
ทิศทางพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เปน็คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำต ิ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

1. ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข  
2. มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  

เก่ง และมีคุณภาพ  
4. มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
6. มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม  

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  ตัวช้ีวัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ความอยู่ดีมีสุขของ 
คนไทยและสังคมไทย  

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการ

ให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศ  

ความเท่าเทียมและ 
ความเสมอภาคของสังคม 

ความหลากหลายทางชวีภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ
ย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการกระจายรายได้ 

Human Development Index 
- HDI - 

(Environmental Performance 
 Index – EPI)  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำต ิ

ปรับรวบรวมประเด็นแผนแม่บทฯ เป็น 23 ฉบับ และ 85 แผนย่อย  

เพ่ือลดประเด็นทับซ้อนและยุบรวมประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
และให้ส่วนราชการสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ

(ร่าง) แผนแม่บทฯ (เบ้ืองต้น) จ านวน 34 ฉบับ 131 แผนย่อย   

6 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

35 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท้ังน้ี ประเด็น แผนแม่บทฯ ท้ัง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะท่ี
มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีเกี่ยวข้อง (Cross 
Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง แผนแม่บทฯ 
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำต ิ

    ปี 63             64                 65 

640,000 ลบ.   665,000 ลบ.   694,000ลบ. 

การประมาณการเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลัง ปี งปม 62 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561) 

• แผนงานบูรณาการ.... 
• แผนงานยุทธศาสตร์.... 
• แผนงานพื้นฐาน.... 

แผนงาน/โครงการ Flagship ที่มี
ความส าคัญในช่วง 5 ปีแรก 



1 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
ความมั่นคง 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

5 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การเติบโตที่เปน็มิตรกบัสิงแวดล้อม

เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน  

6 
ยุทธศาสตร์ที่  6  
การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 7 

ยุทธศาสตร์ที่  7  
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
ระบบโลจิสตกิส์ 

8 
ยุทธศาสตร์ที่  8  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

9 
ยุทธศาสตร์ที่  9  
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ  

10 ยุทธศาสตร์ที่  10  
การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบา้น 
และภูมิภาค    
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8 

กลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพืน้ที่ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรหิารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 

 

ก.บ.ภ. 

อ.ก.บ.ภ. 

ก.บ.ก. 
ก.บ.จ. 

One 
Plan 
จากระดับ 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

อนุมัต ิ

กลัน่กรอง 

กลไกใหม่ 
นรม. 

รนม. 
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คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
(ก.บ.ภ.)  

9 

นรม. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ภ. จ านวน 5 คน 

1) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ 
3) นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ 
4) นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน้าที่และอ านาจของ ก.บ.ภ. 

ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท า 

ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบ 
ในการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ 

บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 

• ภาค 
• จังหวัด 
• กลุ่มจังหวัด 
• การด าเนินการตาม

แผนพัฒนาภาคของ 
ส่วนราชการ 

1 

2 

3 

แผนพัฒนา  แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี 
จัดท า-บริหารงบประมาณ 

องค์ประกอบการ ก.บ.ภ. 
1) นายกรัฐมนตร ี ประธานกรรมการ 
2) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน  
3) รมต.นร. ซึ่ง นรม. มอบหมายให้ก ากับราชการในภูมิภาค 
4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
5) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
6) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
8) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ นรม.แต่งต้ังหนึ่งคน 
9) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
10) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
11) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
12) ประธานสมาคมธนาคารไทย 
13) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
14) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ ที่ นรม.แต่งตั้ง ไม่เกิน 2 คน  
15) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ นรม.แต่งต้ังไม่เกิน 2 คน 
16) เลขาธิการ สศช. กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้แทน สศช. มท. สงป. และ กพร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
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10 

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
(อ.ก.บ.ภ.ภาค)  

อ.ก.บ.ภ. ภาค : 5 คณะ (6 ภาค) ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี 

