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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

2.1 ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพ
ของประชาชนในกลุมจงัหวัดฯ

2.2 ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1
1) ดานเศรษฐกิจ
2) ดานเกษตร
3) ดานอตุสาหกรรม
4) ดานการทองเที่ยว
5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6) ดานความมั่นคง
7) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม

2.3 เครือ่งมือการวิเคราะหทางการบริหาร (SWOT)
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สวนที่ 2
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2.1 ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชน
กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน1

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
รวมท้ังภาคเอกชนในกลุมจังหวัดฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชน
โดยการทอดแบบสอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากเวทีการสัมมนาการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ สรุปไดดังนี้

ดานเศรษฐกิจ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสท้ังดานขอมูลและโครงสรางพ้ืนฐาน

โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในกลุมจังหวัด เชน ควรกอสรางถนน 4 เลนเชื่อมโยงระหวางจังหวัดอุดรธานี
หนองบัวลําภู เลย และถนน 4 เลน เชื่อมโยงระหวางจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ตลอดเสนทาง,
กอสรางถนนวงแหวนรอบสองจังหวัดอุดรธานีเ พ่ือแกไขปญหาการจราจรแออัดและการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมภายในกลุมจังหวัด

2. ปรับโครงสรางการผลิตใหหลากหลายและมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนและขยายฐานการผลิต
โดยการรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานท้ังภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ รวมท้ังสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหไดรับการพัฒนาตอยอดท้ังในเชิงพาณิชยและ
การใชประโยชนรวมกัน

4. ควรพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
5. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย การเจรจาจับคูธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต สนับสนุน

ขอมูลการวิจัยดานการผลิต การตลาดใหผูประกอบการ
6. สินคา OTOP ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีการสงออกไป

ตางประเทศหลากหลายประเภท เชน อาหาร,เครื่องดื่ม,ผาและเครื่องแตงกาย,สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร,
ประเภทของใช  ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องในตลาดเปาหมายตางประเทศ และควรสงเสริม
กลุมท่ีมีความพรอมในการสงออกใหไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ เชน มาตรฐาน อย.,มอก.,GMP,Q,Organic
Thailand,IFORM เปนตน

7. การจัดทําโครงการ Road Show ควรมีการศึกษาตลาดกอนนําสินคาในกลุมจังหวัด
ไปจําหนายและสินคาท่ีนําไปจําหนายตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑ เชน มาตรฐาน อย.,มอก.,GMP,Q,Organic
Thailand,IFORM เปนตน การคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีไปแสดงและจําหนายในตางประเทศควรมีศักยภาพ
ในการผลิตไดตามความตองการของลูกคา ถามีการสั่งซื้อในปริมาณมาก

8. ยกระดับจุดผอนปรนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนจุดผานแดนถาวร เพ่ือประโยชน
ทางการคา และการบริการระหวางประเทศ
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ดานเกษตร
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและสินคาเกษตรหลัก ใหไดมาตรฐานในรูปแบบ

ของเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย โดยใหความสนใจการพัฒนาประเด็นปจจัยการผลิต อันไดแก
ปริมาณและคุณภาพน้ํา ดินสิ่งแวดลอม พันธุพืชและดานปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอยอดไปสูระบบการคา
การลงทุนและอุตสาหกรรมการเกษตร

2. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและการจัดระบบชลประทานอยางเปนระบบ ครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตรและมีความยั่งยืน

3. การกําหนดราคาผลผลิตการเกษตรจะตองใหเกษตรกรผูผลิตมีอํานาจตอรองผลผลิต
ของตนเองได โดยผานสถาบันการเกษตรสินคาแตละชนิด ท้ังนี้เกษตรกรควรพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพท่ีดี
หรือมีการแปรรูปท่ีตอบโจทยความตองการของตลาดเฉพาะ(Niche Market)

4. สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ทําการวิจัยและพัฒนา(Research and
Development : R&D) ในการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยและแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหสูงข้ึน

5. สงเสริมใหเกิดเกษตรกรรุนใหมและมีความรู เพ่ือสามารถยกระดับขีดความสามารถ
ในการผลิตใหสูงข้ึน และใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ตามความตองการของตลาด

6. สงเสริมอาชีพ/เพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรในชวงนอกฤดูทําการเกษตร
ดานอุตสาหกรรม

1. สรางศูนยกระจายสินคาและขนถายสินคาท่ีไดมาตรฐาน
2. ควรกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน
3. กําหนดหลักเกณฑการควบคุมมลภาวะใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติ

อยางจริงจัง
4. กําหนดมาตรการปองกันอุบัติภัยในโรงงาน รวมถึงการเตือนภัยพิบัติจากโรงงาน

ท่ีจะมีผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
5. การกอสรางสะพานคูขนานสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงท่ี 1 จังหวัดหนองคายเวียงจันทน

เพ่ือบรรเทาความแออัดในการขนสงสินคาและการคมนาคมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงท่ี 1
6. วางแผนดานแรงงานรวมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมคน รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ นิคมอุตสาหกรรม,ธุรกิจการนําเขา-สงออกโลจีสติกส เพ่ือตอบโจทยดานการผลิตและความตองการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต

ดานการทองเท่ียว
1. การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ควรให

ความสําคัญการพัฒนาแหลงและเสนทางการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานกับมาตรฐานการทองเท่ียวท่ีเปนสากล
ตลอดจนการพัฒนาสินคา otop เพ่ือการทองเท่ียว

2. บูรณาการเรื่องการทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัด โดยการทําเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยง
กันตามแนวเสนทางตางๆ เชน เสนทางหมายเลข 210 จากอุดรธานี-หนองบัวลําภู-เลย, เสนทางหมายเลข
211 เลียบลําน้ําโขงจากหนองคาย-บึงกาฬ,เสนทางหมายเลข 211 เชื่อมโยงกับเสนทางหมายเลข 2195
เลียบลําน้ําโขงและลําน้ําเหืองจากหนองคาย-เลย เปนตน

3. เพ่ิมรายละเอียดเรื่องราว (STORY) ของแหลงทองเท่ียวแตละแหง เพ่ือสรางความนาสนใจยิ่งข้ึน
4. สงเสริมการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวคนสูงอายุ

ท่ีเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน มีแนวโนมท่ีตองการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและสินคาเกษตรปลอดภัยมากข้ึน
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การอนุรักษใชประโยชนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังดิน น้ําและปาไม ในระบบลุมน้ํา

โดยเนนการลดปญหาการแพรกระจายดินเค็ม การชะลางพังทลายของหนาดิน ลดการพังทลายของตลิ่ง
ริมแมน้ําโขงและลุมแมน้ํา

2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในเขตตนน้ําและปาสงวนเสื่อมโทรม รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพแวดลอม
ใหนาอยู

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให มีการ
ใชประโยชนอยางเหมาะสมท่ัวถึง พอเพียง เพ่ือใหเปนฐานการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน โดยอาศัย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคการพัฒนาทุกภาคสวน โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ี

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน ควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรปาและระบบนิเวศ การจัดการมลพิษดานขยะมูลฝอยซึ่งเปนปญหาสําคัญ
ในการพัฒนาเมืองใหญซึ่งควรไดรับการพิจารณาแกไขอยางบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะ อยางเปนระบบและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ดานความม่ันคง
1. พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน ในพ้ืนท่ีชายแดน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการผนึกกําลัง

เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงชายแดน
2. พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานผานกลไกความรวมมือทุกระดับและสงเสริม/

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชนตามแนวชายแดนเพ่ือความม่ันคงภายใตการมีสวนรวม
3. เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยแกประชาชน รวมถึงใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรวมในการแกไขปญหาในทองถ่ิน
4. จัดระบบการบริหารจัดการแรงงาน จาก สปป.ลาว และเวียดนาม ตามจุดผานแดนถาวร

และจุดผอนปรนตางๆ ใหมีความรัดกุม

2.2 ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดฯ
1.) ดานเศรษฐกิจ

1.1) ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาส 1/2558 ปรับตัวสูงข้ึน
จากชวงไตรมาสเดียวกันในปท่ีผานมา เปนผลมาจากการใชจายงบลงทุนของภาครัฐ ท่ีขยายตัวสูง
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจาย อยางไรก็ตามการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือนชะลอลง และการลงทุนของภาคเอกชนหดตัวลงตามภาวะกอสราง สําหรับการคาผานแดน
ชะลอตัวลงจากภาวการณสงออกท่ีหดตัวลงอยางตอเนื่อง

แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาส 2/2558 คาดวาจะปรับตัวสูงข้ึนจากไตรมาส 1/2558
จากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญกับโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชน
เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง ตําบลละหาลาน และหมูบานละสองแสน รวมท้ังการปรับเพ่ิมเงินเดือนขาราชการ
สําหรับการคาผานแดนคาดวายังคงขยายตัวดีจากการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาพรวมผลิตภัณฑภาค (GPP) ป 2557 ลดลงรอยละ 0.4
จากท่ีขยายตัวรอยละ 1.1 ในป 2556 เนื่องจากการผลิตภาคนอกการเกษตรท่ีลดลงรอยละ 1.9 จากท่ี
ขยายตัวรอยละ 1.8 ในปกอนหนา สวนภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 3.9 จากท่ีลดลงรอยละ 0.9 ในปกอนหนา
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

การผลิตภาคการเกษตร ขยายตัวรอยละ 3.9 ปรับตัวดี ข้ึน จากท่ีลดลงรอยละ 0.9
ในป 2556 โดยสาขาเกษตรกรรมฯ ขยายตัวรอยละ 4.2 จากท่ีลดลงรอยละ 1.0 ในปกอนหนา
สาเหตุจากการผลิตหมวดพืชผลผลิตหลักเพ่ิมข้ึน เชน ขาว ออย ยางพารา ในขณะเดียวกันหมวดปศุสัตว
หมวดบริการทางการเกษตรและหมวดปาไมขยายตัว สวนสาขาการประมงลดลงรอยละ 11.8 จากท่ีขยายตัว
รอยละ 3.8 ในปกอนหนา

การผลิตนอกการเกษตร ลดลงรอยละ 1.9 จากท่ีขยายตัวรอยละ 1.8 ในป 2556
สาเหตุ  มาจากบางสาขาการผลิตมีการปรับตัวลดลง ไดแก สาขาการขายสงขายปลีกฯ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร สาขาการขนสงและการคมนาคม และสาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ ลดลงรอยละ 1.5
รอยละ 1.5 รอยละ 2.3 และรอยละ 18.1 จากท่ีขยายตัวรอยละ 7.7 รอยละ 7.3 รอยละ 1.2 และรอยละ 0.9
ในปกอนหนา ตามลําดับ สวนสาขาท่ีลดลงตอเนื่อง ไดแก สาขาการกอสราง และสาขาการบริหารราชการฯ
ลดลงรอยละ 5.0 และรอยละ 25.5 จากท่ีลดลงรอยละ 3.6 และรอยละ 15.9 ในปกอนหนา ตามลําดับ
ในทางกลับกันสาขาการผลิตท่ีขยายตัวสูงข้ึน ไดแก สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 4.5 จากรอยละ 2.4
ในปกอนหนา เนื่องจากการแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว การผลิตน้ําตาลและ
สุรา ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน สาขาบริการดานสุขภาพฯ ขยายตัวรอยละ 1.4 จากรอยละ 0.1 ในปกอนหนา
สาขาการทําเหมืองแรฯ และสาขาการไฟฟา กาซและการประปา ขยายตัวรอยละ 5.8 และ 5.8 จากท่ีลดลง
รอยละ 9.0 และรอยละ 1.3 ตามลําดับ สวนสาขาการผลิตท่ีชะลอตัวลง ไดแก สาขาตัวกลางทางการเงิน
และสาขาการศึกษา ขยายตัวรอยละ 10.1 และรอยละ 1.0 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 16.1 และ
รอยละ 4.2 ในป 2556 ตามลําดับ

เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ยังมีขนาดเล็ก ในป 2557
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม(Gross Domestic Product : GDP) ณ ราคาประจําป เทากับ223,606 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.70 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และรอยละ 16.70 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู ในลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (ลําดับ 1)และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ลําดับ 2)
เปนลําดับท่ี 15 จาก 18 กลุมจังหวัดฯ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2557
มีการปรับตัวลดลง -0.71 จากป 2556 ซึ่งมีอัตราการขยายตัว 5.72 สาขาการผลิตท่ีมีมูลคาสูงท่ีสุด
ของกลุมจังหวัดฯ ไดแก สาขาเกษตรกรรมฯ มูลคา 53,075 ลานบาท รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม
33,368 ลานบาท การศึกษา 32,885 ลานบาท การขายสงขายปลีกฯ 24,961 ลานบาท และตัวกลาง
ทางการเงิน 14,857 ลานบาท เปนตน

ในป 2557 จังหวัดอุดรธานีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสูงท่ีสุด เทากับ 103,059 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.09ของกลุมจังหวัดฯ รองลงมา ไดแก จังหวัดเลย(19.11) จังหวัดหนองคาย (15.48)
จังหวัดบึงกาฬ (10.04) และจังหวัดหนองบัวลําภู (9.27) ตามลําดับ


