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สวนที่ 1
ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1.1 ความเปนมา
1.) ท่ีตั้ง

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ (จังหวัดบึงกาฬกอตั้งเ ม่ือ
ป พ.ศ. 2554) โดยมีจังหวัดอุดรธานีเปนท่ีตั้งศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
และสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ มีผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเปนหัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ทําเลท่ีตั้งมีความเก่ียวของกับศูนยกลางการคมนาคม การขนสง การทองเท่ียว ท่ีเชื่อมโยงท้ังใน
และตางประเทศ มีชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระยะทางยาว
547 กิโลเมตร มีเสนทางคมนาคมท่ีใกล สะดวกตอการขนสงสินคาและเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน
ซึ่งเปนศูนยกลางการบริหาร รวมท้ัง การเดินทางผานแดน จากดานทาลี่  อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย
ไปยังแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเปนเมืองหลักของ สปป.ลาว สามารถเชื่อมตอไปยังประเทศเวียดนาม และจีนตอนใต
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก ของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ( Greater Mekong Subregion : GMS) มีจุดผานแดนถาวรหรือดานศุลกากร
4 แหง ไดแก ดานหนองคาย บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแหงท่ี 1 จังหวัดหนองคาย ดานบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ดานทาลี่ และดานเชียงคาน จังหวัดเลย เปนชองทางการคา (Gate Way) สูอาเซียนมีมูลคา
การคาชายแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาว สูงเปนลําดับท่ี 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบัน
มีแนวโนมท่ีลดลง มีแหลงทองเท่ียวหลากหลายท้ังแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ธรรมชาติและพุทธศาสนาระดับประเทศและนานาชาติ เชน จังหวัดอุดรธานี มีแหลงมรดกโลกบานเชียง
วัดปาบานตาด วัดปาภูกอน วัดปานาคํานอย แหลงทองเท่ียวหนองหานทะเลบัวแดง ตลาดผานาขา
อุทยานแหงชาติภูพระบาท ฯลฯ จังหวัดเลย ประเพณีการละเลนผีตาโขน ประเพณีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
เทศกาลไมดอกเมืองหนาว เทศกาลงานตนคริสตมาส แหลงทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูเรือ อุทยานแหงชาติภูหลวง
ภูปาเปาะหรือฟูจิเมืองไทย สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย อุทยานแหงชาติภูสวนทราย เชียงคาน
ภูกระดึง ฯลฯ จังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย (หลวงพอพระใส) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พระธาตุบังพวน
วัดถํ้าศรีมงคล (ถํ้าดินเพียง) ตลาดทาเสด็จ ศาลาแกวกูหรือวัดแขก วัดอรัญบรรพต ฯลฯ จังหวัดหนองบัวลําภู
วัดถํ้ากลองเพล ภูพานนอย พิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา  แหลงโบราณคดี
ภูผายา แหลงโบราณคดี โนนดอนกลาง ถํ้าเอราวัณ ฯลฯ จังหวัดบึงกาฬ วัดอาฮงศิลาวาส (แกงอาฮง)
วัดโพธาราม (วัดหลวงพอพระใหญ) ภูทอก น้ําตกถํ้าพระ เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง ฯลฯ เปนตน
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2.) อาณาเขต
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตั้งอยู เสนรุง ท่ี 16-18 องศาเหนือ

และเสนแวงท่ี 100 - 103 องศาตะวันออก ติดกับภาคเหนือตอนลาง และภาคเหนือดานตะวันออก
มี 3 จังหวัดเปนเมืองชายแดน คือ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ความยาวของชายแดน
กลุมจังหวัดฯ ท่ีติดตอกับ สปป.ลาว ระยะทาง 547 กิโลเมตร มากเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เม่ือเทียบกับกลุมจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีติดชายแดน สปป.ลาว มีอาณาเขตติดตอกับ
กลุมจังหวัด 3 กลุมจังหวัด ไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กล  ุ มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ดังนี้

 ดานทิศเหนือ ติดตอกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 ดานทิศตะวันออก ติดกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดแก

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

และ จ.พิษณุโลก
 ดานทิศใต ติดตอกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแก

จ.ขอนแกน และ จ.กาฬสินธุ

1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.) ลักษณะภูมิประเทศ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพ้ืนท่ีรวมกัน 34,346.40 ตารางกิโลเมตร
หรือ 21,466,939 ไร คิดเปนรอยละ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ
11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร รองลงมาคือ จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองบัวลําภู และ
หนองคาย จําแนกเปนรายจังหวัดได ดังนี้
ตาราง 1-1 : พื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : ศูนยสารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง , กรมการปกครอง , กระทรวงมหาดไทย

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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กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป สวนใหญ
เปนท่ีราบสูงเกิดจากการยกตัวของแผนดิน 2 ดาน ระดับความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ของพ้ืนท่ีอยูชวง 200 เมตร มีเทือกเขาเพชรบูรณทอดตัวในแนวเหนือ - ใต ทางดานตะวันตกบริเวณ
จังหวัดเลย และเทือกเขาภูพานทอดตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใตบริ เวณ
จังหวัดอุดรธานี บริเวณเปนท่ีราบลุมแมน้ําและท่ีราบระหวางหุบเขาเปนสวนใหญท่ีราบท่ีสําคัญไดแก
แองสกลนคร (อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย และบึงกาฬ) เปนแองท่ีราบขนาดเล็ก แมน้ําในบริเวณนี้มี
ขนาดเล็กและสายสั้นๆ เกิดจากเทือกเขาภูพาน ไดแก แมน้ําสงคราม ซึ่งไหลลงสูแมน้ําโขงทางทิศตะวันออก
เปนตน นอกจากนี้บริเวณท่ีมีการทรุดตัวของแผนดินจนทําใหเกิดพ้ืนท่ีลุมมีน้ําขังกลายเปน หนอง
บึง กระจายอยูท่ัวไป

2.) สภาพภูมิอากาศ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง มีฝนตกปานกลางมี

3 ฤดู คือ ฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน –
กุมภาพันธ ) ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูฝน ไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน ฤดูรอน อากาศจะรอนและแหงแลงมาก เพราะอยูไกลจากทะเล
ปจจัยท่ีควบคุมอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งมีผลทําใหมีอากาศหนาวเย็นกวาภาคอ่ืนๆ และพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใตทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียสตอปความกดอากาศเฉลี่ยปละ 1,009.72 มิลลิ เมตรปรอท
และมีปริมาณน้ําฝนท่ีวัดไดตอปเฉลี่ยอยู ท่ี 1,510 มิลลิเมตรอยู ในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก
สามารถปลูกพืชหรือทําการเกษตรท่ีตองอาศัยน้ําฝนตามฤดูกาล เชน การเพาะปลูกขาว ออยโรงงาน
มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมท้ังผลไมตามฤดูกาล

1.3 ขอมูลการปกครอง/ประชากร
1.) การปกครอง

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด 57 อําเภอ 419 ตําบล
4,828 หมูบาน องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน จํานวน 479 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 5 แหง
เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 8 แหง เทศบาลตําบล 144 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 321 แหง
ดังนี้
ตาราง 1-2 : แสดงขอมูลการปกครองในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จังหวัด อําเภอ ต ําบล หมูบาน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลต ําบล อบต.
อุดรธานี 20 156 1,880 1 1 3 62 114
เลย 14 89 916 1 0 2 27 71
หนองคาย 9 62 722 1 0 2 17 48
หนองบวัลําภู 6 59 687 1 0 1 23 44
บงึกาฬ 8 53 623 1 0 0 15 44
รวมทัง้หมด 57 419 4,828 5 1 8 144 321

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, 31 ธันวาคม 2558
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2.) ประชากร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีประชากรในป พ.ศ. 2558 จํานวน 3,664,272 คน

คิดเปนรอยละ 5.57 ของประเทศ และรอยละ 16.72 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดอุดรธานี
มีประชากรมากท่ีสุด 1,575,152 คน รองลงมา คือ จังหวัดเลย 638,819 คน จังหวัดหนองคาย 519,580 คน
จังหวัดหนองบัวลําภู 510,074 คน จังหวัดบึงกาฬ 420,647 คน ตามลําดับ ความหนาแนนของประชากร
ประมาณ 106.69 คนตอตารางกิโลเมตร
ตารางท่ี 1-3 แสดงจํานวนประชากรและความหนาแนนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จังหวัด / พื้นที่ ความหนาแนน
กลุมจังหวัด ชาย หญิง รวม (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.)