ภาคกลาง  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

ภาคตะวันออก   นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

ภาคเหนือ  นาย วิษณุ เครืองาม 

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

อ านาจหน้าที่ อ.ก.บ.ภ. ภาค 

 วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในภาค เป็นไปตาม
หลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

 จัดท าและบูรณาการแผนพัฒนาภาค  

 บูรณาการแผนงานโครงการส่วนราชการ 

 พิจารณา กล่ันกรอง 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง 

 ก ากับ เร่งรัด ให้ค าแนะน า ติดตามประเมินผล 
การขับเคลื่อนแผน  

• แผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด 

• แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

• โครงการตามแผนข้างต้น 

องค์ประกอบ อ.ก.บ.ภ.ภาค  
1) รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 

ให้ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาค 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

2) ปลัดกระทรวง  (11 คน/กระทรวง) อนุกรรมการ 
3) เลขาธิการ สศช.   
4) เลขาธิการ ก.พ.ร. 

5) เลขาธิการ สกท.  
6) ผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) ผู้แทนภาคเอกชน  
8) ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับภาค 
9) ผู้แทนหนว่ยงานตามบริบทของพื้นที่  
10) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ประธานก าหนด ไม่เกิน 2 คน   

11) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
12) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ ที่ประธานก าหนด ไม่เกิน 2 คน 
13) ผู้แทน สศช.  อนุกรรมการและเลขานุการ 
14) ผู้อ านวยการส านักพัฒนา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

เศรษฐกิจและสังคมภาค/สศช.  

15) ผู้แทนส านักงบประมาณ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
17) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ องค์ประกอบของ อ.ก.บ.ภ.ทั้ง 5 คณะ  
จะแตกต่างกันตามบริบทการพัฒนาในแต่ละภาค 
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ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

เหนือ 

ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน  

ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  

ภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 

กลาง 

กลางตอนบน  พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 

กลางปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

กลางตอนล่าง 1 ราชบุร ีกาญจนบุรี สุพรรณบุร ี

กลางตอนล่าง 2 เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ตะวันออก 
ตะวันออก 1 ชลบุร ีฉะเชิงเทรา ระยอง 

ตะวันออก 2 ปราจีนบุร ีจันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว 

ใต้ 
ใต้ฝั่งอ่าวไทย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง พังงา ระนอง สตูล 

ใต้ชายแดน ใต้ชายแดน ยะลา นราธิวาส ปัตตานี  

หมายเหตุ : จังหวัด คือ จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
ท่ีมา :  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับท่ี 3) 

: ราชกิจจานุเบกษา 17 พฤศจิกายน 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง, หน้า 14-16 

การแบ่งภาค (6 ภาค) 
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ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก 
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันประเทศ และ  

เมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 

 
พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และ 

ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
 

ฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

 
เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ 
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ท่ีตั้ง มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา สามารถ
เชื่อมโยงสู่เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
ท่ีดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พื้นท่ี 105.5 ล้านไร่ (1 ใน 3 ของประเทศ) สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย (75.7%) 
และดินเค็ม (10.9%) แบ่งเป็น พื้นท่ีเกษตร 63.9 ล้านไร่ (60.5% พื้นที่ภาค 
42.8% พื้นที่เกษตรประเทศ) พื้นท่ีป่าไม้ 15.8 ล้านไร่ (14.9% ของภาค 
15.3% ของป่าไม้ประเทศ) 

ทรัพยากรน้ า และปริมาณน้ ากักเก็บ 
ปริมาณน้ าท่า 61,513 ล้าน ลบ.ม. กักเก็บได้ 13.6% จึงประสบปัญหา
ภัยแล้งทั่วทั้งภาค ขณะเดียวกันก็มีปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนบริเวณ 
ที่ลุ่มริมน้ าของ 3 ลุ่มน้ าหลัก : โขง ชี มูล 
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ปี 2549 ปี 2563 