กลุมจังหวัดฯ 1,834,150 1,830,122 3,664,272 34,345.40 106.69
อุดรธานี 785,041 790,111 1,575,152 11,730.30 134.28
เลย 321,620 317,199 638,819 11,424.60 55.92
หนองบัวลําภู 255,856 254,218 510,074 3,859.00 132.18
หนองคาย 259,506 260,074 519,580 3,026.50 171.68
บึงกาฬ 212,127 208,520 420,647 4,305.00 97.71

ประชากร

ที่มา: สํานกัทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2558 , www.dopa.go.th

อัตราการเพ่ิม/ลดของประชากรเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป โดยในป 2555 มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากป
2554 รอยละ 0.67 และในป 2558 มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากป 2557 รอยละ 0.40 ของประชากรในกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 1 ท้ังหมด ซึ่งเม่ือแยกรายจังหวัดแลวพบวาในป 2558 จังหวัดเลยมีอัตรา
การเพ่ิมของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รอยละ 0.67 ของจํานวนประชากรภายในจังหวัดเลยท้ังหมด
ตาราง 1-4 จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดฯ เปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ

จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด
ประเทศ 64,076,033 0.31 64,456,695 0.59 64,785,909 0.51 65,124,716 0.52 65,729,098 0.93
ภาคอีสาน 21,585,883 0.31 21,697,488 0.52 21,775,407 0.36 21,845,254 0.32 21,916,034 0.32
กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนบน 1 3,593,091 0.24 3,617,208 0.67 3,634,485 0.48 3,649,503 0.41 3,664,272 0.40

อดุรธานี 1,548,107 0.21 1,557,298 0.59 1,563,964 0.43 1,570,300 0.40 1,575,152 0.31
หนองคาย 509,870 44.15- 512,439 0.50 514,943 0.49 517,260 0.45 519,580 0.45
เลย 624,920 0.14 629,787 0.77 632,205 0.38 634,513 0.36 638,819 0.67
หนองบัวล ําภู 502,551 0.06- 505,071 0.50 507,137 0.41 508,864 0.34 510,074 0.24
บึงกาฬ 407,643 N/A 412,613 1.20 416,236 0.87 418,566 0.56 420,647 0.49
กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนบน 2 2,168,700 0.13 2,180,392 0.54 2,189,484 0.42 2,197,966 0.39 2,206,237 0.37

กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนกลาง 4,992,515 -0.17 5,013,619 0.42 5,030,287 0.33 5,043,862 0.27 5,055,979 0.24

กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนลาง 1 6,652,232 0.93 6,687,218 0.52 6,707,519 0.3 6,728,450 0.31 6,746,755 0.27

กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนลาง 2 4,179,354 0.06 4,199,051 0.47 4,213,632 0.35 4,225,473 0.28 4,242,719 0.41

จังหวัด/กลุม
จังหวัด

ป 2554
อัตราการเพิ่ม/ลด ของประชากร (คน)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2558 , www.dopa.go.th หมายเหตุ : N/A ไมมีการเก็บขอมูล
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

1.4 ขอมูลเศรษฐกิจ
1.) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด Gross Provincial Product (GPP) ของจังหวัดในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดแก อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย และบึงกาฬ นั้น
มีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2554 – 2556 โดยในป 2557 มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดใน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยูท่ี 223,606 ลานบาท โดยลดลงจากป 2556 รอยละ 0.71
หรือ 1,597 ลานบาท ในสวนของภาคเกษตรมีการขยายตัวในชวงป 2554 – 2556 และลดลง
ในป 2557 และภาคนอกเกษตร มีการขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 – 2557 โดยมีมูลคาเศรษฐกิจ
3 ลําดับแรก ไดแก 1) อุตสาหกรรม 2) การศึกษา และ 3) การขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน แสดงใหเห็นวาการพัฒนาภาคนอกเกษตรของ
กลุมจังหวัดยังโดดเดนในเรื่องของอุตสาหกรรมเปนหลัก และควรใหความสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษา
และการพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดตอไป
ตาราง 1-5 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2554 - 2557p
Gross Provincial Product at Current Market Prices by Industrial Origin, Nong Khai Province: 2005 - 2014

2554 2555r 2556r 2557p
(2011) (2012) (2013) (2014)

ภาคเกษตร  51,970  56,485  61,866  55,209
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม  50,451  54,909  59,954  53,075
การประมง  1,519  1,577  1,912  2,134

ภาคนอกเกษตร  145,411  155,830  163,338  168,397
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน  6,735  7,893  7,294  8,321
อุตสาหกรรม  28,297  25,806  28,995  33,368
การไฟฟา แกส และการประปา  2,439  2,819  3,269  3,617
การกอสราง  7,989  9,165  9,337  10,235
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน  20,549  22,230  23,066  24,961
โรงแรมและภัตตาคาร  1,588  1,658  1,733  1,776
การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม  7,294  7,627  8,366  7,840
ตัวกลางทางการเงิน  9,723  11,227  13,429  14,857
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ  13,121  12,000  12,799  9,967
การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกัน สังคมภาคบังคับ  13,398  16,302  14,221  10,970
การศึกษา  25,866  29,934  31,070  32,885
การบริการดานสุขภาพและสังคม  5,058  5,536  5,717  5,971
การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ  2,625  2,962  3,180  3,169
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล  730  670  864  460

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  197,381  212,315  225,204  223,606
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท)  298,563  327,169  349,611  343,620
ประชากร (1,000 คน)  3,130  3,119  3,106  3,094

สาขาการผลิต

หมายเหตุ: p = ตัวเลขเบื้องตน
Note: p = Preliminary based on annual figure
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

Source: Office of the National Economic and Social Development Board, Office of the Prime Minister
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

2.) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) GPP Per capita (Baht)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) GPP Per capita (Baht) ของจังหวัดในกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2554 – 2556 โดยในป 2557
มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน ของกลุมจังหวัดอยูท่ี 343,620 บาท ตอคน โดยลดลงจากป 2556
รอยละ 1.71 จึงจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสามารถ มีทักษะความรู ความชํานาญ ในสาขา
ตางๆ ท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานใหมากข้ึน

3.) ภาคเกษตร
มูลคาเศรษฐกิจ ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนมูลคาจาก

ภาคการเกษตรคิดเปนรอยละ 30 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ
เนื้อท่ีใชเพ่ือการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 11 ลานไร ซึ่งพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีนาขาว ผลผลิตของ

5 พืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของประเทศ พบวาในกลุมจังหวัดมีผลผลิตออยมากท่ีสุด รองลงมาคือ
มันสําปะหลัง และขาว ตามลําดับ โดยมีผลผลิต 5 พืชรวมเพ่ิมข้ึนทุกป
แผนภูมิแสดงภาคเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

4.) ภาคอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุตสาหกรรมเริ่มเขามามีบทบาทมากข้ึนแตยังขยายตัวชาและกระจุก

ตัวอยูตามเมืองหลักเทานั้น โครงสรางอุตสาหกรรมยังอยูในกลุมอาหารและเครื่องดื่ม สวนพลังงานทดแทนมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน สาขาอุตสาหกรรมมีมูลคาการผลิต 1.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.0 ของ GRP หรือเพียง
รอยละ 1.8 ของ GDP ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (2550-2552) ขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ
0.7 ตอป ต่ํากวาในชวงป 2545-2549 ท่ีมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 12.8 ตอป

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงป พ.ศ.2548 – 2557
ในป 2557 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนและไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจํานวน 44,994 โรงงาน
มีเงินทุนจดทะเบียน 622,088 ลานบาท จํานวนคนงานท้ังสิ้น 401,022 คน เปนชาย 242,928 คน
หญิง 158,094 คน

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีมูลคาเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมคิดเปน
รอยละ 16 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด จํานวนโรงงานของท้ังกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนทุกป
โดยป 2557 รวมกันอยู ท่ี 7,823 แหง โดยสวนมากตั้งอยู ท่ีจังหวัดอุดรธานี ดานจํานวนเงินลงทุน
ปรับเพ่ิม ข้ึนทุกป โดยป 2557 มีจํานวนเงินลงทุนรวมท้ังกลุมจังหวัดเทากับ 80,059 ลานบาท
จํานวนคนงานไมคงท่ี ในป 2557 มีแรงงาน 47,920 คน ดานผลิตภาพแรงงานของกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนทุกป
โดยป 2556 อยูท่ี 99,862 บาท/คน/ป

ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ข้าว ยางพารา อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์ม
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

แผนภูมิแสดงภาคอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

หนองคายบึงกาฬเลยอุดรธานีหนองบัวลําภู

2555 2556 2557

ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ป)
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัด และกลุมจังหวัดของ สศช.)

ผลิตภาพแรงงาน อัตราการเปล่ียนแปลง (รอยละ)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

5.) กําลังแรงงาน และอัตราการวางงาน
ในป 2557 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีกําลังแรงงาน

จํานวน 1,555,805 คน เม่ือเทียบกับป 2556 ซึ่งมีจํานวน 2,154,252 คน มีจํานวนลดลง 598,447 คน
เปนผลทําใหโครงสรางประชากรในวัยแรงงานมีสัดสวนลดลงคอนขางมาก ในขณะท่ีอัตราการวางงาน
ในป 2557 อยูท่ีรอยละ 0.43 เม่ือเทียบกับป 2556 ท่ีรอยละ 0.53 ลดลงรอยละ 0.10 แสดงใหเห็นวา
อัตราการวางงานท่ีลดลงเปนผลมาจากอัตรากําลังแรงงานท่ีลดลง ทําใหผูวางงานมีงานทํามากข้ึน หากแตยัง
เปนสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับประชากรวัยแรงงานท่ีลดลง
แผนภูมิแสดงกําลังแรงงาน และอัตราการวางงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด --Province & Cluster Benchmarking

6.) จํานวนแรงงานท่ีอยูในระบบประกันสังคม
จํานวนแรงงานท่ีอยูในระบบประกันสังคมในป 2557 จํานวน 1,555,805 คน มีเพียง

224,374 คน เทานั้น ท่ีสามารถเขาถึงระบบประกันสังคมได เม่ือเปรียบเทียบแนวโนมการเขาถึงในป 2556
2555 และ 2554 พบวา มีอัตรารอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวนเล็กนอย แมวาในป 2557 จะเพ่ิมจากป 2556
รอยละ 5.93 มากกวาในปท่ีผานมาก็ตาม จึงจําเปนตองแกไขปญหาใหแรงงานท่ีไมไดรับการดูแลในระบบ
ประกันสังคมไดเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุข และสวัสดิการตางๆ ใหมากข้ึน
แผนภูมิแสดงจํานวนแรงงานท่ีอยูในระบบประกันสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบ 1

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด --Province & Cluster Benchmarking
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

7.) จํานวนแรงงานตางดาว
จํานวนแรงงานตางดาวของกลุมจังหวัดฯ มีแนวโนมจํานวนลดลง โดยในป 2558 มีจํานวน

เพ่ิมข้ึนจากป 2557 เปนสัดสวนเล็กนอย เพียงรอยละ 1.00 จังหวัดอุดรธานีมีการจางแรงงานตางดาวมาก
ท่ีสุด และจังหวัดบึงกาฬมีการจางแรงงานตางดาวนอยท่ีสุด ซึ่งตอไปในอนาคตคาดวาจํานวนแรงงาน
ตางดาวจะมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สปป.ลาว และพมา เริ่มมีการพัฒนา
ประเทศและเปดเสรีทางการคาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหแรงงานตางดาวเริ่มกลับไปทํางานยังถ่ินฐานประเทศของ
ตนเองมากข้ึน อาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานของกลุมจังหวัดฯ ในอนาคตตอไป
ตาราง 1-6 แสดงจํานวนแรงงานตางดาวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จํานวน ทีถู่กกฏหมาย จํานวน ทีถู่กกฏหมาย จํานวน ทีถู่กกฏหมาย
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1

2,420 2,411 1,777 1,795

อุดรธานี 823 819 641 N/A 672 N/A
เลย 564 560 480 N/A 465 N/A
หนองคาย 606 606 213 N/A 262 N/A
หนองบวัลําภู 308 307 329 N/A 277 N/A
บงึกาฬ 119 119 114 N/A 119 N/A

จังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2556 (คน) ป 2557 (คน) ป 2558 (คน)

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กองแผนงานและสารสนเทศ ก.ค. 2559 (N/A คือไมมีการนําเสนอขอมูล)

8.) ดานการทองเท่ียว
การทองเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเนนทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

ซึ่งยังไมสามารถสรางรายไดหลักใหกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลคาเศรษฐกิจสาขาภัตตาคารและโรงแรม
คิดเปนรอยละ 0.77 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ ถึงแมวาจํานวนนักทองเท่ียวมีแนวโนม
ท่ีเพ่ิมข้ึนก็ตาม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีภูมิประเทศท่ีเปนธรรมชาติมีทรัพยากร
ดานการทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ เหมาะแกการทองเท่ียวโดยเฉพาะชวงฤดูหนาว การทองเท่ียว
ท่ีสําคัญไดแก การทองเ ท่ียวอารยธรรมโบราณ เชน แหลงมรดกโลกบานเชียง จังหวัดอุดรธานี
แหลงโบราณคดีกุดกวางสรอย จังหวัดหนองบัวลําภู เปนตน การทองเท่ียวธรรมชาติ เชน  อุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินงาม ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี เปนตน แหลงทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตรอารยธรรม เชน อุทยานภูพระบาท ในจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป
และไดโนเสาร ในจังหวัดหนองบัวลําภู แหลงทองเท่ียวตามริมแมน้ําโขง เชน เมืองเชียงคาน แกงคุดคู
ในจังหวัดเลย หรือสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 1 ในจังหวัดหนองคาย หรือการทองเท่ียว
ดานศิลปวัฒนธรรมตามเทศกาลงานประเพณีตางๆ เชน งานประเพณีการละเลนผีตาโขน งานแสดง
ไมดอกเมืองหนาว จังหวัดเลย ปรากฏการณบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ นอกจากนี้ยังมี
แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมะ เชน วัดปาบานตาด พระพุทธบาทบัวบก วัดปาภูกอน วัดปานาคํานอย
จังหวัดอุดรธานี วัดถํ้ากลองเพล (หลวงปูขาวอนาลโย) จังหวัดหนองบัวลําภู วัดโพธาราม (วัดหลวงพอพระใส)
วัดอาฮงศิลาวาส (แกงอาฮง) จังหวัดบึงกาฬ พระพุทธบาทภูควายเงิน วัดหินหมากเปง วัดโพธิ์ชัย (หลวงพอพระใส)
จังหวัดหนองคาย เปนตน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ตาราง 1-7 : แสดงสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ อารยธรรมและงานประเพณี

จังหวัด อนุรักษ / นิเวศน / ธรรมชาติ ประวัติศาสตร/วัฒนธรรม/
อารยธรรม ประเพณี

อุดรธานี - ภูฝอยลม
- ถํ้าสิงห
- อุทยานฯนายูง - น้ําโสม
- อางเก็บน้ําหวยหลวง
- คําชะโนด
- วนอุทยานน้ําตกธารงาม
- วนอุทยานภูพระบาท
- วนอุทยานวังสามหมอ
- หนองหานกุมภวา (ทะเลบัวแดง)

- แหลงมรดกโลกบานเชียง
- วัดปาบานตาด
- วัดปาบานคอ
- วัดปาภูกอน
- ภูพระบาท
- พิพิธภัณฑอุดรธานี

- งานมรดกโลก
บานเชียง

- งานทุงศรีเมือง

เลย - อางเก็บน้ําหวยน้ําหมาน
- อางเก็บน้ําหวยน้ําหมานตอนบน

(หวยกระทิง)
- อางเก็บน้ําหวยลิ้นควาย
- สถานีทดลองเกษตรท่ีสูงอําเภอภูเรือ
- แกงคุดคู- สวนหินผางาม
- อุทยานแหงชาติภูกระดึง
- อุทยานแหงชาติภูหลวง
- อุทยานแหงชาติภูสวนทราย
- วนอุทยานถํ้าแสงธรรมพรหมมาวาส
- วนอุทยานน้ําตกหวยเลา
- วนอุทยานภูบอบิด
- วนอุทยานภูผาลอม

- โฮมสเตยบานนาออ
- ชุมชนบานไมเกา 100 ป

ริมฝงโขงเชียงคาน
- พระพุทธบาทภูควายเงิน
- โฮมสเตยบานนาปาหนาด
- โครงการบานเล็กใน
ปาใหญ (ผานาง-ผาเก้ิง)

- งานดอกฝายบาน
มะขามหวานเมืองเลย

- งานประเพณี
การละเลนผีตาโขน

- งานนมัสการพระธาตุ
ศรีสองรัก

- งานแสดงไมดอกเมือง
หนาวท่ีภูเรือ

- เทศกาลงานคริสมาต

หนองบัวลําภู - อุทยานภูเกา
- อุทยานภูพานคํา
- วนอุทยานบัวบาน
- พิพิธภัณฑไดโนเสารและหอยหิน 15
ลานป
- ภูหินลาดชอฟา
- วนอุทยานภูผาแดง

- วัดถํ้าเอราวัณ
- ถํ้าสุวรรณคูหา
- แหลงโบราณคดี

กุดกวางสรอย

- งานเทศกาลกินลําไย
และชมไดโนเสารและ
หอยโบราณ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

จังหวัด อนุรักษ / นิเวศน / ธรรมชาติ ประวัติศาสตร/วัฒนธรรม/
อารยธรรม ประเพณี

หนองคาย - ทิวทัศนลําน้ําโขงตามเสน
ทางจากจังหวัดไปอําเภอตางๆ

- น้ําตกธารทอง
- น้ําตกธารทิพย
- พิพิธภัณฑปลาน้ําจืด

- วัดโพธิ์ชัย (หลวงพอพระใส)
- วัดหินหมากเปง
- วัดผาตากเสื้อ
- พระธาตุพังพวน
- วัดถํ้าดินเพียง
- โฮมสเตยบานเวียงคุก
- โฮมสเตยบานวังน้ํามอก

- เทศกาลบั้งไฟ
พญานาค

บึงกาฬ - น้ําตกเจ็ดสี
- น้ําตกถํ้าพระ
- น้ําตกชะแนน
- น้ําตกตาดกินรี
- น้ําตกตาดทิพย
- น้ําตกอางมโนราห
- น้ําตกถํ้าฝุน
- เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว
- ภูทอก
- ภูลังกา
- หาดคําสมบูรณ
- หาดสีดา
- หนองกุดทิง
- หนองกุดซาง
- หาดคําสมบูรณ
- บึงโขงหลง
- ศูนยโครงการอนุรักษพันธุไมปา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

- โฮมสเตยบานขามเปย
- วัดโพธาราม
- วัดปาพันลํา
- วัดสามัคคีอุปถัมป
- วัดอาฮงศิลาวาส
- วัดถํ้าศรีธน
- วัดภูสิงหจอง
- วัดไตรภูมิ
- วัดถํ้าฆอง
- ศาลเจาแมสองนาง

- งานแหเทียนพรรษา
- งานแขงเรือชิงถวย

พระราชทาน
- งานไหลเรือไฟ
- ประเพณีบุญบั้งไฟ

ที่มา : สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด และ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง อําเภอบานเชียง จังหวัดอุดรธานี ผาตากเส้ือ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู                        ภูทอก อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

อุทยานแหงชาติภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ทะเลบัวแดง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

น้าํตกชะแนน เภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ อาํเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู สะพานมิตรภาพไทย – ลาว  จังหวัดหนองคาย
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

9.) ภาคการคา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีมูลคาเศรษฐกิจสาขาการคาสงคาปลีกคิดเปน

ประมาณรอยละ 10 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ สถานประกอบการดานคาสงคาปลีกมีจํานวน
ลดลงในชวง 5 ป (ป 2550 - 2554) มีสถานประกอบการจาก 18,761 แหง เหลือ 14,169 แหง
และแรงงานภาคการคาเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 2555 - 2557 คิดเปนสัดสวนแรงงานภาคการคาตอแรงงานท้ังหมดอยู
ท่ีรอยละ 13.71
แผนภูมิแสดงภาคการคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