คาดการณ์ว่า โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12  

พยาธิใบไม้ตับ 
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คะ
แน

น 

-- ค่าเฉลี่ยประเทศ 98.2  
 ประชากร 22.0 ล้านคน (33.2% ของประชากรทั้งประเทศ) 
 แรงงาน 9.63 ล้านคน (25.3% ของแรงงานรวมทั้งประเทศ) 
 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร อายุเฉลี่ยแรงงานภาคเกษตร 55 ปี 
 การเข้าสู่สังคมสูงวัย ผู้สูงอายุมีปัญหาคุณภาพชีวิตที่ไม่สามารถ

พึ่งตนเองได้ 
 ความยากจน จ านวนคนจนมากที่สุดในประเทศ (11.4% ของภาค) 

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร 
 ปัญหาไอคิวในเด็กต่ าที่สุด ที่ 94.5 คะแนน ประเทศ 98.2 คะแนน 
 ปัญหาสุขภาพจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ  

ความชุกของโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีมากที่สุดในประเทศ 

 
    มากที่สุดของประเทศ 

2127 

1120 

884 

1096 

98 

จ านวนคนจน ปี 60 
(พันคน) 
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ถนนเชื่อมสู่ประเทศเพือ่นบา้น 
1. มิตรภาพ: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  
   (นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย) 
2. EWEC: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 
   (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) 
3. Para EWEC (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 แห่ง ได้แก ่
1 หนองคาย-เวียงจันทน์ 
2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 
3 นครพนม-ค าม่วน 
ด่านชายแดน มี 15 ด่านถาวร 23 จุดผ่อนปรน 
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โครงสร้างเศรษฐกิจ 

 GRP ปี 60 มูลค่า 1,496,072 ล้านบาท (9.7% GDP) 
 GRP per capita ปี 60  80,352 บาทต่อหัว  
    ต่ ากว่าประเทศ 2.8 เท่า (228,398 บาทต่อหัว) 

 

การท่องเท่ียว 

 เกษตรกรรม  เป็นฐานการผลิตหลักของภาค  
 มูลค่า 2.9 แสน ลบ. (22.8% ของประเทศ)  
 อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
    พืชส าคัญ ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง  
 อุตสาหกรรม มูลค่า 2.8 แสนล้านบาท (6.7% ของประเทศ) 
 อุตสาหกรรมอาหารเครื่องด่ืมเป็นการผลิตหลักของภาค  
 แต่เป็นการแปรรูปข้ันต้น มูลค่าเพิ่มต่ า 
 การค้าชายแดน (ปี 61) 3.3 แสนล้านบาท (23.9% ของประเทศ)  
    ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกน้ ามันดีเซลและเบนซิน รถยนต์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และเครื่องด่ืม
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีผลิตจากนอกภาค  

 การท่องเที่ยว รายได้ 86,721.6 ล้านบาท (3.5% ของรายได้ท่องเท่ียว
ประเทศ) นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 

อารยธรรมอีสานใต้ 

เชิงกีฬา 

ธรรมชาติ 

ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ 

ประเพณีวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
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“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 
บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ   และ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

2 
แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3 
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 

5 
ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ี
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

6 
พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   
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การจัดกลุ่มพื้นท่ีตามศักยภาพและปัญหา 

2. พื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง 
และตอนล่าง 

เติบโตบนฐานเกษตรมูลค่าสูง และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

ทุ่งกุลาร้องไห้-ทุ่งสัมฤทธ์ิ 
: ฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ 
มาตรฐานปลอดภัย-อินทรีย์ 

ชั้นน าของประทเศ  
ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี : 

ฐานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
นครราชสีมา : ฐานอุตสาหกรรม 

แปรรูปเน้ือสัตว์คุณภาพสูง 

4. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
7 จังหวัดริมแม่น้ าโขงเป็นฐานเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ตามแนวแม่น้ าโขง และภาคอีสานตอนล่าง เป็น

ฐานการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา  
ชุมชนช้าง เชิงนิเวศและธรรมชาติระดับโลก 

1. พื้นที่ภาคอีสานตอนบน 
เติบโตบนฐานการค้าชายแดน มีผลิตภัณฑ์

พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคุณภาพสูง  
อุดรธานี หนองบัวล าภู สกลนคร เป็น

ศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม  
สกลนครและมุกดาหาร  

เป็นฐานการเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพสูง  
เลย เป็นฐานการปลูกพืชผัก  
ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  

สกลนครเป็นฐานการผลิตสมุนไพร  
(ไพล ขม้ินชัน) 

3. พื้นที่ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง 
สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมอนาคต  

นครพนม ร้อยเอ็ด : มีวิทยาลัยการบิน (อุตสาหกรรมการบิน)   
ขอนแก่น นครราชสีมา : มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน (อุตสาหกรรมระบบราง) 
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แนวทางการพัฒนา Niche Product Developing Cluster 

1 พัฒนาศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม :  
อุดรธานี หนองบัวล าภู สกลนคร โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า 

2 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง : สกลนคร มุกดาหาร 
นครพนม โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลง
หญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง
และทักษะเกษตรกร  

3 ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และ
สมุนไพร : เลย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม โดยจัดท า
ฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ สนับสนุน
การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรความต้องการของตลาดท้ัง
ในและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง 

1 พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธ์ิ ให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  

2 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อคุณภาพสูง : นครราชสีมา 

3 พัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy Node) : ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี 

1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวริมแม่น้ าโขง ที่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วชุมชนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
เส้นทางการท่องเที่ยวปราสาทนครวัด และนครธม 

3 ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานธรณีโคราช (Korat Geopark) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) 

4 ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน 

Niche Product  Developing Cluster  
พ้ืน ท่ี พัฒนาผลิต ภัณฑ์ พ้ืนถิ่ น ท่ี มี อัตลักษณ์เฉพาะ คุณภาพสูง  

( เ ลย  หน องบั วล าภู  หน องคาย  อุ ด รธ านี  บึ งก าฬ   
สกลน ค ร  น ค รพนม  มุ กด าห าร )  
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แนวทางการพัฒนา Premium Agro Industry  & Bio Economy Cluster 

1 พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ ให้ได้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุม
ทุกข้ันตอนการผลิต ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม  

2 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อคุณภาพสูง : นครราชสีมา โดยการจัด 
ระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

3 พัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy Node) : 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยพัฒนาต่อยอดการผลิต 
จากวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ 
อาหาร และอาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง 
เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น  

1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวริมแม่น้ าโขง ที่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วชุมชนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
เส้นทางการท่องเที่ยวปราสาทนครวัด และนครธม 

3 ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานธรณีโคราช (Korat Geopark) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) 

4 ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน 

Premium Agro Industry   
&  B io Economy Cluster  

พ้ืน ท่ี เศรษฐ กิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรมูล ค่าสู ง  
(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง 1 -2)  
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แนวทางการพัฒนา New Industry Node 

1 พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน : นครพนม ร้อยเอ็ด โดย 
เพิ่มขีดความสามารถของวิทยาลัยการบินนครพนมให้ได้
มาตรฐานสากล สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสนามบิน
นครพนมและสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อการบินพาณิชย์และ 
การฝึกบิน  

2 พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง : ขอนแก่น นครราชสีมา  
โดยพัฒนาและยกระดับความเช่ียวชาญของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนระบบรางท่ีได้
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลัง
แรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง 

1 พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธ์ิ ให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  

2 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อคุณภาพสูง : นครราชสีมา 

3 พัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy Node) : ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี 

1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวริมแม่น้ าโขง ที่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วชุมชนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
เส้นทางการท่องเที่ยวปราสาทนครวัด และนครธม 