1.5 ลักษณะทางสังคม
1.) โครงสรางประชากร ในป 2557 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบ 1 มีจํานวน

ประชากรรวม 3,649,503 คน โดยสวนใหญเปนประชากรวัยทํางาน มีจํานวนครัวเรือนลดลง แตมีความหนาแนนของ
ประชากรเพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดยในป 2557 มีความหนาแนนประชากรเทากับ 106.26 คน/ตร.กม. สัดสวนคน
จนลดลงจากปกอนหนา โดยในป 2556 มีประมาณรอยละ 10 ของประชากรท้ังกลุมจังหวัดฯ
แผนภูมิแสดงโครงกสรางประชากรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเยงเหนือตอนบน 1

ป 2555 ป 2556 ป 2557
จํานวนแรงงานทั้งหมด 1,635,466 1,601,589 1,513,586
จํานวนแรงงานภาคการคา 189,906 203,489 207,544
สัดสวนแรงงานภาค

การคา 11.61 12.71 13.71

อัตราการเปล่ียนแปลง
แรงงานภาคการคา -16.00 7.15 1.99
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ที่มา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

2.) ดานการศึกษา การศึกษาของ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2558
มีจํานวนนักเรียน 310,789 คน มีจํานวนหองเรียน 19,587 หอง และมีครู 19,986 คน จํานวนนักเรียนเฉลี่ย
ตอหองคงท่ีในป 2558 อยูท่ี 15.87 คน และอัตราสวนครู 1 คน ตอนักเรียน 15.55 คน
แผนภูมิแสดงดานการศึกษาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

ป 2554 ป 2555 ป 2556
จํานวนคนจน

(คน) 351,200 386,063 310,700

เสนความ
ยากจน

(บาท/คน/
เดือน)

2,112 2,180 2,260

สัดสวนคนจน
(รอยละ) 11.22 12.38 10
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14.00

 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

จํานวนครัวเรือน และความหนาแนนประชากร
จํานวน และสัดสวนคนจน

(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– IG1 รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน)

จํานวนนักเรียน
ครู และหองเรียน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

3.) รายไดรายจายภาคครัวเรือน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยป 2556 อยูท่ี 19,192 บาทตอเดือน มีรายจายเฉลี่ยและเงินออม
ของครั ว เ รื อน เ พ่ิม ข้ึนอย า งต อ เนื่ อง เชน เดี ย ว กับราย ได เ ฉลี่ ย  โดยป 2556 สั ดส วน เ งิ นออม
คิดเปนรอยละ 10.41 ของรายได และมีหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนมีแนวโนมลดลงในป 2556 อยางไรก็ดี
เม่ือเทียบสัดสวนหนี้สินตอรายไดแลวยังคงพบวาครัวเรือนมีภาระหนี้สินในสัดสวนท่ีสูง โดยในป 2556
มีสัดสวนหนี้สินสูงกวารายได 5.39 เทา
แผนภูมิแสดงรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แผนภูมิแสดงเงินออมเฉลี่ยของครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รายไดเฉลี่ยตอเดือน อัตราเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ย

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GC1 อัตราการ ปป.ของรายไดเฉลี่ย)

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน เงินออมเฉลี่ยตอเดือน สัดสวนเงินออมตอรายได

เงินออมเฉลี่ยของครัวเรือน
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GC5 อัตราสวนการออมเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ย)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

แผนภูมิแสดงเงินออมเฉลี่ยของครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

4.) ดานสาธารณสุข กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจํานวนบุคลากรทาง
การแพทยปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกป ในดาน การใหบริการป 2555 มีจํานวนแพทยเทากับ 765 คน คิดเปนสัดสวนแพทย
ตอประชากรเทากับ 1 : 4,713 คน ในป 2555 มีสถานพยาบาล 70 แหง คิดเปนสัดสวนสถานพยาบาลตอประชากร
51,502 คน
แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากร อัตราประชากรตอบุคลากรทางการแพทยของกลุมจังหวัดฯ

รายไดเฉล่ียตอเดือน หน้ีสินเฉล่ียครัวเรือน สัดสวนหน้ีสินตอรายได

หนี้สินเฉลีย่ของครัวเรือน
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GC4 อัตราสวนหน้ีเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ย)

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 2553 2554        2555

จํานวนบุคลากรทางการแพทย อัตราประชากรตอบุคลากรทางการแพทย
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– IG4 อัตราสวนแพทยตอประชากร)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

แผนภูมิแสดงอัตราสวนประชากรตอสถานพยาบาลของกลุมจังหวัดฯ

ในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 5 โรคสําคัญของคนไทย พบวา ทุกโรคมีจํานวนผูปวยเพ่ิมมากข้ึน
ทุกป โดยมีประชากรปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
แผนภูมิแสดงจํานวนผูปวย 5 โรค สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จํานวนสถานพยาบาล              จาํนวนประชากรตอสถานพยาบาล

สัดสวนประชากรตอสถานพยาบาล

หัวใจ      เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง มะเร็ง

จํานวนผูปวย 5 โรคสําคัญ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพฤติกรรมการบริ โภคยาสูบ
เปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนคือมีอัตราการบริโภคฯ ท่ีลดลงทุกป แตอัตราบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังคงเพ่ิมข้ึน
ในป 2557
แผนภูมิแสดงอัตราการบรโิภคแอลกอฮอลและยาสูบของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

5.) การเขาถึงบริการสาธารณะและขาวสารเทคโนโลยี กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟามีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป และคอนขางครอบคลุมเกือบท้ังหมด คิดเปนรอยละ 81.93
แตการเขาถึงประปาของกลุมจังหวัดฯ มีแนวโนมลดลงในป 2557 และยังมีสัดสวนคอนขางต่ํามากเม่ือเทียบ
กับจํานวนครัวเรือนท้ังหมด คิดเปนรอยละ 15.89
แผนภูมิแสดงการเขาถึงไฟฟาและประปาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ผ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สัดสวนผูใชอินเตอรเน็ตยังมีคอนขางนอย
แตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป คิดเปนรอยละ 24.63

อัตราบริโภคยาสูบ

อัตราบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และยาสูบ

จน.ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช         รอยละครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา จน.ครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช         รอยละครัวเรือนที่เขาถึงประปา

การเขาถึงไฟฟา
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE3 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ)

การเขาถึงประปา
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE2 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

แผนภูมิแสดงการเขาถึงอินเตอรเน็ตของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

6.) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีกลุมคดีอาญาท่ีนาสนใจท่ีตองเฝาระวัง คือ การยักยอก
ทรัพย การฉอโกง และการโจรกรรมรถจักรยานยนต
แผนภูมิแสดงสถิติการรับแจงและการจับกุมคดีอาญาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
มีการรับแจงความลดลง โดยคดีสวนใหญเก่ียวกับการฆาผู อ่ืนโดยเจตนา การชิงทรัพย และการวางเพลิง
ซึ่งยังสะทอนปญหาความรุนแรงในสังคม

จน.ผูเขาถึงอินเตอรเน็ต รอยละผูเขาถึงอินเตอรเน็ต

การเขาถึงอินเตอรเน็ต
(ตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE4 รอยละของประชากรท่ีเขาถึงฯ )

ท่ีมา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(Province & Cluster Benchmarking)

ยักยอกทรัพย
ฉอโกง
ลักพาเรียกคาไถ
ขมขืนและฆา
ปลน-ชิงรถยนตแท็กซี่
ปลน-ชิงรถยนตโดยสาร
โจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร
โจรกรรมโค-กระบือ
โจรกรรมรถยนต
โจรกรรมรถจักรยานยนต

สถิติการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอาญาท่ีนาสนใจ (คดี)

ท่ีมา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

แผนภูมิแสดงสถิติการรับแจงและการจับกุมคดีอาญาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1.6 โครงสรางพ้ืนฐาน
1.) การคมนาคมและขนสง ระบบโครงขายคมนาคมขนสงในพ้ืนท่ีคอนขางสมบูรณและสามารถ

เดินทางเชื่อมโยงกันระหวางกลุมจังหวัดฯ และเชื่อมตอไปยังประเทศเพ่ือนบานไดสะดวก
(1) การขนสงทางบก มีถนนสายหลักมิตรภาพ หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สายสระบุรี -

หนองคาย 2-10 ชองจราจร ท่ีสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยก
จาก ถนนพหลโยธินกิโลเมตรท่ี 107 ท่ีทางแยกตางระดับมิตรภาพตําบลปากเพรียวอําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี เขาสูจังหวัดนครราชสีมา ผานจังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
ไปสิ้นสุดท่ีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 จังหวัดหนองคาย มีระยะทางท้ังสิ้น 615 กิโลเมตร
(นับเลขหลักกิโลเมตรตามถนนพหลโยธิน จากกรุงเทพฯ ข้ึนมา) ปจจุบันถนนมิตรภาพตลอดสาย
ถูกกําหนดใหเปน ทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข AH12 ซึ่งเปนหนึ่งในสามเสนทางสายประธานของประเทศ
(ทางหลวงสายเอเชียในประเทศไทยมี 12 เสนทางสายประธาน 3 เสนทางและสายรอง 9 เสนทาง รวมระยะทาง 6,669
กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมโยงกันท้ังประเทศ) การเชื่อมโยงไปยังจังหวัดตาง ๆ ใชเสนทางคมนาคมทางหลวงแผนดิน
สายรอง เชื่อมการจราจรระหวางจังหวัดตอจังหวัด เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 210เชื่อมระหวางจังหวัด
อุดรธานี - หนองบัวลําภู ระยะทาง 46 กิโลเมตร จังหวัดเลย ระยะทาง 152 กิโลเมตร เปนตน

(2) การขนสงทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟ (ไป-กลับ) ท้ังขบวนรถดวนและรถดีเซลราง
สายกรุงเทพฯ–หนองคาย (ผานจังหวัดอุดรธานี)ระยะทางรวม 615 กิโลเมตร วันละ 3 เท่ียวเสนทาง
กรุงเทพฯ–อุดรธานี วันละ 4 เท่ียว นอกจากนี้ยังมีรถไฟทองถ่ิน (ไป-กลับ) จังหวัดนครราชสีมา–อุดรธานี วัน
ละ 3 เท่ียว และจังหวัดนครราชสีมา–หนองคาย วันละ 2 เท่ียว มีเสนทางรถไฟระหวางประเทศ
จากสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงท่ี 1 จังหวัดหนองคาย - ทานาแลง สปป.ลาว วันละ 4 เท่ียว

ท่ีมา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)

วางเพลิง
ลักพาเรียกคาไถ
ชิงทรัพย
ปลนทรัพย
ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา

สถิติการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ (คดี)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

(3) การขนสงทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี รองรับผูโดยสารไดวันละ 6,000 คน
มีจํานวนเท่ียวบินไปกลับวันละ 25 เท่ียวบินตอวัน ไดแก เท่ียวบินกรุงเทพฯ–อุดรธานี 19 เท่ียวบินตอวัน
เท่ียวบินอุดรธานี – เชียงใหม 3 เท่ียวบินตอวัน เท่ียวบินอุดรธานี – ภูเก็ต 1 เท่ียวบินตอวันและเท่ียวบิน
กรุงเทพฯ – เลย 2 เท่ียวบินตอวัน
แผนภูมิแสดงครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช และการเขาถึงไฟฟาของกลุมจังหวัดฯ

2.) ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช และการเขาถึงไฟฟา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช ในป 2557 จํานวน 904,841 ราย เพ่ิมมากข้ึนจากป 2556 ท่ีมีอยู จํานวน 883,042 ราย
คิดเปนรอยละ 2.41 หรือ 21,799 คน และคาดวาจะมีครัว เรือนท่ีมีไฟฟาใช ในอนาคตเพ่ิม ข้ึน
สวนการเขาถึงไฟฟา ในป 2557 มีครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา รอยละ 81.93 เพ่ิมข้ึนจาก ป 2556
เพียงเล็กนอย มีเพียงรอยละ 0.10
แผนภูมิแสดงสัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากรของกลุมจังหวัดฯ

ที่มา : เคร่ืองมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด --Province & Cluster Benchmarking

ท่ีมา : สบจ. กระทรวงมหาดไทย, CB รายงานผลระดับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Province & Cluster Benchmarking)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

3.) สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 มีสัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากรในป 2557 มีสัดสวนเทากับ
310.33 กิโลวัตตชั่วโมง/คน เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยของประเทศอยูท่ี 508.53 กิโลวัตตชั่วโมง/คน ถือวามีปริมาณ
การใชไฟฟานอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ รอยละ 38.98 และมีสัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอ
ประชากรเพ่ิมข้ึนทุกป  ตั้งแตป 2555 – 2557

4.) ระบบประปา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีระบบประปาท่ีใหบริการ
ท้ังจากการประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถ่ิน และการประปาหมูบาน โดยท่ีระบบการประปา
ท่ีรับผิดชอบ โดยสํานักงานการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 13 แหง  มีพ้ืนท่ีบริการเทศบาลนคร จํานวน 1 แหง
เทศบาลเมือง จํานวน 3 แหง  เทศบาลตําบล จํานวน 52 แหง พ้ืนท่ีใหบริการรวม 677.44 ตารางกิโลเมตร
และใหบริการพ้ืนท่ีรอบนอกเขตเทศบาลบางสวน โดยมีแหลงน้ําดิบจากน้ําผิวดิน เชน แมน้ํา คลอง เข่ือน
คลองชลประทาน และน้ําใตดิน มีกําลังการผลิตน้ําประปารวมท้ังสิ้น 228,004 ลูกบาศกเมตร/วัน
ซึ่งการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีจะมีกําลังการผลิตสูงท่ีสุด 119,844 ลูกบาศกเมตร/วัน
สําหรับผูใชน้ําประปาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออตนบน 1 มีจํานวนรวม 188,363 ครัวเรือน
ปริมาณน้ําจําหนายรวม 4,027,737 ลูกบาศกเมตร/วัน และอัตราการใชน้ําตอครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ
0.06 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งจะเห็นไดวาท้ังจํานวนผูใชน้ําประปา ปริมาณน้ําประปา และอัตราการใชน้ํา
ตอครัวเรือนจะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากอดีตอยางตอเนื่องในสวนประปาทองถ่ิน โดยความรับผิดชอบของ
เทศบาลตางๆ จะมีกําลังผลิตตั้งแต 330 ลูกบาศกเมตร/วัน ไปจนถึงกําลังผลิต 53,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

จํานวนครัวเรือนผูใชน้ําประปาจํานวนตั้งแต 400 ครัวเรือน ไปจนถึง 31,962 ครัวเรือน
แหลงน้ํ าดิบสวนใหญจะเปนแหลงน้ํ าผิวดิน เชน แมน้ํ า  คลองตางๆ  ในพ้ืนท่ีและน้ํ าตกรวมถึง
คลองชลประทาน  โดยระบบการประปาหมูบาน และแหลงน้ําอ่ืนๆสวนใหญเปนการบริการภายในชุมชน
หมูบาน ขนาด 35-400 หลังคาเรือนและมีกําลังการผลิต 20-400 ลูกบาศกเมตร/วัน แหลงน้ําดิบ ไดแก
น้ําบาดาล บอน้ําตื้นและแหลงน้ําผิวดินอ่ืนๆ

แตอยางไรก็ตาม ยังมีระบบประปาไมครบทุกหมูบาน ซึ่งจะเห็นไดวา กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแหลงน้ําธรรมชาติยังสามารถพัฒนามาเปนแหลงน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปาไดในอนาคต แตอาจประสบปญหาคุณภาพน้ําในบางพ้ืนท่ี นอกจากยังมีปญหาน้ําเสีย น้ําเค็ม
ในบางพ้ืนท่ีเชนกัน
ตาราง 1-8 : แสดงประมาณการใชน้ําประปาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

 จํานวนผูใชน้ํา
(ครัวเรือน)

 กําลังผลิตที่ใช
งาน (ลบ.ม./วัน)

 ประมาณน้ํา
ผลิต (ลบ.ม.)

 ปริมาณน้ําผลิต
จาย (ลบ.ม.)

 ปริมาณน้ํา
จําหนาย (ลบ.ม.)

 พ.ท.ใหบริการ
(ตร.กม.)

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

      188,363        228,004     5,648,217       5,417,813       4,027,737        677.444

อดุรธานี             99,861           119,844        3,383,486          3,227,827          2,298,756 431.210
เลย             38,655             45,360           999,427             973,106             772,699 58.860
หนองคาย             31,503             36,000           837,684             809,207             626,101 60.484
หนองบัวล ําภู             12,413             21,600           271,568             254,677             208,167 108.440
บึงกาฬ               5,931               5,200           156,052             152,996             122,014 18.450

 ประเภท
จังหวัด / กลุมจังหวัดฯ

ที่มา : ขอมูลการประชาสวนภูมิภาค แยกรายจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค www.pwa.co.th ณ กันยายน 2558
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

5.) ครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช และการเขาถึงน้ําประปา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 มีครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช ในป 2558 จํานวน 188,363 ราย เพ่ิมมากข้ึนจากป 2557 ท่ีมีอยู
จํานวน 175,443 ราย คิดเปนรอยละ 6.86 หรือ 12,920 คน และคาดวาจะมีครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใชใน
อนาคตเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีแหลงผลิตน้ําประปามีจํานวนจํากัด จําเปนตองมีการจัดหาแหลงผลิตน้ําประปาเพ่ือ
ใชในการอุปโภค และบริโภคใหเพียงพอกับความตองการใชในอนาคต
แผนภูมิแสดงครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช และการเขาถึงน้ําประปาของกลุมจังหวัดฯ

5.) คุณภาพน้ําผิวดิน
คุณภาพน้ําผิวดินของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีเกณฑตามมาตรฐาน

WQI อยูในระดับคุณภาพดี ตั้งแตป 2555 – 2557 หากแตถาพิจารณาจากคาระดับคุณภาพน้ําผิวดินตั้งแตป
2555 – 2557 พบวา มีคารอยละของคุณภาพน้ําผิวดินลดลงอยางตอเนื่อง โดยท่ีป 2555 มีคาเฉลี่ย
รอยละ 86.00 ซึ่งในป 2557 มีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ 72.00 ลดลงถึงรอยละ 14.00 แสดงใหเห็นวาหากไมมี
ระบบบริหารจัดการน้ําผิวดินใหมีคุณภาพมากข้ึนแลว อนาคตน้ําผิวดินของกลุมจังหวัดฯ จะตกไปอยูในระดับ
พอใชเทานั้น ซึ่งถือวาเปนปญหาสําคัญท่ีตองเรงแกไขโดยเรงดวน
แผนภูมิแสดงคุณภาพน้ําผิวดินของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออตอนบน 1

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด --Province & Cluster Benchmarking (แผนภูมิ 1-4 / 1-5)

2555 2556 2557 2558
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1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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
ตาราง 1-9 : แสดงเนื้อท่ีปาไมของกลุมจังหวัดฯ ภาค และประเทศ