3 ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานธรณีโคราช (Korat Geopark) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) 

4 ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน 

New Industry Node  
พ้ืน ท่ีฐานอุตสาหกรรมอนาคต  

อุ ต สาหกรรมการบิ น  -  ร ะบบราง  
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แนวทางการพัฒนา New Tourism Attraction Cluster 

1 พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธ์ิ ให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  

2 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อคุณภาพสูง : นครราชสีมา 

3 พัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy Node) : ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี 

1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ าโขง ท่ี เ ช่ือมโยง 
การท่องเท่ียวชุมชนและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ โดยพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ กิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความ
หลากหลาย พัฒนาท่าเรือและการท่องเท่ียวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย  

2 พัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ้: นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ให้เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทาง
การท่องเท่ียวปราสาทนครวัดนครธม โดยพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมี
จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากร
และผู้ประกอบการการท่องเท่ียวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการ
ให้บริการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 

3 ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานธรณีโคราช (Korat Geopark) สู่การ
รับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)  

4 ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน 

5 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนช้าง (Elephant World) : 
สุรินทร ์

New Tourism Attract ion  Cluster  
พ้ืน ท่ี ท่ีมี ศักยภาพสูง ในการดึงดู ดนัก ท่องเ ท่ียว  

(น ค รราชสี ม า  บุ รี รั ม ย์  สุ ริ น ท ร์  ศ รี ส ะ เ กษ  แ ละจั งห วัด ริ มแ ม่น้ า โข ง )  



ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 



อีสาน บน 1 
Connectivity 
1) รถไฟความเร็วสูง  
2) รถไฟรางคู่ (หนองคาย) 
3) GMS corridor 

ภาพรวมอีสาน 
• โซนน่ิง แปรรูปเกษตร 
• บริหารจัดการน้ า (น้ าท่วม น้ าแล้ง) 
• การค้าชายแดน 
• ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/วัฒนธรรม 

ชั   ม ิ

นครรำชส มำ

 อนแก่น

มหำสำรคำม

 ุร รัม  

สุริน ร 

ศร สะเกษ

อุ ลรำช ำน 

อ ำนำจเจริ 

  ส ร

กำ สนิ ุ  

ร  อ เอ  

มุก ำหำร

สกลนคร

  งกำ 

อุ ร ำน 

หนองคำ 

หนอง ั ล ำ  

เล 

นครพนม

 ่ำนหนองคำ 

ร   ค ำมเร  ส ง

ร   รำงค ่

 ่ำน ่ำล ่

ร   รำงค ่ เช    ม GMS

ร   รำงค ่สำ  หม่

 ่ำน  งกำ 

 ่ำนนครพนม

 ่ำนช่องเม ก

 ่ำนช่องสะง ำ ่ำนช่องจอม

 ่ำนมุก ำหำร

 ต าแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงภูมิภาค 

Economic 
1) ข้าว (ขาว)  ยางพารา 
2) ท่องเที่ยว (นิเวศน์/วัฒนธรรม 

/long stay) 
3) การค้าชายแดน 

อีสาน ตอนกลาง 
Connectivity 
1) GMS corridor(EWEC) (ขอนแก่น กาฬสินธุ์) 
2) รถไฟความเร็วสูง (ขอนแก่น) 
3) รถไฟรางคู่ (ขอนแก่น  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 
Economic 
1) ข้าว (ขาว หอมมะลิ อินทรีย์)   

มันส าปะหลัง อ้อย 
2) ผ้าไหม   
3) อุตสาหกรรมแปรรูป  เอทานอล 

อิเล็กทรอนิกส์ 
4) medical hub 
5) Education hub 
6) ท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์  

อีสาน ล่าง 1 
Connectivity 
1) รถไฟความเร็วสูง นครราชสีมา   
2) รถไฟรางคู่ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
3) มอร์เตอร์เวย์ (บางปะอิน-โคราช) 
Economic 
1) ข้าว (ขาว หอมมะลิ)  มันส าปะหลัง อ้อย 