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

ประเทศ 107,241,029.84 102,119,539.57 102,285,400.64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 17,222,213.98 15,813,931.52 15,748,932.23
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 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
หนองบวัลําภู 371,264.53 269,311.05 281,765.33
บงึกาฬ - 179,825.14 172,610.83
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 2,620,990.14 2,608,454.81 2,536,421.65
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง 1,801,635.96 1,512,016.26 1,527,835.37
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 5,560,266.05 5,245,407.31 5,234,595.39
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 2 3,197,485.85 2,904,092.60 2,934,890.99

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ สํานกัแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม

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

2.1) ลําน้ําเลย ครอบคลุฃมพ้ืนท่ีจังหวัดเลย เนื่องจากในปจจุบันภัยธรรมชาติท่ีเก่ียวกับน้ํา
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ซึ่งประสบปญหาท้ังภัยแลงและอุทกภัย
กรมชลประทานในฐานะหนวยงานหลักแกไขปญหาเรื่องน้ําไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว
จึงไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดประตูระบายน้ําศรีสองรัก อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย อยางยั่งยืนตลอดไป
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จากสภาพปญหาท้ังภัยแลงและอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยโดยเฉพาะลุมน้ําเลย
ซึ่งมีแมน้ําเลยไหลผานตัวเมืองดวยแลวนั้น พบวายังไมมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลางหรือขนาดใหญในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําซึ่งถามีจะชวย บรรเทาปญหาท้ังสองในระดับหนึ่ง กรมชลประทานไดพิจารณาดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการประตูระบายน้ําศรีสองรัก จังหวัดเลย เปนการเรงดวน
เพ่ือเปนการแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย

2.2) 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 ในฤดูแลงและยังเปนแหลง
น้ําดิบสําหรับใชผลิตน้ําประปาในจังหวัดอุดรธานี การประปาอําเภอหนองวัวซอ และการประปาอําเภอกุดจับ
เปนแหลงประมงน้ําจืด เปนแหลงอาหาร สรางอาชีพใหคนในทองถ่ิน

2.3) แหลงน้ําหนองหาน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เปนหนองน้ําขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี
กวางถึง 22,500 ไร อยูบริเวณตอนเหนือของอําเภอกุมภวาป มีลําหวยไหลลงสูหนองหาน 6 สาย และหนองหาน
ยังเปนตนกําเนิดสําคัญของลําน้ําปาวไหลผานอําเภอกุมภวาปไปทางทิศใตแลวผานจังหวัดกาฬสินธุ เลยไปลง
แมน้ําชี ปจจุบัน หนองหาน ไดรับการพัฒนาเปนแหลงน้ําขนาดใหญ โดยมีการทําคันดิน ขนาดกวาง
10 เมตร ยาว 80 กิโลเมตร ลอมรอบหนองหานและสรางฝายก้ันลําปาว บริเวณบานทามวง ตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป และไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย

หนองหาน นอกจากจะเปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลา พันธุนก และ
พืชน้ํา นานาชนิดจํานวนมาก ซึ่งนอกจากชาวบานท่ีอาศัยอยูโดยรอบหนองหานไดพ่ึงพาเปนแหลงอาหารแลว
ยังมีระบบนิเวศนท่ีเปนเอกลักษณ ซึ่งเปนท่ีสนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศไดมาศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้แลว ธรรมชาติของหนองหานยังไดบรรจงสรางทะเลบัวแดงเพ่ิมความงดงาม
ใหแกหนองหานมากยิ่งข้ึน คือ ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป ดอกบัวแดงในหนองหาน
ซึ่งมีจํานวนนับลานดอก จะงอกงามโผลจากน้ําข้ึนมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่ม
ออกดอกตูมและบานเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ และ
คอยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในชวงเชาตรูถึงเท่ียง นักทองเท่ียวจะมองเห็นบัวแดงบาน
เต็มทองน้ําหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอยางหาท่ีเปรียบไมได จึงเปนท่ีมาของคําวา “ทะเลบัวแดง”

2.4) 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) สภาพภูมิอากาศแบงออกเปน 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ)
ฤดูฝนจะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ชวงฝนแรก (พฤษภาคม – มิถุนายน) เปนฝนท่ีไดรับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต มีปริมาณฝนนอยกวาชวงหลัง (กรกฎาคม – ตุลาคม) ซึ่งรับอิทธิพลจากมรสุมเดียวกัน
แลวยังมีพายุไตฝุน (พายุจร) จากทะเลจีนใต 2 ป/ครั้ง
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มีระยะสั้นแตปริมาณฝนมาก ทําใหมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายนมีชวงพิสัยปริมาณ
น้ําฝนรายปเฉลี่ย 1,319.27 มิลลิเมตร ในชวงฤดูน้ําหลากระดับน้ําในน้ําโขงจะคอย ๆ ยกตัวสูงข้ึนและไหล
ยอนเขาน้ําโมง เปนผลใหน้ําโมงระบายออกไมได จึงเกิดภาวะน้ําลนตลิ่งทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ต่ําบริเวณอําเภอศรีเชียงใหม อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย และปริมาณน้ําคอยๆ ลดลงในตนเดือนตุลาคม
และแหงไปตามระดับของน้ําโขงดวยลําหวยโมงมีพ้ืนท่ีรับน้ําเปนภูเขาสูงและความลาดเอียงทองน้ํามีมาก ทํา
ใหมีการเกิดการกัดเซาะตลิ่ง ซึ่งเปนดินรวนทรายละเอียดพังลงตามปริมาณการไหลของน้ําโมงไปดวย

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

2.6) บึงโขงหลง ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีนกน้ําและสัตวน้ําอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก กรมปาไมไดเขามาสํารวจและจัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปา ในป 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 ซึ่งเปน
บริเวณท่ีน้ําไหลออกจากบึงกอนไหลลงสูแมน้ําโขง ในบึงมีเกาะแกงอยูมากมาย เปนปาดิบแลงท่ีอุดมสมบูรณ
พ้ืนท่ีโดยรอบสวนใหญเปนท่ีราบ

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 เปนตo

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

4.) ภัยธรรมชาติ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภัยหนาว 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

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

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

1.8 ขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญเชิงพ้ืนที่
1.) เนื้อท่ีและการใชประโยชนท่ีดิน

จากการสํารวจเนื้อท่ีและการใชประโยชนท่ีดินรายจังหวัดในป พ.ศ. 2555 โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พบวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีเนื้อท่ีรวมประมาณ
21,466,425 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.34 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเปนรอยละ 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 สามารถแบงไดเปนพ้ืนท่ีถือครอง
เพ่ือการเกษตร 11,070,051 ไร คิดเปนรอยละ 11.09 พ้ืนท่ีปาไม 3,543,960 ไร คิดเปนรอยละ 3.36
ของเนื้อท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด โดยในสวนของพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรนั้น พบวา
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกนาขาว ประมาณ 5,343,715 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 48.27 ของพ้ืนท่ีถือครองทาง
การเกษตรท้ังหมด สวนใหญเปนพ้ืนท่ีนา สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 51.73 เปนพ้ืนท่ีเพราะปลูกพืชไร (ขาวโพด
ออย ยางพารา) สวนไมผล/ไมยืนตน สวนผัก/ไมดอกไมประดับ และการเกษตรอ่ืนๆ เปนตน
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ตาราง 1-10 : เนื้อท่ีและการใชประโยชนทางการเกษตร ป พ.ศ. 2556 (ขอมูล ณ วันท่ี 21 ม.ค. 58)

 นาข าว  พชืไร  สวนไม ผล/
ไม ยืนต น

 สวนผัก/ไม
ดอก/ไมประดับ

 การเกษตร
อ่ืนๆ

ทัง้ประเทศ 320,696,888 69,964,862 31,154,000 34,915,274 1,398,383 11,803,714
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 105,533,963 42,752,421 11,940,928 4,315,585 317,327 4,521,479
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 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
หนองบวัลําภู 2,411,929 1,077,859 281,669 171,381 5,800 150,344
บงึกาฬ 2,690,625 557,045 66,540 536,062 24,569 74,189

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนือ้ทีท่ ัง้หมด
เนือ้ทีใ่ช ประโยชนทางการเกษตร (ไร)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558

สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11
รายตัวช้ีวัด ป 2557 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ( *: ตัวช้ีวัดอานคาแบบผูกผัน: ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.: ตัวช้ีวัดรวมระดับกลุมจังหวัดของ สศช.) คาเปาหมาย คาเฉลี่ย 18 กจว. ตอ.เฉียงเหนือ บน1 หนวยคาสถิติ คาลําดับ
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* คาสมประสทิธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได (Gini coefficient) 0.29 ลําดับที่ 6 ลดลง 0.298 0.285 6 คะแนน Gini (0-1)
สัดสวนแรงงานเพศหญิงตอประชากรวัยแรงงาน 42.92 ลําดับที่ 18 เพ่ิมขึ้น 44.64 42.92 18 รอยละ

* อัตราพึ่งพิง 45.43 ลําดับที่ 4 ลดลง 48.42 45.43 4 รอยละ
คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได (ตัวชี วัด จปฐ) 98.36 ลําดับที่ 4 95 97.94 98.36 4 รอยละ

คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได (ตัวชี วัด จปฐ) 95.02 ลําดับที่ 5 90 93.65 95.02 5 รอยละ
สัดสวนประชากรในการเขาถึงสวัสดิการ (ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ) 99.93 ลําดับที่ 2 เพ่ิมขึ้น 99.84 99.93 2 รอยละ