โคเน้ือ 
2) ผ้าไหม  
3) อุตสาหกรรมแปรรูป เอทานอล และ 

เขตอุตสาหกรรม 
4) ท่องเท่ียว (อารยธรรมขอม ) 
5) การค้าชายแดน 

อีสาน ล่าง 2 
Connectivity 
1) รถไฟรางคู่ (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 
Economic 
1) ข้าว (ขาว หอมมะลิ อินทรีย์) ปศุสัตว์ 
2) ท่องเท่ียว (ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
3) การค้าชายแดน 

อีสาน บน 2 
Connectivity 
1) GMS corridor (EWEC) (มุกดาหาร)  
2) รถไฟรางคู่สายใหม่  (มุกดาหาร 

นครพนม) 
Economic 
1) ข้าว (ขาว หอมมะลิ อินทรีย์) 
2) ผ้าพ้ืนเมือง 
3) ท่องเที่ยว (วัฒนธรรม / long stay) 
4) การค้าชายแดน 



25 N E S D B  /  1 5 . 0 7 . 2 0 1 8  

 มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 233,761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ15.6 ของภาค โดยจังหวัดอุบลราธานีมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูง
ท่ีสุดในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 51.5 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 66,831 บาท จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวสูงท่ีสุดในกลุ่มคือ 70,551 บาท 
 โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีดังนี้ เกษตร 21.9% อุตสาหกรรม 11.7% การค้าฯ 13.5% บริการท่องเท่ียว 4.2% อื่นๆ 48.7% 
 ผลิตภัณฑ์เกษตร และอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ มีดังนี้ 

ยโสธร : ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา โค สุกร การผลิตอาหาร เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
อุบลราชธานี : ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง โค สุกร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เครื่องแต่งกาย การผลิตเคมีภัณฑ์ 
ศรีสะเกษ : ข้าว ยางพารา ไม้ผลเมืองร้อน โค สุกร การผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก     
อ านาจเจริญ : ข้าว พืชผัก มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา โค การผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

โครงสร้างเศรษฐกิจ 

48.7 51.5 47.6 48.9 51.2 

4.2 2.9 3.8 6.0 1.8 
13.5 12.4 14.8 12.1 12.3 
11.7 8.8 16.3 6.3 5.5 

21.9 24.3 17.6 26.6 29.2 

อีสานล่าง 2 ยโสธร อุบลฯ ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 

เกษตร อุตสาหกรรม ค้าปลีกค้าส่ง บริการท่องเที่ยว อื่นๆ 

 66,831  

 54,183  

 70,551  

 67,362  

 63,860  

 -  20,000  40,000  60,000  80,000

อีสานล่าง 2 

ยโสธร 

อุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ 

อ านาจเจริญ 

GPP Per Capita (บาท) 

โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 

อุบลราชธานี 
51.0% 

ยโสธร 
11.7% 

อ านาจเจริญ 
7.6% 

ศรีสะเกษ 
29.9% 

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม 



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ 

เป้าหมายการพัฒนา  

 ปี 2560 ประชากร 4.2 ล้านคน เพิ่มข้ึน 0.18%  สัดส่วนผู้สูงอายุสูง (14.5%) 
 ปี 2560 เศรษฐกิจขยายตัว 2.16%  
 รายได้ต่อหัวประชากร 66,831 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในล าดับสุดท้าย ของ 18 กลุ่มจังหวัด  

ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ  ติด 1 ใน 10 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ าที่สุดของประเทศ 
 อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ติด 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้า 

ด้านการศึกษาน้อยที่สุดของประเทศ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ 
ปศุสัตว์ ประมง  

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ยกระดับและขยายฐานการ
ท่องเที่ยว 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพคน 

 ฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี 
 แหล่งการเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญของภาค 
 ศูนย์กลางแปรรูปสินค้าเกษตรและสมุนไพร 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย: ธรรมชาติ 

อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณีอีสาน  
 ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว และกัมพูชา

ระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร 

กลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า  

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนา 



หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล 
              ** ตัวชี้วัดที่มีการเก็บข้อมูลล่าสดุปี 2559 

กราฟตัวชี้วัดการพัฒนาของกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 



กลุม่จังห ั   9 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราขยายตัวมูลคา่ผลติภัณฑก์ลุม่จังหวดั (รอ้ยละ) * 2.47 2.84 2.84 4.55 3.70 3.70

อัตราการขยายตัวภาคเกษตร (รอ้ยละ) * -4.86 -2.04 -2.04 4.50 2.01 2.01

อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม (รอ้ยละ) * 1.30 2.16 2.16 18.30 6.93 6.93

อัตราการขยายตัวสาขาบรกิาร (รอ้ยละ) * 4.61 5.05 5.05 2.84 4.11 4.11

มูลคา่ผลติภัณฑก์ลุม่จังหวดัเฉลีย่ตอ่หัว (บาท/คน) * 110,928.19 115,270.34 115,270.34 60,291.64 63,448.18 63,448.18

ผลติภาพแรงงาน (บาท/คน) * 115,574.51 119,623.34 119,623.34 68,424.16 72,809.54 72,809.54

อัตราการขยายตัวของผลติภาพแรงงาน (รอ้ยละ) * 2.37 4.54 4.54 3.49 6.41 6.41

อัตราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 0.84 0.99 1.09 0.66 0.74 0.87

รายไดก้ารทอ่งเทีย่ว (ลา้นบาท) 24,335.00 26,464.50 30,292.74 8,413.00 8,946.00 10,540.81

อัตราการขยายตัวรายไดท้อ่งเทีย่ว (รอ้ยละ) 12.19 8.05 12.95 5.28 6.34 17.83

รอ้ยละประชากรทีอ่ยูใ่ตเ้สน้ความยากจน (รอ้ยละ) 7.43 9.72 8.96 10.03 14.07 10.86

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ประชากรไทยอาย ุ15-59 ปี (ปี) 8.60 8.75 8.90 8.25 8.39 8.41

รอ้ยละของประชากรทีเ่ขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต (รอ้ยละ) 33.67 40.62 45.35 28.61 34.63 42.04

ปรมิาณขยะในกลุม่จังหวดั (พันตัน) 1,132.52 1,161.06 1,151.58 1,119.43 1,211.79 1,319.48

ตวัชีว้ดั
คา่กลางประเทศ กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 2

หมำ เหต ุ: * ต ัช  ั้   ม่   อม ลลำ่ส ุป  2559  ส ่น  อมุลป  2560 ไ  ใช    อม ลซ ้ำป  2559 

ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 



บทบาทและจุดเน้นการพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ 



บทบาทและจุดเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

อ านาจเจริญ 
ยโสธร 

ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี 

  ำนำจเจรญิ 
 ส่งเสริมการปลกูและแปรรูปสมนุไพร  
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 พัฒนาด่านชายแดน 

 บุลรำชธำน ี

 ส่งเสริมการปรบัเปลีย่นไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ 
(พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก สมุนไพร โคเนื้อ) 

 พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบวงจร 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
อารยธรรมอีสานใต้ วิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ธรรมชาติ 

 พัฒนาด่านชายแดน 

ศรสีะเกษ 
 ส่งเสริมการปรบัเปลีย่นไปสู่สินค้าเกษตร

ชนิดใหม่ (พืชผัก ผลไม้) 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี

วัฒนธรรม อารยธรรมอีสานใต้ เชิงกีฬา 
 พัฒนาด่านชายแดน 

 โสธร 
 เกษตรอินทรีย์ 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี

วัฒนธรรม 



 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

119/157 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043-236-784 โทรสาร 043-239-912 

Email  montri@nesdc.go .th  