สัดสวนประชากรผูไปใชสิทธิประกันสุขภาพ 15.98 ลําดับที่ 17 เพ่ิมขึ้น 18.70 15.98 17 รอยละ
สัดสวนผูหญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจ 21.33 ลําดับที่ 16 เพ่ิมขึ้น 29.07 21.33 16 รอยละ

* จํานวนคดีที่รับแจงตอประชากรแสนคน 50 ลําดับที่ 3 ลดลง 100 50 3 คดีตอปชก.แสนคน
สัดสวนจํานวนคดีที่จับกุมไดตอคดีที่รับแจง 65.97 ลําดับที่ 5 เพ่ิมขึ้น 58.63 65.97 5 รอยละ

* สดัสวนคนยากจนดานอาหาร ตอคนยากจนทั้งหมด 8.39 ลําดับที่ 15 ลดลง 6.60 8.39 15 รอยละ
* สดัสวนนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนทั้งหมด 78.85 ลําดับที่ 10 ลดลง 75.76 78.85 10 รอยละ
จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมเฉลี่ยตอโรงเรียน 5.61 ลําดับที่ 6 เพ่ิมขึ้น 5.93 5.61 6 คนตอโรงเรียน

คนพิการไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ (ตัวช้ีวัด จปฐ) 99.64 ลําดับที่ 10 100 99.69 99.64 10 รอยละ
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* อัตรามารดาที่มีอายนุอยกวา 15 ป 0.56 ลําดับที่ 7 ลดลง 0.63 0.56 7 ตอหญิงวัยเดียวกันพันคน

อัตราการเกิดมีชีพ 10.17 ลําดับที่ 11 เพ่ิมขึ้น 11.60 10.17 11 ตอปชก.พันคน
สัดสวนอายุยืน (ตั้งแต 80 ปขึ้นไป) 1.43 ลําดับที่ 17 เพ่ิมขึ้น 2.00 1.43 17 รอยละ

* อัตราผูปวยทางสุขภาพจิต 2767. 67 ลําดับที่ 12 ลดลง 2,370.74 2,767.67 12 ตอปชก.แสนคน
คะแนนเฉลี่ยสติปญญา (IQ) เด็กนักเรียน 96. 9 ลําดับที่ 14 100 98.77 96.90 14 คะแนน

ปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย 7.34 ลําดับ 16 12 7.94 7.34 16 ป
ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net 38.75 ลําดับ 17 50 40.37 38.75 17 รอยละ

จํานวนองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินไทยเฉลี่ยตอหมูบาน (ตัวช้ีวัด กชช.2 ค.) 43 ลําดับที่ 8 เพ่ิมขึ้น 42 43 8 คนตอหมูบาน
* อัตราเพ่ิมของการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดนัโลหิตสูง และมะเร็ง 5.91 ลําดับที่ 16 ลดลง 3.38 5.91 16 รอยละ

* อัตราการบริโภคยาสบู (ตัวชี้วัด จปฐ) 7.46 ลําดับที่ 13 ไมเกิน 10 6.99 7.46 13 รอยละ
* อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตัวชี้วัด จปฐ) 5.2 ลําดับที่ 12 ไมเกิน 10 4.87 5.20 12 รอยละ

คนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภยัและไดมาตรฐาน (ตัวชี้วัด จปฐ) 98.15 ลําดับที่ 11 95 98.04 98.15 11 รอยละ
คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัดบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม (ตัวช้ีวัดจปฐ) 98.73 ลําดับที่ 9 100 98.44 98.73 9 รอยละ
คนอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือตรวจคัดกรองความเส่ียงตอโรคฯ(ตวัชี้วัด จปฐ) 97.18 ลําดับที่ 12 75 96.81 97.18 12 รอยละ

คนอายุ 6 ปข้ึนไปออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆละ 30 นาที (ตัวชี้วัด จปฐ) 99.87 ลําดับที 4 90 99.58 99.87 4 รอยละ
* อัตราเด็กที่อยูในการคุมประพฤติ 1.15 ลําดับที่ 10 ลดลง 1.09 1.15 10 ตอเด็กเยาวชนพันคน

* อัตราเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว 2.08 ลําดับที่ 9 ลดลง 3.69 2.08 9 อัตราตอแสนครัวเรือน
จํานวนศูนยการเรียนรูชุมชนตอจํานวนหมูบาน (ตัวชี้วัด กชช. 2ค.) 55.99 ลําดับที่ 7 เพ่ิมขึ้น 55.72 55.99 7 รอยละ

จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอจํานวนหมูบาน (ตัวชี้วัด กชช. 2ค.) 59.56 ลําดับที่ 1 เพ่ิมขึ้น 41.65 59.56 1 รอยละ
คนอายุ 6 ปข้ึนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง (ตัวชี้วัด จปฐ) 99.63 ลําดับที่ 4 100 99.21 99.63 4 รอยละ

คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมเพื่อประโยชนชุมชน(ตัวชี้วัด จปฐ) 99.77 ลําดับที่ 3 100 98.60 99.77 3 รอยละ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ( *: ตัวช้ีวัดอานคาแบบผูกผัน: ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.: ตัวช้ีวัดรวมระดับกลุมจังหวัดของ สศช.) คาเปาหมาย คาเฉลี่ย 18 กจว. ตอ.เฉียงเหนือ บน1 หนวยคาสถิติ คาลําดับ
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สัดสวนมูลคาสินคาเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 25.43 ลําดับที่ 1 ต่ํากวา 16 10.91 25.43 1 รอยละ
สัดสวนมูลคาสินคาอุตสาหกรรมเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 27.09 ลําดับที่ 6 ต่ํากวา 16 12.84 27.09 6 รอยละ

ผลผลิตสินคาเกษตรสําคัญตอไร 1988 ลําดับที่ 6 เพ่ิมขึ้น 1,709 1,988 6 กก.ตอไร
อัตราการเพิ่มของผลผลิตเฉลี่ย 7 ลําดับที่ 5 เพ่ิมขึ้น 2.44 7.00 5 รอยละ

สัดสวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม (GAP) ตอจํานวนฟารมท้ังหมด 1.62 ลําดับที่ 12 เพ่ิมขึ้น 1.56 1.62 12 รอยละ
จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 12 ลําดับที่ 14 เพ่ิมขึ้น 53 12 14 แหง
สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร 16.53 ลําดับที่ 14 เพ่ิมขึ้น 33.57 16.53 14 รอยละ

* สดัสวนหน้ีเสยีตอปรมิาณเงนิใหกูยืม (NPLs/ Loan) 1.97 ลําดับที่ 1 ลดลง 3.04 1.97 1 รอยละ
* สดัสวนปริมาณเงินกูยืมตอรายไดเงินสดสทุธิทางการเกษตร 178.4 ลําดับที่ 13 ลดลง 128.67 178.40 13 รอยละ

สัดสวนหน้ีในระบบตอหน้ีท้ังหมด 98.36 ลําดับที่ 9 เพ่ิมขึ้น 97.82 98.36 9 รอยละ
อัตราการเพิ่มของจํานวนเกษตรกรในพื้นที่ 1.8 ลําดับที่ 8 เพ่ิมขึ้น (0.52) 1.80 8 รอยละ

สัดสวนปริมาณพืชพลังงานตอสินคาเกษตร ท้ังหมด 87.4 ลําดับ 3 เพ่ิมขึ้น 79.32 87.40 3 รอยละ
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น สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 25.43 ลําดับที่ 1 ต่ํากวา 16 10.91 25.43 1 รอยละ
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 13.96 ลําดับที่ 12 ต่ํากวา 16 37.08 13.96 12 รอยละ

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 8.21 ลําดับที่ 1 เพ่ิมขึ้น 1.34 8.21 1 รอยละ
อัตราเงินเฟอ 2.81 ลําดับที่ 1 ไมเกิน 3.5 2.310 2.810 1 รอยละ

 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 99862.12 ลําดับที่ 16 เพ่ิมขึ้น 379,406 99,862.12 16 บาท/คน/ป
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาบริการตอผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 23.32 ลําดับที่ 10 ต่ํากวา 50 24.09 23.32 10 รอยละ
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑสาขาขนสง สถานที่เก็บสินคา และคมนาคมตอผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจัง 3.59 ลําดับที่ 7 เพ่ิมขึ้น 5.17 3.59 7 รอยละ

ปริมาณการใช นํ้ามันดีเซล 509281.41 ลําดับที่ 13 เพ่ิมขึ้น 812,347 509,281.41 13 พันลิตร
ปริมาณการใชพลังงานทดแทน 169784 ลําดับที่ 14 เพ่ิมขึ้น 315,437 169,784 14 พันลิตร

* ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉี่ลยตอราย 2498.88 ลําดับที่ 4 ลดลง 7,058.93 2,498.88 4 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ราย
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พื้นที่ปาไมตอพื้นที่จังหวัด 17.07 ลําดับที่ 13 เพ่ิมขึ้น 31.71 17.07 13 รอยละ
พื้นที่ปาอนุรักษ 1412491.48 ลําดับที่ 11 คงที /เพ่ิมขึ้น 2,058,566 1,412,491.48 11 ไร

ครัวเรือนม ีนํ้าใชเพียงพอตลอดป (ตัวช้ีวัด จปฐ.) 99.61 ลําดับที่ 9 95 99.55 99.61 9 รอยละ
หมูบานมี นํ้าใชเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดป (ตัวช้ีวัด กชช. 2ค.) 38.43 ลําดับที่ 15 เพ่ิมขึ้น 47.19 38.43 15 รอยละ

พื้นที่ชลประทาน 650276 ลําดับที่ 16 เพ่ิมขึ้น 1,680,975 650,276 16 ไร
ปริมาณ นํ้าตนทุนเพียงพอตอประชากร 108 ลําดับที่ 10 เพ่ิมขึ้น 724.28 108.00 10 ลาน ลบ.ม.

* สดัสวนประชากรผูประสบอุทกภัย 0.36 ลําดับที่ 1 ลดลง 10.02 0.36 1 รอยละ
ผลการตรวจวัดคณุภาพ นํ้าผิวดิน (WQI) 72 ลําดับที่ 2 มากกวา 60 66 72 2 คะแนน WQI (0-100)

* AQI ดัชนีคุณภาพอากาศ 107 ลําดับที่ 4 ไมเกิน 100 139 107 4 คะแนน AQI
* ปริมาณขยะมูลฝอย 705 ลําดับที่ 7 ลดลง 802.36 705.00 7 ตันตอวัน

สัดสวนขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหม 35.95 ลําดับที่ 2 นอยกวา 30 19.06 35.95 2 รอยละ
* รอยละของมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติตอ GPCP 0.12 ลําดับที่ 13 ลดลง 0.10 0.121 13 รอยละ

* สัดสวนการปลอยกาชเรือนกระจกตอ GPCP 24.11 ลําดับที่ 10 ลดลง 20.60 24.11 10 ตันตอลานบาท

1.9 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
1.) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป พ.ศ. 2557 – 2560

1.1) วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน”

1.2) เปาประสงครวม
1.2.1) สรางรายไดจากการลงทุนใหมากข้ึน ท้ังดานการคา การเกษตร อุตสาหกรรม

การทองเท่ียว และการบริการ
1.2.2) เพ่ือใหบุคลากรมีขีดความสามารถสูง ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1.3) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธ
1.3.1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

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

1.3.2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของผุประกอบการ
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
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1.3.3) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหครบวงจร และได
มาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตวัชี้วัด/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

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
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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

3) ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

3.1) การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2557-2559 รวมท้ังสิ้น 27 โครงการ 91 กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 1,114,598,600 บาท
(รวมงบคาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ปละ 5,000,000 บาท) โครงการแลวเสร็จ 75
กิจกรรม อยูระหวางการดําเนินการและเบิกจาย จํานวน 16 กิจกรรม จําแนกไดดังนี้

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

3.1.2) ปงบประมาณ 2558 ไดรับอนุมัติ รวม 10 โครงการ 38 กิจกรรม งบประมาณ
324,468,000 บาท เบิกจายแลว 322,825,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.49 ดําเนินการแลวเสร็จ
36 กิจกรรม  กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ

(1) กอสรางแกมลิงพรอมอาคารประกอบหนองบอหอ บานกุดคา ต.ทุงฝน
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี คงเหลืองบประมาณท่ียังไมเบิกจาย 1,868,000 บาท

(2) กิจกรรมขุดลอกหนองปลาเสื่อมระยะท่ี 2 บานดอนหาด ต.สามพราว
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี คงเหลืองบประมาณท่ียังไมเบิกจาย 775,000 บาท

เหตุผลความลาชา เนื่องจาก (1) การดําเนินงานลาชากวากําหนด เนื่องจากติดปญหา
น้ําทวม (2) ผูรับจางไมเขาดําเนินงาน เนื่องจากผูรับจางมีงานท่ีชนะการประมูลหลายโครงการ จนไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามสัญญาจางได

3.1.3) ปงบประมาณ 2559 ไดรับอนุมัติ รวม 7 โครงการ 25 กิจกรรม งบประมาณ
460,130,600 บาท เบิกจายแลว 210,825,159 บาท คิดเปนรอยละ 52.50 ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน
14 กิจกรรม คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม จํานวน 7 กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน จํานวน
2 กิจกรรม และเดือนมกราคม 2560 จํานวน 2 กิจกรรม

3.2) การประเมินประสิทธิผล (EFFectiveness Evaluation)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
จํานวน 829,611,400 บาท ในขณะท่ี ตัวชี้วัดและเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร คือ รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ รอยละ 4 ตอป และ รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวกลุม
จังหวัดฯ รอยละ 4 ตอป จากการจัดเก็บขอมูล พบวารายไดจากการทองเท่ียวในป 2557 รวม 15,251.05
ลานบาท ซึ่งเพ่ิมจาก 14,397.76 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนรอยละ 5.60
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ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากนักทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีจะใชจายในการทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน และจํานวนนักทองเท่ียว ในป 2557 จํานวน 7,777,597 คน เพ่ิมจาก 7,654,664 คน

ในป 2556 จํานวน 122,933 คน คิดเปนรอยละ 1.58 ซึ่งยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว
เนื่องจากสถานการณทางการเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคม 2557 รวมตลอดถึง
สภาวการณทางเศรษฐกิจของโลกมีแนวโนมท่ีชะลอตัวลงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว
ในการทองเท่ียวและใชจายเงินพอสมควร

ท้ังนี้ขอมูลการทองเท่ียวในชวงป 2558-2559 อยูระหวางการจัดเก็บและประมวลผล
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แตคาดวาจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
มีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดมีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวมากพอสมควรทําใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน เชน
การกอสราง sky walk ท่ีผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย การพัฒนาน้ําตกถํ้าพระ ท่ีจังหวัดบึงกาฬ เปนตน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน
อุตสาหกรรม และการคา บริการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 จํานวน 125,059,600 บาท ในขณะท่ี ตัวชี้วัดและเปาหมายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร  คือรอยละท่ี เ พ่ิม ข้ึนของ GPCP สาขากอสร าง  และสาขาการขนส ง
ณ ราคาประจําป รอยละ 4 ตอป, รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดนกลุมจังหวัดฯ รอยละ 5 ตอป
และการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือเขตสงเสริมอุตสาหกรรม จากการจัดเก็บขอมูล พบวาผลิตภัณฑมวล
รวมของกลุมจังหวัดสาขากอสราง ในป 2557 รวม 10,235 ลานบาท อัตราการขยายตัวอยู ท่ี
รอยละ 8.77 ซึ่งเพ่ิมจาก 9,337 ลานบาท ในป 2556 ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนผลิตภัณฑ
มวลรวมของกลุมจังหวัดฯสาขาการขนสงฯ ในป 2557 จํานวน 7,840 ลานบาท อัตราการขยายตัวลดลงรอย
ละ 6.71 ซึ่งยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว ในสวนของมูลคาการคาชายแดน ในป 2557 มีมูลคา 71,037.47
ลานบาท และในป 2558 มีมูลคา 70,440.32 ลานบาท ซึ่งสูงกวามูลคาการคาชายแดน ในป 2556 คิดเปน
รอยละ 3.37 (ป 2557เทียบกับป 2556) และคิดเปนรอยละ -0.84 (ป 2558 เทียบกับ ป 2557)

ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากสถานการณทางการเมืองท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้ งแตชวงเดือนพฤษภาคม 2557 รวมตลอดถึงสภาวการณทางเศรษฐกิจของโลก
มีแนวโนมท่ีชะลอตัวลงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน ดังนั้นกลุมจังหวัดฯ จะตอง
ใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการกระตุนประเด็นยุทธศาสตรดานนี้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสามารถ
แขงขันกับกลุมจังหวัดฯขางเคียงและประเทศท่ีเปนสมาชิกในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงได สวนขอมูลในป 2558
และ 2559 อยูระหวางการจัดเก็บและประมวลผลของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และในปงบประมาณ
2558 และ 2559 ไดมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ตามประกาศ กนพ.ท่ี 2/2558
อยูท่ีอําเภอเมืองหนองคายและอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และมีการสรางนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ซึ่งไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เรียบรอยแลว
ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนกลุมจังหวัดฯใหมีศักยภาพในการแขงขันมากยิ่งข้ึน
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหครบวงจร และไดมาตรฐาน
ตรงตามความตองการของตลาด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 จํานวน 144,927,600 บาท ในขณะท่ี ตัวชี้วัดและเปาหมายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร คือรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP กลุมจังหวัดฯภาคการเกษตร รอยละ 5 ตอป,รอยละของ
จํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรท่ีสําคัญตอจํานวนแปลง/ฟารม
ท่ีไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ รอยละ 100 ตอป และมีโครงการนํารองท่ีสงเสริมการใช
นวัตกรรมใหมในการผลิตสินคาเกษตร จากการจัดเก็บขอมูล พบวาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
ภาคเกษตร ในป 2557 รวม 55,209 ลานบาท อัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 12.06 ซึ่งลดลงจาก 61,866 ลานบาท
ในป 2556 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีใชใน
การเพาะปลูกมีแนวโนมลดลง และพืชบางรายการมีสัดสวนผลผลิตและผลผลิตตอไรลดลง ดังนั้นกลุมจังหวัด
ฯตองปรับรูปแบบและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรนี้เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีการผลิต
และนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยใหการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ในป 2557 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจํานวนแปลง/ฟารม
ท่ีขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP จํานวนท้ังสิ้น 24,663 แหง สวนจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดใบรับรองมาตรฐาน
GAP จากกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป 2557 จํานวน 1,163 แหง คิดเปนรอย
ละ 4.72 ซึ่งยังไมเปน) ไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ในชวงการพัฒนากลุมจังหวัดฯ ท่ีผานมายังไมได มีการ
จัดทําโครงการนํารองท่ีสงเสริมการใชนวัตกรรมใหมในการผลิตสินคาเกษตร เนื่องจากยังไมมีหนวยงานท่ีมี
ความพรอมในการขับเคลื่อนโครงการฯใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในชวงการพัฒนาระยะตอไปควรจะมี
การดําเนินโครงการดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 และนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาตอไป







