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บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนา 
 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ      
ในการ พัฒนากลุ่ มจั งหวั ดฯ  โดย ได้ มี การจั ดประชุ มสั มมนา เ พ่ือจั ดท าแผนพัฒนากลุ่ มจั งหวั ด                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องอิรวดี โรงแรมสกลนคร พี.ซี          
แกรนด์ พาเลซ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 26 -28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสกล     
แกรนด์พาเลซ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชน จาก 3 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม และมุกดาหาร) จึงสามารถสรุปสภาพ
ปัญหา/แนวทางการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น ได้ดังนี้ 

ประเด็น ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ - มุ่งสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ (การค้าชายแดน/

ส่งออก) 
- เศรษฐกิจเติบโตทันศักยภาพของพ้ืนที่ และสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือก่อให้เกิด
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และยั่งยืน 
- สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดมุกดาหาร และ นครพนม 
- กระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
-ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ผ่านเทือกเขาภูพาน และ
เชื่อมโยงกับเส้นทางมอเตอร์เวย์ M5 (บึงกาฬ-สุรินทร์) โดยให้ครอบคลุมทั้งการ
ขนส่งทางถนน ทางราง  
-พัฒนาอาชีพและให้ความรู้แก่เกษตรกร 
-มีการจัดหาตลาด และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการ
ขายสินค้าเกษตร  
-การแก้ไขปัญหาราคาน้ ามัน และราคาสินค้าจ าเป็นพื้นฐาน 
-ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ท่ีมากข้ึน 
-ประชาชนมีรายได้ท่ีมั่นคง 
-ทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
-แก้ไขปัญหาราคาสินค้าในท้องตลาดและค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ราคาสินค้าเกษตรลดลงแต่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

ด้านเกษตร -จัดตั้ง Sanook Farmer Market เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ การพัฒนาตลาด
สินค้าทางการเกษตรของสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพ่ือสร้างรายได้
อย่างยั่งยืนในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
-พ้ืนที่สกลนครมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมการเกษตร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP 
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และมาตรฐานอินทรีย์ สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมกลุ่มจังหวัดสนุก 
-มุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองการของประชาชนและเป็นเมือง
เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
-พัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตคุณภาพและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
-ภาครัฐควรส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
-มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมีความยุติธรรมกับเกษตรกร 
-นโยบายหรือโครงการที่สนับสนุนด้านต่างๆเกิดจากความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่จริงๆ 
-ควรมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการท าการเกษตรให้มีความ
ทันสมัย 
-เน้นการให้องค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรและควรลดการแจกปัจจัย  
การผลิต 
-ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
-การน าเทคโนโลยีใหม่มาช่วยส่งเสริมเกษตรกร 
-ขยายพ้ืนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง และช่วยส่งเสริมด้านการตลาด ในสามด า
สกลนคร (ไก่ด า หมูด า วัวด า)  
-ผลผลิตด้านการเกษตรควรมีตลาดรองรับ 
-มีการประกันราคาสินค้าด้านการเกษตร 
-ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
-การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
-ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึน 
-มีการก่อสร้างถนน และแหล่งน้ า ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในกลุ่ม
จังหวัด 
-ภาครัฐส่งเสริมอุปกรณ์ทางการเกษตร 

ด้านอุตสาหกรรม - สร้างการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงงานสีเขียว 
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น
ได้ 
- รายได้เพ่ิมเติมแก่อุตสาหกรรมโคขุนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร  
- ขยายตัวอุตสาหกรรมกลุ่มเปูาหมายไปยังตลาดต่างประเทศ 
- พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสกลนครซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 5 ของภาค 
- ควบคุมดูแลการก่อตั้งอุตสาหกรรมที่อาจเกิดมลภาวะอย่างเข้มงวด 
- มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
- แก้ไขปัญหา อุตสาหกรรมโรงงานเกลือ เนื่องจากมีปัญหากับสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาแรงงาน 
- สนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้แรงงานกลับมา
ท างานในท้องถิ่น 
- ควรมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรตามสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 
-ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อขยายแรงงานเพ่ิมข้ึน 
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ด้านการค้า - พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
- พัฒนาช่องทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนาเส้นทางในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมุกดาหารและนครพนม ส่งเสริม
การค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- โอกาสการเพิ่มมูลค่าการค้าจากโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
- แก้ไขปัญหาสินค้าหนีภาษีข้ามด่านตามแนวชายแดน สะพานมิตรภาพ 
- ปัญหาการจ ากัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสาย
หลักของเวียดนาม R3A มี 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางผ่านชุมชน และมีระบบ
การจราจรต่างจากไทย 
-ประเทศไทยยังไม่สามารถให้สัตยาบรรณความตกลงขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้
กรอบความร่วมมือ GMS กับประเทศคู่ภาคี 

ด้านท่องเที่ยว - ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเขตพ้ืนที่ เนื่องจากเป็น
รากฐานที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมแม่น้ าโขง (นครพนม มุกดาหาร) 
- ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเพ่ิมมูลค่ารูปแบบการ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
- เป็น HUB ท่องเที่ยวของภูมิภาคเชื่อมโยง ลาว เวียดนาม 
- พัฒนาถนนสู่แหล่งการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับสากล 
- ปรับปรุงถนนที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว 
- ติดปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหรืองานประเพณีในกลุ่มจังหวัดฯ ให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน เช่น งานออกพรรษาทั้ง 3 จังหวัด (แห่ปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว)
ควรจัดให้มีการเชื่อมโยงกัน  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ สร้างจุดขายเพ่ือสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดให้นักท่องเที่ยวรู้จัก 

ด้านสังคม - พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตรงตามกลุ่มผู้ใช้ 
- สานพลังประชารัฐสร้างสุข สร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนสู่ความพอเพียง 
- ประชาชน ในกลุ่มจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต 
ด้านสวัสดิการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้  มีการศึกษาและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสกลนคร และนครพนม 
- พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้ครอบคลุมอย่างเท่า
เทียม โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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- ให้มีการบรรจุวิชาการเรียนด้านอาชีพหัตถกรรมไว้เป็นวิชาบังคับข้ันพ้ืนฐานของ
การเรียน 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
- ให้มีแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืมในการศึกษา 
- มีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น 
- การสร้างเครือข่ายการค้า การเกษตรที่มีความมั่นคง 
- แก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์อยากให้แก้ไขปัญหา- 
แก้ไขปัญหาคนย้ายถิ่นฐานเข้าไปท างานในเมืองหลวง ท าให้ในต่างจังหวัดขาด
แรงงานที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทรัพย์พยากรณ์มนุษย์ทุกระดับ 
- ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เล็กเพ่ือสร้างประชากรที่มีคุณภาพใน
อนาคต 

ด้านทรัพยากร/
สิ่งแวดล้อม 

- การจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
- บริหารจัดการน้ าในจังหวัดสกลนครแบบบูรณาการและยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหาภัย
พิบัติและการขาดแคลน ทั้งปริมาณน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม  
- ลดปริมาณการกระท าที่ให้ขยะเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร 
โดยการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
- เพ่ิมสัดส่วนพื้นที่ปุาให้มากขึ้น 
- แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
- แก้ไขปัญหามลพิษ 

ด้านความมั่นคง - เสริมสร้างการเฝูาระวังและควบคุมอาชญากรรมในจังหวัดนครพนมโดยการติด 
CCTV 
- บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
- เพ่ิมมาตรการการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
- ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่มากขึ้น 

 
 

2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
  “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย” 
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2.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด   
  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product)        
เพ่ิมร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 
  2. ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

2.4 นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่อกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ ที่จะมีผลต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องของ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น มีประเด็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญท้ังสิ้น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ข้างต้น พบว่ามี 3 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด โดยมี
รายละเอียดส าคัญในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน: การเกษตรสร้างมูลค่า พืชเกษตรเขตร้อน สร้าง
ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : ลดความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต
ในสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
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2.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์
ทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ทั้งนี้ จากทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ข้างต้น พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดมากที่สุด ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ก็ยังได้มีการก าหนด
เปูาหมายการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคเอาไว้ ซึ่งส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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เป้าหมายในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพึ่งตนเอง 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และ
กีฬาสู่นานาชาติ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ า 

2.4.3 แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปีนี้ เป็นแผนแม่บทที่จัดท าควบคู่มากับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศในระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของ
ตนเอง (Smart Farmers) 2) สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Smart Agricultural 
Groups) 3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด (Smart Agricultural 
Products) และ 4) พ้ืนที่เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Area/Agriculture) 

จากเปูาประสงค์ข้างต้น จึงมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกมาเป็น 5 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 1) 
การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 3) การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การ
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

2.4.4 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปีนี้ มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างและต่อยอด
อุตสาหกรรมหลัก และวางแผนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
เชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันเป็น Value Chain ซ่ึงอุตสาหกรรมเปูาหมาย (First S- Curve and New S-Curve) โดย
จ าแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุปกรณ์
อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

1) ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพ่ิมการใช้งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจ านวน
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเปูาหมาย  
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2) ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา: ปฏิรูปองค์กรภาครัฐ รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายในพ้ืนที่ เพ่ิมการลงทุน 
R&D เพ่ิมจ านวนนักวิจัย เพ่ิมจ านวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพ่ิมจ านวนแรงงาน คุณภาพเ พ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย  

3) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก: ปรับรูปแบบการผลิตของภาคการผลิตให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใช้
ดิจิทัลเพ่ือการจัดหา วัตถุดิบและการท าตลาดระดับโลก เ พ่ิมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยและเพ่ิมการ
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรม กลุ่มเปูาหมายไป
ยังตลาดต่างประเทศ 

2.4.5 แผนแม่บทการท่องเที่ยวฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ทิศทางของแผนแม่บทการการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 2 นี้ จะให้ความส าคัญในเรื่องของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยจะเน้นย้ าตั้งแต่ในเรื่องการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยวใน
ภาพรวม การตลาด และการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การ
ท่องเที่ยวไทยปี 2579 ที่ว่าให้ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ 
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การท่องเที่ยว 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถี
ไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

นอกจากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้างต้นนี้แล้ว แผนแม่บทดังกล่าวยังได้มีการก าหนดถึงทิศทางการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง: เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
เปูาหมาย: การท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้: นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
เปูาหมาย: การท่องเที่ยววิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
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2.4.6 แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 
กระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 

พ.ศ. 2558 – 2565 ขึ้นมา โดยให้ความส าคัญตั้งแต่ 1) เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 2) เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุน
การขนส่ง เพ่ิมความเร็วในการเดินทาง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกาคการผลิตและด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 3) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 4) สร้างโอกาสส าหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคมนาคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย 

1. แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง: ทางรถไฟสายใหม่ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม 
2. แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศและ

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน: โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า จ.นครพนม และ
พัฒนาทางหลวงสกลนคร 

3. แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ: ปรับปรุงท่าอากาศยานของ
กรมการบินพลเรือน จังหวัดสกลนคร และนครพนม 

 
2.4.7 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่จัดท าขึ้นโดยคณะคณะกรรมการ

บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งเป็นแผนที่จะก าหนดเปูาหมาย และทิศทางการด าเนินงานของแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการก าหนดเปูาหมาย “การพัฒนาอีสานสู่
มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนส าคัญ 6 ด้าน 
ดังนี้ 

1) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : พัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 

2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า : พัฒนาอาชีพ
และรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนาระบบการ
ปูองกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 

3) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม: พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ 
SMEs Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
จังหวัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
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4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ: พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

5) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่: เร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและEEC พัฒนาโครงข่าย
ระบบการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ 

6) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่าน
ศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการ
ส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 
ที่มา :  อ.ก.บ.ภ. 2561 
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 แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน 2 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เปูาหมาย ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 
ต้น กลาง ปลาย 

1.บริหารจดัการน้ าใหเ้พียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
1.1 แผนงานพัฒนาแหล่ง
น้ าเติมและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการกักเก็บ 
 
 
 
 
 
 
1.2 แผนงานบริหาร
จัดการน้ าแบบบรูราการ 

ทุกจังหวัดในภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกจังหวัดในภาค 

-ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า 
หนอง ฝาย พื้นที่ซุ่มน้ าดิม
และแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
-สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้ม
ลิง) อ่างเก็บน้ าฝาย แหล่ง
น้ าขนาดเล็ก 
-พัฒนาแหล่งน้ า แหล่งน้ า
ในไร่นาธนาคารน้ าใต้ดิน 
แก้มลิง (ปูองกันน้ าท่วม/
ภัยแล้ง) 
-จัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจดัการลุ่มน้ าระยะ
เร่งด่วนและระยะยาว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ใช้ทรัพยากรน้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
2.1 แผนงานพัฒนาอาชีพ
และรายได้ของคนยากจน 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานพัฒนา
คุณภาพชัวิตและจดั 
สวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผู
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
2.3 แผนงานพัฒนาความรู้
ทักษะอาชีพ และการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 
 

นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร  
 
 
 
 
 
นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร  
 
 

-สร้างโอกาสให้กลุ่มคนจน
ที่มีดินท ากินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มสวัสดิการทางด้าน
สังคม ให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และผปูู
สูงอาย ุ
- ยกระดับสถานพยาบาล
ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้
ได้มาตรฐาน 
 
 
- ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
 
 
 

- ส่งเสริมการมีอาชีพ 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
และแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
- ยกระดับฝีมือและอบรม
ให้ความรู ้
 
 
- สนับสนุนการออมเพื่อ
สร้างความมั่นคงในบั้น
ปลายชีวิต 
 
 
 
 
 
 
- กระจายการบริการด้าน
การศึกษามีคณุภาพให้มี
ความเท่าเที่ยมระหวา่ง
พื้นที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ
- ส่งเสริมการใช้ประโยขน์จาก
ระบบสื่อสารทางอินเตอร์เนต็
เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและ
ผู้สูงอาย ุ
 
- ส่งเสริมใหม้ีระบบการจดัการ
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
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2.4  แผนงานพัฒนาระบบ
การปูองกันและควบคมุ
โรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหา
โรค พยาธิใบไม้ตับ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
 
 
 
 

นครพนม  
มุกดาหาร  
สกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 
- พัฒนารบบฐานข้อมูล
เพื่อติดตามการท างาน 
- ก าจัดสิ่งปฎิกูลจาก
ชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ า
อย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
ปูองกันโรคพยาธิใบไมต้ับ
ให้แก่ประชาชนท้ังใน
ชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และค่านิยมในการบริโภค
อาหารปรุงสุกจากปลาน้ า
จืดมีเกล็ด 

- สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลใน
การคัดกรอง เฝูาระวังวินิฉัยและ
รักษาโรคพยาธิใบไมต้ับและ
ผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าด ี
 
 
 
 
 

3.สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษบกิจภายใน ควบคู่กับการแกไ้ขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานพัฒนาอาชีพ
และรายได้ของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
3.2 แผนงานส่งเสรมิการ
ปรับเปลีย่นไปสู่สินค้า
เกษตรชนิดใหมต่าม
ศักยภาพของพื้นที ่
- ส่งเสริมการปลูกผัก 
ผลไม้ และไม้ดอก 
-การปลูกสมุนไพร 
 
 
- ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูง 
 
 
3.3 แผนงานส่งเสรมิการ
ผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) ให้เป็น
ฐานรายได้ใหม้ที่ส าคัฒ
ของภาค 
- พัฒนาศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปและอาหารแบบครบ
วงจร 
 
 
 

นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 
 
 
 
 
นครพนม  
 
 
 
สกลนคร 
 
 
 
 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
นครพนม 
 
 
 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส่งเสรมิการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่เกษตรทาง 
เลือก เกษตรกรยั่งยืน 
เกษตรแปลงใหญ ่
-สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีเป็นธรรม 
 
- สนับสนุนการปรับปรุง
พัฒนาพันธ ์
-ส่งเสรมิการปลุกพืชสมุน
ไพนส าคญัให้มีปรมิาณ
มากพอและมคีุณภาพตาม
ระบบมาตรฐานการเกษตร 
-จัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ี
ปลูกพชืสมุนไพรเพื่อการ
บริหารจดัการ 
-สนับสนนุการปรับปรุงพันธ ์
-ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า 
-ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว ์
-พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง 
 
 
-สนับสนุน
สถาบันการศึกษา/วิจัยให้
มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบุ
คลากีด้าน STI 
. ส่งเสรมิการวิจยัในช้ัน
ประยุกต์และทดลอง
เพิ่มขึ้น 
. สนับสนุนการจัดตั้ง
โรงงานน้ าร่อง 

-พัฒนาความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์การเกษตร 
-พัฒนาเกษตรรุ่นใหม ่
 
 
-สนับสนุนการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
-พัฒนาทักษะเกษตรกร 
-จัดระบบมาตรฐานโรงฆ่า
สัตว์ให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม(GMP) 
 
 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จัดท าผลิตภณัฑต์้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สนับสนุนการรวมกลุ่ม
เกษตรกร 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์ 
-สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
-เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและ
ขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
 
 
 
 
 -ส่งเสริมและสนับสนุนการท า
วิจัยตลาด ทดสอบผลติภณัฑ ์
-สร้างความเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่าย
ของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัส
เตอร ์
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- ส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพร 
 
 
 
 
- ส่งเสริมอตุสาหกรรมใหม่
และธุรกิจแนวใหม ่
 
 
 
 
 
3.4 แผนงานส่งเสรมิและ
สนับสนุนธุรกจิ SMEs 
Startup วิสาหกิจชุมชน
ผลิตสินค้าอุปโภค บรโิภค 
 
3.5 แผนงานยกระดับ
มาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้า
ไหมผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม 
และ ศูนย์กลางแฟช่ันใน
ระดับภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 แผนงานฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาไม้รักษา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพื้นที่ดันน้ า 
 
3.7 แผนงานการศึกษา
วิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาภาค 
 
 

สกลนคร 
 
 
 
 
 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สกลนคร  
 
 
 
 
สกลนคร  
พนครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
 
 

-สนับสนุนการวจิัยและ
นวัตกรรมระดับสูงใน
ลักษณะสหวิทยาการที่ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ 
และวัสดุเหลือท้ิง พัฒนา
ต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์
ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง 
 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุนท่ีเป็นนธรรม 
 
 
 
-พัฒนาเทคโนโลยแีละงาน
ศึกษา วิจัยสร้างนวัตกรรม
เพิ่มมูลค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ก าหนดและท า
เครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ี
ปุาอนุรักษ์และพื้นที่ปุา
นอกเขตอนุรักษ์ 
 
-สนับสนุน
สถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยให้มีความ
พร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

-พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน GMP 
-พัฒนาระบบรับรอง
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
 
 
-พัฒนาผลิตภัณฑม์ูลคา่สูง 
เช่นเอทานอล พลาสติก
ชีวภาพ (bio plastic) สาร
สกัดจากพืชมลุค่าสูง เอม
ไซม/์อาหารเสริมสุขภาพ
จากจุลินทรยี์ เป็นต้น 
 
-ส่งเสรมิและสนับสนุน
อุตสาหกรรมสีเขียวและ
การใช้วัตถุดิบในพื้นที่ใน
การผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภค 
-ส่งเสรมิการพัฒนา
คุณภาพสินค้า การ
ออกแบบ และตรา
สัญลักษณ ์
-พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนอื่นๆ 
-ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ให้
มีทักษะ ความรู้
ความสามารถท้ังการ
ออกแบบและการจดัการ
เพื่อให้สินค้ามีความ
หลากหลายและทันสมัย 
 
 
 
 
 
-พัฒนาผลิตภัณฑต์้นแบบ 
 
 
 
 
 
 

-สร้างแบรนดเ์พื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ
ส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พัฒนาช่องทางการตลาดใน
ต้นทุนท่ีต่ าโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Commerce,    
e-Marketing 
 
-สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกบั
ภาคอุตสาหกรรม 
-ส่งเสรมิการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟู ปลูกปุา ปูองกันการ
บุกรุกพ้ืนท่ีปุาต้นน้ า 
 
 
-สร้างความเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมในลักษณะคลสั
เตอร ์
-วิจัยตลาด ทดสอบผลติภณัฑ ์
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-ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
วิจัยในขั้นประยุกต์และ
ทดลองเพิ่มขึ้น 
-สนับสนุนการจัดตั้ง
โรงงานน าร่องเพื่อแปลง
งานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
 

 
 

4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
4.1 แผนพัฒนาพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง และ
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน
ช้าง 
 
 
 
 
 
 
4.2 แผนงานพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความ
สะดวก ประชาสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-พัฒนาถนนเช่ือมโยง
ระหว่างแหล่วท่องเที่ยว 
และพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
-พัฒนาท่าเรือใหได้
มาตรฐานความปลอดภัย 
 
 
 
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกใหไ้ด้มาตรฐาน 
- พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

-พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้สอดคล้องกับกระแส
ความนิยมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของสองฝั่ง
โขง 
-พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลา
หลาย 
-พัฒนาผู้ประกอบการด้าน
การจัดการและทักษะ
ภาษา 
-พัฒนาทักษะฝีมือ
บุคลากรในภาคบริการ
และการท่องเที่ยว 
-ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศให้
มัคคุเทศก์ 
-พัฒนาสินค้า OTOP 
สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของ
ที่ระลึก ร้านอาหาร ท่ีพัก
ให้มีคุณภาพ 

-ส่งเสรมิการบริหารจัดการที่เกิด
จากชุมชนเพื่อสร้างงานและ
รายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
-เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างภาคเอกชนกับชุมชน
และท้องถิ่นทั้งในประเทศและ
กับประเทศเพิ่นบา้น 
-ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม 
-ส่งเสรมิระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

5.ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคหลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
5.1 แผนงานเร่งพัฒนา
โครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งภายในภาค
ใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ ์
 
 
 
5.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งระบบราง
และบรเิวณเมืองชายแดน
รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่

สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
เมืองมุกดาหาร 
 
 

-เร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ รถไฟทาง
คู่สายใหม่ (บ้านไผ่ 
นครพนม) พัฒนาอากาศ
ยานภายในภาค 6 แห่ง 
และขยายถนน 4 ช่อง
จราจร 
-จัดท าโครงการน าร่องที่ใช้
แนวทางการจัดรูปที่ดิน 
การวางผังเมืองควบคู่กับ
การพัฒนาเมืองแบบ
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2.5 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 1) เศรษฐกิจภาพรวม 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมอแบบปริมาณลูกโซ่ ร้องละ 23.11 เป็นล าดับที่ 2 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตมวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 8.75 เป็นล าดับที่ 3 สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 63.49 เป็นอันดับที่ 4 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดแบบปปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 3.47 เป็นล าดับที่ 6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ -0.79 เป็นล าดับที่ 7 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการบริการ แบบ
ปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 5.93 เป็นล าดับที่ 8 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณ
ลูกโซ่ ร้อยละ 1.88 เป็นล าดับที่ 10 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 0.78 เป็นล าดับที่ 16 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่  ร้อยละ 7.62 เป็นล าดับที่ 16 มูล่คาผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว 
(Per Capita) 67,968.73 บาท เป็นล าดับที่17 

เขตเศษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

ประหยดัพลังงาน 

6. พัฒนาความร่วมมิอและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 
6.1 แผนงานพัฒนาด่าน
ชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

นครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มุกดาหาร 
นครพนม 

-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริเวณด่านศลุกากร 
-เร่งเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศภายในและ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ให้บริการ ณ จดุเดยีว 
-พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่อนผัน
ปรนการค้าชายแดนทีม่ี
ศักยภาพ 
 
-เร่งรัดการด าเนินงาน
โครงการและมาตรการ
ส าคัญในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการ CIQ ที่ได้
มาตรฐานสากล 

 -สนับสนุนการจัดการด่าน
พรมแดนแบบเบ็ตเสร็จ CIQ 
(Custooms/immigation/Qua
rantine) ให้ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการลงทุนและสร้าง
ความร่วมมิกับประเทศเพื่อน
บ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน 
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เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เติบโต
เฉลี่ยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี แต่ในแต่ละช่วงปีอาจยังคงมีความผันผวนอยู่บ้าง ภาคบริการและอ่ืนๆ และภาคเกษตร 
นับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่
ภาคการเกษตรกลับมีแนวโน้มที่ลดลง 

 

 
 
สกลนคร และนครพนม เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 สกลนครนับว่าเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการภาค
การเกษตรของสกลนคร และนครพนมในช่วงปี 2559 มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกันมาก 
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กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีขนาดทางเศรษฐกิจเล็กมาก มีสัดส่วนเพียง 0.8% ของ GDP 

โดย จ.สกลนคร มีขนาด 45% ของกลุ่ม  เมื่อเทียบ Sector by sector ระดับประเทศ (แนวขวาง) พบว่า สาขา
การศึกษามีสัดส่วนสูงสุดที่ 3.8% ของ GDP สาขาการศึกษา หากเอา Sector by sector ระดับกลุ่มจังหวัดเป็น
ตัวตั้ง จะพบว่า เกือบทุกสาขาการผลิตมีศูนย์กลางอยู่ที่ จ.สกลนคร ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอยู่ที่ จ.นครพนม 
และ จ.มุกดาหาร ส่วนบริการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการบริหารภาครัฐอยู่ที่ จ.มุกดาหาร 

 

 
ปัญหา/ความต้องการ-เศรษฐกิจภาพรวม 

1.ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ผ่านเอกเขาภูพาน และเชื่อมโยงกับเส้นทาง
มอเตอร์เวย์ M5 (บึงกาฬ-สุรินทร์) โดยให้ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง 

2. พัฒนาอาชีพและให้ความรุ้แก่เกษตรกร 
3. มีการจัดหาตลาด และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อเพ่ิมอ านาจในการขยายสินค้าเกษตร 
4. การแก้ไขปัญหาราคานั้น และราคาสินค้าจ าเป็นพื้นฐาน 
5. ภาคประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน 
6. มีอาชีพการท าอาชีพเสริม 
7. มีรายได้ท่ีมั่นคง 
8. ให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
9. ให้มีการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสังคมในเมืองและสังคมต่างจังหวัด 

(โดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม) 
10. แก้ไขปัญหาราคาสินค้าในท้องตลาดและค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาสินค้า

เกษตรลดลงแต่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
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สรุปประเด็นส าคัญ – เศรษฐกิจภาพรวม 
 1. กลุ่มจังหวัดมีการเติบโตภาพรวมในระดับที่ค่อนข้างต่ า อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 
แบบปริมาณลูกโซ่ โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 และยังมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวที่ต่ า  

2. ภาคการเกษตร ตัวกลางทางการเงิน และภาคบริการ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร สาขาตัวกลางทางการเงิน  / ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาค
เศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ า [อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม  

3. ภาคเกษตร และการค้า เป็นภาคท่ีมีสัดส่วน และการเติบโตสูง หากเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆของ
กลุ่มจังหวัด  

4. ในช่วงที่ผ่านมา ภาคการค้า การท่องเที่ยว และบริการมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5. จังหวัดสกลนคร นับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะภาคการค้า และบริการ 

2) เกษตร 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 23.11 เป็นล าดับที่ 2 สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 2.34 เป็นล าดับที่ 3 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร แบบริ
มาณลูกโซ่ ร้อยละ -0.79 เป็นล าดับที่ 7 สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่มเกษตร) ที่มีเสถียรภาพทาง
การเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถึงดีมาก ร้อยละ 48.96 เป็นล าดับที่ 11 และสัดส่วนหมู่บ้านมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร
เพียงพอตลอดปี ร้อยละ 43.35 เป็นล าดับที่ 14  

 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

อยู่อันดับ 3 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

 
2-20 

กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนมูลค่าทางการเกษตรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 โดยสกลนครนับว่ามีสัดส่วนสูงที่สุด 
(ร้อยละ 42) นับตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา สถานการณ์ทางด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากค านวณการเติบโตเฉลี่ยตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี จะพบว่าภาคการเกษตรมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.25 

 
 

 
 
 

พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นพ้ืนที่นาข้าวกลุ่ม
จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรสูงกว่าร้อยละ 52 โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นนาข้าว และพ้ืนที่ส าหรับปลูกไม้ผล และพืชไร่ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างสูงในภาค    
แต่ยังถือว่าต่ าหากเทียบกับทั้งประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีปริมาณผลผลิตข้าว 
มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน ที่ค่อนข้างต่ า หากเทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในการผลิตยางพาราที่ค่อนข้างสูงหากเทียบกับ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ก็ยังถือว่ามีสัดส่วนที่ต่ าหากเทียบกับของประเทศ 

 

 
ผลผลิตเกษตรศักยภาพของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 – ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ อาทิเช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น อีกทั้งยังมี
สินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น เนื้อโคขุน ผ้าฝูายย้อม
คราม ผ้าหมักโคลน ข้าวฮางหอมสกลทวาปี หมากเม่า ลิ้นจี่นครพนม และสับปะรดท่าอุเทน เป็นต้น 
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 กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนปริมาณผลผลิตประมงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผลิตภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าปริมาณพ้ืนที่ และผลผลิตประมงจะมีแนวโน้มที่ลดลง 
แต่จะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนื้อที่ และผลผลิตประมง หากเทียบของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และของ
ประเทศนั้นกลับมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ผลิตภาพการผลิตของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ก็สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย โดยเป็นรองเพียงกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ล่าง 2 และตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลาง 

 
 
กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพ (ผลผลิตต่อเนื้อที่) ในการท าการประมงลดลง

อย่างต่อเนื่องเปรียเทียบจากผลผลิตของปลานิลและปลาดุกในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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 ผลผลิตของปลานิลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนเนื้อที่เพาะเลี้ยงลดลง 

แต่สัดส่วนผลผลิตกลับเพิ่มสูงขึ้น ผลิตภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
 ผลผลิตของปลานิลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนเนื้อที่เพาะเลี้ยง และ
สัดส่วนผลผลิตมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น ผลิตภาพต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนปริมาณกระบือ และโคเนื้อต่อจ านวนของทั้ง

ประเทศสูงที่สุด ในบรรดาปศุสัตว์ที่เลี้ยงในกลุ่มจังหวัดทั้งหมดจังหวัดสกลนครยังเป็นแหล่งในการเลี้ยงหลัก 

 
 
 

 
 
ปัญหา/ความต้องการ-เกษตร 

1. มุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นเมืองเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

2. ต้องการน้ าส าหรับการเกษตรเพ่ือปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ 
3. พัฒนาการปลูกข้าวใหเมีผลผลิตคุณภาพและผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
4. ให้ภาครัฐส่งเสริมในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมีความยุติธรรมกับเกษตร 
6. นโยบายหรือโครงการที่สับสนุนด้านต่างๆเกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ 
7. ควรมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการท าการเกษตรให้มีความทันสมัย 
8. เน้นการให้องค์ความรู้สมันใหม่เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรและควรลดการแจกปัจจัยการผลิต 
9. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
10. การน าเทคโนโลยีใหม่มาช่วยส่งเสริมเกษตรกร 
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11. สามด าสกลนคร (ไก่ด า หมูด า วัวด า) ควรมีการขยายพ้ืนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง และช่วย
ส่งเสริมด้านการตลาด 

12. ผลผลิตด้านเกษตรควรมีตลาดรองรับ 
13. มีการประกันราคาสินค้าด้านเกษตร 
14. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  
15. การส่งเสริมการเพิ่ทมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
16. ส่งเสริมเกษตรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น 
17. มีการก่อสร้างถนน และแหล่งน้ า ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในกลุ่มจังหวัด 
18. ภาครัฐส่งเสริมอุปกรณ์ทางการเกษตร 

สรุปประเด็นส าคัญ-ด้านการเกษตร 
1. กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีการขับเคลื่อนภาคการเกษตรทีสูงมาก สัดส่วนมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม /อัตราการขายตัวเกษตรแบบปริมาณลูกโซ่ ซึ่งหาก
พิจารณาตามมูลค่าในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.25 ต่อปี 

2. เกษตรกรยังคงต้องการน้ าจ านวนมาก (สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร) 
3. กลุ่มสถาบันเกษตรกรมีสถานการณ์ทางการเงินในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรในพ้ืนที่มีปัญหา

เรื่องหนี้เสียที่น้อย 
4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นแหล่งผลิตอ้อยโรงงาน (15.6%) ส าคัญของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และของประเทศ แต่โดยรวมกลุ่มจังหวัดมีผลิตภาพในการผลิตพืชชนิดอ่ืนที่ต่ า 
5. กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนการเลี้ยงกระบือ (11.9%) และโคเนื้อ (5.7%) 

สูงที่สุดหากเทียบกับปริมาณการผลิตของทั้งประเทศ โดยจังหวัดสกลนครมีปริมาณสูงที่สุด 

3) อุตสาหกรรม 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 248.47 พันลิตรต่อ 1Ktoe เป็นล าดับที่ 6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 1.88 เป็นล าดับที่ 10 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 6.49 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล์ เป็นล าดับที่ 11 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 7.62 เป็นล าดับที่ 16 ปริมาณการใช้น้ ามัน
ดีเซล 244,193.12 พันลิตร เป็นล าดับที่17 และปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 112,451.00 พันลิตร เป็นล าดับที่ 17 
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แนวโน้มมูลค่าอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น แต่ก็ยังถือว่ามีสัดส่วนน้อยมากหากเทียบกับ

ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2559 ท าให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.7 ภาคอุตสาหกรรม
ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 คิดเป็นสัดส่วนต่ออุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ของทั้งประเทศ 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก แม้ว่านครพนม มุกดาหารจะมี
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
 

 จ านวนโรงงาน และเงินลงทุนของกลุ่มจังหวัด มีการเพ่ิมขึ้น ในขณะที่จ านวนคนงานกลับลดลง      
(อาจสะท้อนการปรับปรุ ง โรงงาน ที่ เน้น เครื่ องจักรมากขึ้น )  ผลิตภาพแรงงานของกลุ่ มจั งหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ถือว่าอยู่ในล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมด 
แต่อยู่ในล าดับที่ 17 ของทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพแรงงานมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง       ที่
ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2559 
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ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนบน 2 อยู่อันดับที่ 17 
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การจ้างงานโดยรวมในปี 2559 ลดลงทุกระดับของวิสาหกิจ แม้ว่าจะมีจ านวนวิสาหกิจขนาดเล็กเพ่ิม
สูงขึ้น โดยจ านวนการจ้างงานนั้นลดลงในวิสาหกิจทุกระดับ จังหวัดสกลนครยังเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนการจ้าง
งานในวิสาหกิจสูงที่สุดของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 42 (จ านวนวิสาหกิจอยู่ที่ร้อยละ 45) การจ้างงานของ
วิสาหกิจส่วนใหญ่จะเป็นประเภทการค้า และการผลิตเป็นหลัก 

 
 

 
ปัญหา/ความต้องการ-อุตสาหกรรม 

1. ควรมีการควบคุมดูแลการก่อตั้งอุตสาหกรรมที่อาจเกิดมลภาวะอย่างเข้มงวด 
2. มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
3. ต้องการให้แก้ไขปัญหา อุตสาหกรรมโรงงานเกลือ เนื่องจากมีปัญหากับสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาแรงงาน 
5. ต้องการให้มีการสนับสนุนการมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือให้แรงงานกลับมา

ท างานในท้องถิ่น 
6. พืชเศรษฐกิจของคนในพื้นที่เป็นพืชชนิดใด ก็ควรมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรด้านนั้นๆ 
7. ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อขยายแรงงานเพ่ิมข้ึน 

สรุปประเด็นส าคัญ-ด้านอุตสาหกรรม 
1. ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนที่ต่ า แต่ในช่วงที่ผ่าน

มามีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม / อัตราการ
ขยายตัวเองภาคอุตสาหกรรม 

2. ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดต่ า ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 17 
3. มีการบริหารจัดการการใช้พลังงานในระดับค่อนข้างต่ า สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 6 ปริมาณการใช้
พลังงานทดแทน ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล 
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4) การค้า 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการ

ขนส่ง และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 3.47 เป็นล าดับที่ 6 จ านวน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน 4,946.00 แห่ง เป็นล าดับที่ 8 
ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล 244,193.12 พันลิตร เป็นล าดับที่ 17 และอัตราเพ่ิมของรายได้จากการจ าหน่าย
สินค้า OTOP ร้อยละ 19.29 เป็นล าดับที่ 17 

 

 
 

มูลค่าการค้าชายแดนมีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้าชายแดนกับ สปป.ลาวและ
เวียดนาม ในส่วนของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี 2559 มีการส่งออก 38,433.51 ล้านบาท 
น าเข้า 36,037.73 ล้านบาท ดุลการค้า 2,395.51 ล้านบาท ส่วนมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เวียดนาม ในปี 
2559 มีการส่งออก 34,117.27 ล้านบาท น าเข้า 18,649.31 ล้านบาท ดุลการค้า 15,467.97 ล้านบาท และ
มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย-จีนใต้ มีการส่งออก 14,150.02 ล้านบาท น าเข้า 36,672.77 ล้านบาท ดุลการค้า     
-22,522.75 ล้านบาท 
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 สปป. ลาวนับว่ามีปริมาณการค้ากับไทย ผ่านด่านมุกดาหาร และนครพนม สูงที่สุดเทียบกับเวียดนาม
และจีนตอนใต้ด่านมุกดาหาร เป็นประตูหลักทางด้านการค้ากับ สปป ลาว แต่ด้านมุกดาหารเอง ก็มีแนวโน้ม
การน าเข้าจากจีนตอนใต้เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ด่านนครพนม เป็นประตูหลักทางด้านการค้ากับ
เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
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 สินค้าน าเข้าของด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องรับ -ส่งวิทยุ โทรศพท์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด รองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แผงวงจรพิมพ์ ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าช 
ตามล าดับ ส่วนสินค้าส่งออก อันดับ 1 ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล รองลงมาได้แก่ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
ผลไม้สด และแบตเตอรี่ ตามล าดับ 

 
 สินค้าน าเข้าของด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล 
รองลงมาเป็นทองแดงบริสุทธิ์ พลังงานไฟฟูา และส่วนประกอบของกล้อง ตามล าดับ ส่วนสินค้าส่งออก อันดับ 
1 ได้แก่ หน่วยประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล รองลงมาได้แก่ แผ่นวงจรพิมพ์ อุปกรณ์ส ารองไฟ และ
ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์ก่ึงตัวน าที่คล้ายกัน ตามล าดับ 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างไทย ไปสู่สปป ลาว และ
เวียดนาม  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสู่ สปป.ลาว  

- เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 
เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว  

- รถไฟ: 1) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่ สปป.ลาว 2) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 3) สายใหม่ เชื่อมโยง
บ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 

 
 

โครงข่ายทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว-เวียดนาม 
R12 ออกจากไทยที่นครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค าม่วน) แล้วข้ามไปยังด่านท่าแขก 

แขวงค าม่วนในฝั่งลาว ก่อนจะวิ่งผ่านจังหวัด Quang Binh กรุงฮานอย และจังหวัด Lang Son ของเวียดนาม 
ไปเข้าจีนทางด่านผิงเสียง (โหย่วอ้ีกวาน) มณฑลกว่างซี    

R9 ออกจากไทยที่มุกดาหาร ผ่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวันนะเขต) แล้วข้ามไปยัง
สะหวันนะเขต ในฝั่งลาว ก่อนจะวิ่งผ่านด่านแดนสะหวัน/ลาวบ๋าว จังหวัด Ha Tinh จังหวัด Thanh Hoa และ
กรุงฮานอยของเวียดนาม ไปเข้าจีนทางด่านผิงเสียง มณฑลกว่างซี 
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ยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ยังเติบโตเพ่ิมขึ้น โดยจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มียอดขายสูงสุด มูลค่า
การค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 โตกว่าร้อยละ 10 มีมูลค่ากว่า 6,300      
ล้านบาท จังหวัดที่มียอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP มากที่สุดคือจังหวัดสกลนคร 
 

 
 
ปัญหา อุปสรรคทางด้านการค้า 

ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทย-เวียดนาม (จากจังหวัดมุกดาหารและนครพนม) 
1. เส้นทางการค้า R9 มี 2 ช่องจราจร ถนนค่อนข้างคดเตี้ยว ระยะทางไกลกว่าเส้น R12 และค่าขนส่ง

ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขนสงส่วนใหญ่ในเส้นทางช่วง สปป.ลาว และวียดนามยังเป็นของผู้ให้บริการขนส่ง
เวียดนาม 

2. ปัญหาการจ ากัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสายหลักของเวียดนาม 
R3A มี 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางผ่านชุมชน และมีระบบการจราจรต่างจากไทย 
ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทยกับจีนตอนใต้ 

3. ประเทศไทยยังไม่สามารถให้สัตยาบรรณความตกลงขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้กรอบความร่วมมือ 
GMS กับประเทศคู่ภาค ี

 
สรุปประเด็นส าคัญ-ด้านการค้า 

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออดเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างไทย ไปสู่สปป ลาว และ
เวียดนาม 

2. สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้าค่อนข้างสูง 
3. มีแนวโน้มการค้าผ่านแดนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับ สปป.ลาว ที่มีมูลค่าการค้าสูง

ที่สุด 
4. สินค้าน าเข้ายังเป็นสินค้าอิเล็กโทรนิคส์ วัตถุดิบ ในขณะที่สินค้าส่งออกมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค 

และวัคถุดิบ 
5. มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนที่ต่อนข้างสูง  
6. มียอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โตต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ถือว่าค่อนข้างต่ าหากเทียบกับกลุ่มจังหวัด

อ่ืนๆ ของรายได้จาการขายสินค้า OTOP โดยจังหวัดสกลนครมีสัดส่วนการจ าหน่ายสูงสุดที่สุด 
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5) ท่องเที่ยว 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 0.78 เป็นล าดับที่ 16 และมีอัตราเพ่ิมของ
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP ร้อยละ 19.29 เป็นล าดับที่ 17 

 
  กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในปี 2558 ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว และรายได้เติบโตสูงเกินกว่าร้อยละ 10 สกลนครจังหวัดที่มี
สัดส่วนนักท่องเที่ยว แต่มุกดาหารมีรายได้สูงที่สุดในกลุ่ม มุกดาหารมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ ร้อยละ 37 ซึ่ง
เท่ากับสกลนคร ในขณะที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 44 อาจสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดที่สูงกว่าพื้นที่อ่ืนๆ 
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ในเชิงจ านวนนักท่องเที่ยว จังหวัดสกลนครจะมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุด แต่กลับมีค่าใช้จ่ายต่อหัวต่ าที่สุด 
โดยจังหวัดมุกดาหารมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่ม แนวโน้มค่าใช้จ่ายต่อหัว และอัตราการเข้าพัก มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น เวลาพ านักของจังหวัดสกลนคร มีแนวโน้มลดลง 
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ปัญหา/ความต้องการ-การท่องเที่ยว 
1. เป็น HUB ท่องเที่ยวของภูมิภาคเชื่อมโยง ลาว เวียด นาม 
2.พัฒนาถนนสู่แหล่งการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัดในระดับสากล 
6. ปรับปรุงถนนที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว 
7. ติดปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
8. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหรืองานประเพณีในกลุ่มจังหวัดฯ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น งานออก

พรรษาทั้ง 3 จังหวัด (แห่ปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ แข่งขันเรือยาว) ควรจัดให้มีการเชื่อมโยงกัน 
9. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ สร้างจุดขายเพ่ือสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ให้มากขึ้น 
11. ประชาสัมพันธ์ของดีของกลุ่มจังหวัดให้นักท่องเที่ยวรู้จัก 

สรุปประเด็นส าคัญ-ด้านท่องเที่ยว 
1. สัดส่วนของภาคการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อยู่ใน

ระดับต่ า นักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตสูงขึ้นมา (อัตราการเติบโตของรายได้ สูงกว่า อัตรา
การเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยว 

2. จังหวัดมุกดาหาร นับว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว และมีรายได้เข้ามาเป็นหลัก แต่ก็เป็นจังหวัด
เดียวที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 47) มากกว่าสัดส่วนรายได้ (ร้อยละ 44) และจังหวัดมุกดาหารยังเป็น
จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดในกลุ่มด้วย 

3. อัตราการเข้าพักมีการเติบโต แต่ยังคงมีอัตราที่ต่ าอยู่ (ไม่ถึงร้อยละ 50) 

6) ด้านสังคม 

 6.1) การศึกษา 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
96.96 เป็นล าดับที่ 2 จ านวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน ร้อยละ 63.52 เป็น
ล าดับที่ 3 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน ร้อยละ 13.80 คนต่อโรงเรียน เป็นล าดับที่4 จ านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย 7.60 ปี เป็นล าดับที่ 11 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 30.21 คะแนน เป็นล าดับที่ 15 คะแนน
เฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย 93.76 คะแนน เป็นล าดับที่ 16 สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียน
ทั้งหมด ร้อยละ 73.36 เป็นล าดับที่ 16 และสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจ านวนประชากร ร้อยละ 35.54 เป็น
ล าดับที่ 18  
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จ านวนครู และนักเรียนของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอัตราการลดลงสูงกว่าของครูท าให้สัดส่วนอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนของกลุ่มจังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ลดลง และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ านวนนักเรียนจะ
ลดลง แต่สัดส่วนจ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ (แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลง
มาแล้วบ้างก็ตาม) 

 
สรุปประเด็นส าคัญ-การศึกษา 
 1. มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ 
 2. คุณภาพการศึกษาในระบบยังต้องมีการพัฒนา/คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) /ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net 
 3. สถานการณ์ของจ านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้สัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้อง และครูต่อ
นักเรียนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน (จากการที่มีจ านวนนักเรียนลดลง) 
 4. มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการได้ดี แต่ยังคงมีปัญหาการเข้าถึงการศึกษาส าหรับคนด้อยโอกาสบางกลุ่ม 
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6.2) สาธารณสุข 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลัง
กายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ร้อยละ 99.70 เป็นล าดับที่ 2 สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือ
บ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ร้อยละ 99.36 เป็นล าดับที่ 2 สัดส่วนคนพิการได้รับการ
ดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ ร้อยละ 99.91 เป็นล าดับที่ 3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์
และค่าตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 1.42 เป็นล าดับที่ 4 อัตรา
การคลอดในมารดาอายุน้อยกว่า 15 ปี 1.20 พันรายต่อหญิงวัยเดียวกัน เป็นล าดับที่ 4 อัตราการฆ่าตัวตาย 
5.65 แสนคนต่อประชากรแสนคน สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนหรืออ้วนลงพุง ร้อยละ 32.78 เป็นล าดับที่ 9 
อัตราการเกิดมีชีพ 9.10 รายต่อประชากรพันคน เป็นล าดับที่ 11 สัดส่วนคนดื่มสุรา ร้อยละ 7.72 เป็นล าดับที่ 
12 สัดส่วนประชากร 7,450.00 ต่อแพทย์ 1 คน เป็นล าดับที่ 16สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ 
ร้อยละ 17.97 เป็นล าดับที่ 16 สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.49 เป็นล าดับที่ 18 และสัดส่วน
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร้อยละ 97.31 เป็นล าดับที่ 18 

 
ในภาพรวม บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น ยกเว้นในส่วนของทันต

แพทย์ หากคิดเป็นสัดส่วนการรองรับต่อประชากรในพ้ืนที่ จะเห็นได้ว่าแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลต่างมี
สัดส่วนการรองรับประชากรที่ดีข้ึนทั้งหมด จะมีในส่วนของทันตแพทย์ และเตียงต่อประชาชน ที่กลับมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น 
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สรุปประเด็นส าคัญ-สาธารณสุข 

1. จ านวนคนสูงอายุน้อย และเด็กทารกแรกเกิดมีความเสี่ยงสูง 
2. สุขภาพโดยรวมของประชากรยังมีปัญหา ทั้งร่างกายและจิตใจ 
3. คนในพ้ืนที่มีการดูแลสุจภาพเบื้องต้น 
4. ทรัพยากรทางการแพทย์โดยรวมมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น แต่ยังคงมีอัตราส่วนการรองรับประชาชนที่สูงอยู่ 
5. มีการดูแลคนพิการที่ดี 
6. ประชาชนอาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพได้ 
 
 6.3) ความยากจน 

   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อ
ครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมด ร้อยละ 95.70 เป็นล าดับที่ 4 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อ
ก าลังแรงงาน ร้อยละ 7.11 เป็นล าดับที่ 5 สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด 
ร้อยละ 13.78 เป็นล าดับที่ 9 สัดส่วนคนจน ร้อยละ 21.39 เป็นล าดับที่ 17 และค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ได้คะแนน 0.35 เป็นล าดับที่ 18 
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ในภาพรวม การเปลี่ยนแปลงของจ านวนคนจนของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ค่อนข้างหลากหลาย โดยจ านวนคนยากจนในจังหวัดสกลนคร และมุกดาหารมีค่อนข้างหลากหลาย โดยจังหวัด
สกลนคร และมุกดาหารมีอัตราการลดลงของคนจนเฉลี่ยต่อปี ในขณะที่นครพนมมีอัตราเพ่ิมขึ้นในเชิงสัดส่วน ปี 
2559 มีเพียงจังหวัดสกลนครที่มีสัดส่วนคนยากจนลดลง และยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ในขณะที่นครพนม และมุกดาหารกลับเพิ่มสูงขึ้นมาก 

 
กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นความยากจนสูงกว่าของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม และมุกดาหารทุกจังหวัดมีหนี้สินเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้ากว่าร้อยละ 30 ทั้งสิ้นในช่วงที่ผ่านมา ทุกจังหวัดในกลุ่มมีสัดส่วนหนี้สิน / รายได้เพ่ิมสูงขึ้นทั้งสิ้น แต่มีเพียง
จังหวัดนครพนมที่สัดส่วนยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของภาคอีกสานสกลนคร เป็นเพียงจังหวัดเดียวที่มีรายได้ และ
หนี้สินสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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  6.4) ความเสมอภาค คุณภาพชีวิต ความอบอุ่น 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง สัดส่วนคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
สัดส่วนครัวเรือนมีส่วรร่วมท ากิจกรรมสาธารณาเพ่ือประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น อัตรพ่ึง พิง อัตราเหตุการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นล าดับที่ 1 และมีมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุด รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือ
ในระดับการตัดสินใจต่อจ านวนแรงงานในระดับบริหารทั้งหมด สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน 
และอัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ เป็นล าดับที่ 18 
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  6.5) สาธารณูปโภค 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนการใช้น้ าประปาใน
ครัวเรือน ในปี 2560 ร้อยละ 77.57 มีอัตราการใช้น้ าประปาลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.56 โดยจังหวัดที่ใช้
น้ าประปามากที่สุดคือ จังหวัดมุกดหาร ร้อยละ 89.4 รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม ร้อยละ 85.9 และจังหวัด
สกลนคร ร้อยละ 69.4  

 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ในปี 2559 24.2 คนต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาเป็น จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ตามล าดับ 

 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีประชากรที่มีการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตภายในกลุ่มจังหวัดฯ ในปี 2560 ร้อยละ 35.54 เมื่อเทียบกับภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว 
ถือว่าประชากรมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตน้อยที่สุด โดยจังหวัดที่มีประชากรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากที่สุด  คือ 
จังหวัดนครพนม รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร ตามล าดับ   
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ปัญหา/ความต้องการ-สังคม 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้ครอบคลุมอย่างเทาเทียม โดยเฉพาะใน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ให้มีการบรรจุวิชาการเรียนด้านอาชีพหัตภกรรมไว้เป็นวิชาบังคับข้ันพื้นฐานของการเรียน 
3. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
4. ให้มีแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืม 
5.  มีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
6. การสร้างเครือข่ายการค้า การเกษตรที่มีความมั่นคง 
7.แก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ONET ไม่ผ่านเกณฑ์อยากให้แก้ไขปัญหาด้านนี้ 
8. แก้ไขปัญหาคนย้ายถิ่นฐานเข้าไปท างานในเมืองหลวง ท าให้ในต่างจังหวัดขาดแรงงานจะประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม 
9. สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่เล็กเพ่ือสร้างประชากรที่ทีคุณภาพในอนาคต 

สรุปประเด็นส าคัญ-สาธารณสุข 
ความยากจน 
1. ประชาชนในจังหวัดมีอาชีพจ านวนมาก ส่งผลให่อัตราการพ่ึงพิงที่ค่อนข้างต่ า 
2. ประชาชนมีงานท า แต่อาจมีรายได้ท่ีต่ า ท าให้ในภาพรวม กลุ่มจังหวัดยังถือว่ามีสัดส่วนคนยากจนที่

สูง สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร 
3. ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังคงมีสัดส่วนหนี้สินอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ในระบบ 
4. เส้นความยากจนของจังหวัดในกลุ่มอยใหล้ เคียงหรือสู งกว่า เส้นความยากจนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาโดยตลอด 
ความเสมอภาค 
1. กลุ่มจังหวัดมีความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้อยู่สูง (ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ /

รายได้เฉลี่ยตี่อหัวของประชากรที่ทีรายได้ต่ าสุด/มูลค่าทรัพย์สินของประชากรที่มีรายได้ต่ าสุด) 
2. เพศหญิงยังมีบทบาทน้อยมาก (สัดส่วนแรงงาน เพศหญิง ต่อประชากรทั้งหมด/สัดส่วนผู้หญิงใน

ระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจ) 
3. มีการดูแลผู้สูงอายุบ้าง (สัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ล าพัง แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน) 
การเข้าถึงสาธารณูปโภค 
1. ครัวเรือนในพื้นท่ีมีน้ าชั้เพียงพอ 
2. มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ต่ า 
3. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตตืที่สุดของประเทศ 
ความอบอุ่นในครอบครัว และปัญหาสังคมอ่ืนๆ 
1. คนในพ้ืนที่มีการท ากิจกรรมร่วกันเยอะ 
2. มีปัญหาสังคมในพื้นที่อยู่บ้าง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเยาวชน  
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7) ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,910.00 ตัน
ต่อวัน เป็นล าดับที่ 1 และมีสัดส่วนพ้ืนที่ปุาต่อพ้ืนที่จังหวัด ร้อยละ 19.92 เป็นล าดับที่ 11 ส่วนผลตรวจวัด
คุณภาพน้ า (WQI) ได้คะแนน 53.10 เป็นล าดับที่ 12  
 

 
 กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นับว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนปุาไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มภาค
อีกสาน โดยพ้ืนที่ปุาไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนพ้ืนที่ปุาไม้กลับมีแนวโน้มที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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 กลุ่ ม จั งหวั ดตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อตอนบน  2 มี ป ริ มาณขยะต่ อวั น  ที่ น้ อยที่ สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หากพิจารณาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในภาพรวม จะมาจากจังหวัดสกลนครเป็นหลัก 
และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้สัดส่วนปริมาณขยะของกลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ต่อทั้ง
ประเทศมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย (ปริมาณขยะของทั้งประเทศในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง) 
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สรุปประเด็นส าคัญ-ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
1. กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนพ้ืนที่ปุาไม้ที่ค่อนข้างน้อย (สัดส่วนพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด) แตถือว่าสูงที่สุด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2. ในช่วงที่ผ่านมาสัดส่วนปุาไม้มีแนวโน้มที่ลดลง (ปริมาณขยะมูลฝอย ตันต่อวัน) แต่ก็มีแนวโน้มที่เพ่ิม

สูงขึ้นบ้าง โดยจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะสูงสุด 
3. คุณภาพน้ าของกลุ่มจังหวัดอยูในเกณฑ์ท่ีถือว่าต้องปรับปรุง 
4. มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษท่ีต่ า (จ านวนเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ) 
 
8) ความม่ันคง 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจ านวนคดีความด้านยาเสพติดที่ต่ าที่สุดของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากเทียบกับทั้งประเทศถือว่ามีจ านวนคดียาเสพติดสูงเป็นนอันดับ 8 ของทั้ง
ประเทศ (คดีเยอะ อันดับยิ่งสูง) จ านวนคดีทางด้านยาเสพติดในกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มลดลง ทั้งจ านวนและ
สัดส่วนของจ านวนคดีต่อประเทศ จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของคดีความด้านยาเสพติดสูงที่สุด 
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แนวโน้มการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดที่มีคดีความมากที่สุดคือนครพนม 

ที่ผ่านมา ความส าเร็จในการจับกุมก็เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เกินกว่าร้อยละ 90 

 
แนวโน้มการรับแจ้งคดีอาญาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดที่มีคดีความมากท่ีสุดคือสกลนคร 

ที่ผ่านมา ความส าเร็จในการจับกุมก็เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
ปัญหา/ ความต้องการ-ความม่ันคง 

1. เพ่ิมมาตรการการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
2. ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่มากขึ้น 

สรุปประเด็นส าคัญ-ความม่ันคง 
1. กลุ่มจจังหวัดมีจ านวนคดียาเสพติดที่ค่อนข้างต่ า 
2. แนวโน้มการเกิดคดีความมีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันอัตราความส าเร็จในการจับกุมมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ 
3. จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีจ านวนคดีอุกฉกรรจ์ที่สูง ในขณะที่จังหวัดสกลนครมีคดีอาญาที่สูง 
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2.6 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมกลุ่มจังหวัด : โดยใช้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ 
  
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัดที่มี โดยใช้การประชุมระดมความคิดเห็นจาก  
ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัดและผู้ที่เก่ียวข้องและตามมติของคณะกรรมการ ก.บ.ก. ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 
2.6.1) จุดแข็ง (Strengths) 

  1) มีศักยภาพด้านเกษตรและบริการที่สูง อาทิ การท าปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนที่มี
มาตรฐาน รวมทั้งมีศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน เป็นต้น  
  2) มีแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่โดนเด่น ซึ่งประกอบด้วย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมะ 

         1. แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติและสัตว์ปุา จ.สกลนคร เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.นครพนม เช่น แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.มุกดาหาร เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)  

2. แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต ใน จ.สกลนคร เช่น ชาวภูไท บ.โนนหอม บ.ถ้ าเต่า 
ชุมชนคาทอลิก บ.ท่าแร่ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ.เชียงเครือ ศูนย์วัฒนธรรมไทยโส้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
บ.ท่าวัด จ.นครพนม เช่น กลุ่มสหกรณ์ปั้นดินเผา บ.โนนตาล ชุมชนไทแสก บ.อาจสามารถ ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท
เรณูนคร ศูนย์หัตถกรรมบ้านท่าเรือ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ.นาจอก (บ้านลุงโฮ) จ.มุกดาหาร เช่น
โฮมสเตย์   บ.นาโสก ห้าแยกชุมชนเวียดนาม หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ.หนองหล่ม หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้าน
ภู หมู่บ้านสานตะกร้าพลาสติก บ.ชัยมงคล เป็นต้น 

3. แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก จ.สกลนคร เช่น พระ
ธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก เป็นต้น จ.นครพนม เช่น พระธาตุพนม พระธาตุศรีคุณ พระ
ธาตุเรณู หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก เป็นต้น และ จ.มุกดาหาร เช่น กลองมโหระทึก 

4. แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวิชาการ  เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)  

5. แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์  จ.สกลนคร เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร   วัดปุาสุทธาวาส วัดปุาอุดมสมพร วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล เป็นต้น จ.
นครพนม เช่น  วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดธาตุศรีคุณ วัดโฆษิตดาราม วัดพระธาตุประสิทธิ์ 
วัดพระธาตุ      ท่าอุเทน วัดมหาธาตุ วัดนักบุญอันนา เป็นต้น จ.มุกดาหาร เช่น วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ 
วัดบรรพตคีรี เป็นต้น   

6. แหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง จ.สกลนคร เช่น อุทยานหนองหาร
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น จ.นครพนม ได้แก่ สะพานมิตรภาพ 3 ล่องเรือส าราญแม่น้ าโขง สวนหลวง ร.9 เป็นต้น      
จ.มุกดาหาร ได้แก่ สะพานมิตรภาพ 2 ตลาดสินค้าอินโดจีน เป็นต้น  

7. มีงานประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา ที่สามารถดึ งดูด
นักท่องเที่ยว โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวและเทศกาลงานประเพณีที่ส าคัญได้แก่ 

 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (จังหวัดสกลนคร) 
 วัดพระธาตุพนมวรวิหาร (จังหวัดนครพนม) 
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 หอแก้วเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดมุกดาหาร) 
 ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร 
 ตลาดอินโดจีนนครพนม 
 อุทยานแห่งชาติภูพาน (จังหวัดสกลนคร) 
 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (จังหวัดมุกดาหาร) 
  งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน (จังหวัด

สกลนคร) 
 งานประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษา (จังหวัดนครพนม) 
 งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 (จังหวัดนครพนม) 
 งานแข่งเรือออกพรรษา ไทย - ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) 
 แลนด์มาร์คพญานาค (นครพนม) 

  
 รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ต่อไป ประกอบด้วย 

 ทะเลสาบน้ าจืดหนองหาร (สกลนคร) 
 อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ (สกลนคร) 
 งานเทศกาลแห่ดาว (สกลนคร) 
 งานตรุษจีนสี่แผ่นดินสี่วัฒนธรรม 
 อุทยานแห่งชาติภูผายล (สกลนคร) 
 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว (มุกดาหาร) 
 อุทยานแห่งชาติภูลังกา (นครพนม) 
 พระใหญ่ภูมโนรมย์ (มุกดาหาร)  
 แก่งกะเบา (มุกดาหาร) 

  3) มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความสามารถให้การศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ
เพ่ือธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ โดยมี 

                1. มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอน ด้านภาษา การบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยว ได้แก่ 
           - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

                     - หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
            - หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาการโรงแรม   
และภัตตาคาร 

                2 .  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร  เปิด สอน ด้ านภาษา               
การบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยว ได้แก่ 

                    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจ  
          - หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาการบัญชี  
          - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร 

                3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เปิดสอน 
ด้านภาษา การบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ได้แก่ 

          - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
          - หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

 
2-50 

          - หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด 
          - หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

                   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอน ด้านภาษา การบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
ได้แก่  

           - สาขาภาษาอังกฤษ  
           - สาขาการบริหารธุรกิจ  
           - สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
           - สาขาการจัดการทั่วไป  
           - สาขาการบริหารธุรกิจ  
           - สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
           - สาขาการบัญชีและมีศูนย์เวียดนามศึกษา ศูนย์ลาวศึกษาศูนย์จีนศึกษาอยู่ในสถาบันภาษาอีกด้วย 

                   5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เปิดสอน หลักสูตรทาง
สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย 
                  6. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  

4) มีแหล่งรวมและกระจายสินค้าไปสู่ตลาดภายในประเทศ และออกสู่ตลาดต่างประเทศ ที่
ส าคัญหลายแห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรนครพนม ตลาด
อินโดจีนจังหวัดนครพนมซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ที่จังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร โดยมีช่องทางการค้า รวม 8 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง (มุกดาหาร 2 แห่ง, นครพนม 2 แห่ง)  
และจุดผ่อนปรน 4 แห่ง (อยู่ในจังหวัดนครพนมทั้งหมด) 
  5) มทีี่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถผ่านเข้าไปจีน
ตอนใต้ได้ โดยผ่านสะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) และสะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม)           
ซึ่งสามารถขยายการค้าได้ในอนาคต โดยสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) และ 3 (นครพนม) เป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนตอนใต้ (นครหนานหนิง) โดยผ่านเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12  

-สะพานมิตรภาพ 2 จ.มุกดาหาร อยู่ในเส้นทางคมนาคมขนส่งแนวตะวันออก – ตะวันตก (East – 
West Economic Corridor) หรือเส้นทาง R9 โดยระยะทางในช่วง สปป.ลาว มีระยะทาง 239 กิโลเมตร และ
ระยะทางในช่วงประเทศเวียดนามมีระยะทาง 276 กิโลเมตร 

- สะพานมิตรภาพ 3 จ.นครพนม ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 212 เชื่อมไปยังถนนทางหลวงเอเชีย
หมายเลข 8 (นครพนมท่าแขกหลักซาวเมืองวินห์ จังหวัดเงอาน ประเทศเวียดนาม) ระยะทาง 331 ก.ม. และ
เชื่อมโยงไปชายแดนจีนที่ด่านผิงเสียง มณฑลกวางสี และนครหนานหนิง ประเทศจีน และเชื่อมไปเส้นทาง
หมายเลข 12 ของ สปป.ลาว (ท่าแขก สปป.ลาว ดงเฮย จังหวัดกวางบิงห์เวียดนาม) ระยะทาง 310 ก.ม. 

6) เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง ที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนมโดย ครม.
ได้มีมติให้ จังหวัดมุกดาหาร ด าเนินการในระยะแรกโดยด าเนินภายใต้งบประมาณ ปี 2557  ส่วนจังหวัด
นครพนม ด าเนินการในระยะที่ 2 โดยด าเนินภายใต้งบประมาณ ปี2559 
  7) มีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่าง
เช่น  

- เนื้อโคขุนโพนยางค าเนื้อโคขุนหนองสูง เนื้อโคขุนนครพนม 
- ผ้าฝูายย้อมครามผ้าหมักโคลน 
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- ข้าวฮางหอมสกลทวาปี 
- หมากเม่า 

  8) ประชากรในภาพรวมมีสัดส่วนแรงงาน มีอาชีพและรายได้ที่สูง 
  9) ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีกิจกรรมกับครอบครัว 
  10) มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.6.2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1) การท าการเกษตรยังไม่ได้คุณภาพสูง ขาดการท า GAP ในวงกว้าง 
  2) ผลผลิตทางการเกษตรยังต่ า 
  3) สภาพเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมีความทั่วถึง  แต่ยังไม่สะดวกเนื่องจากใน

บางช่วง ยังเป็นเส้นทาง 2 ช่องจราจร ได้แก่ 
              - ถนน ทล.223 สกลนคร – นาแก – ธาตุพนม (ระยะทางประมาณ 60 กม.) 
              - ถนน ทล.212 นครพนม – มุกดาหาร (ระยะทางประมาณ 104 กม.) 
              - ถนน ทล. 22 สกลนคร – นครพนม (ระยะทางประมาณ 93 กม.) 
  4) ปัจจุบัน กลุ่มจังหวัดขาดระบบการขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและเมืองหลวง 

5) ผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลการตลาดในการส้รางมูลค่าผลิตภัณฑ์  
และท าการตลาด 
   6) ทรัพยากรปุาไม้ในกลุ่มจังหวัดฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

7) ยังคงมีความเหลื่อมล้ าสูงในพ้ืนที่ 
  8) คุณภาพน้ าในพื้นท่ียังต้องได้รับการพัฒนา 
  9) ประชาชนในพื้นท่ีค่อนข้างท่ีจะมีปัญหาสุขภาพ 
  10) ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้น้อย 
  11) ผลิตภาพแรงงานต่ า 
2.6.3) โอกาส (Opportunities)  

  1) รัฐบาลมีการวางแผนและผลักดันโครงการเครือข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่
มากขึ้น ทั้งระบบถนน และระบบราง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) และประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มจังหวัดฯ  
3) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน โดยในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความส าคัญ ต่อการค้าการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน โดยจะใช้เส้นทาง จีนตอนใต้ ลงมาสู่ ไทย – สปป.ลาว – เวียดนามพม่า-เวียดนาม  

4) ความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งกันและกัน ทั้งในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีนโยบายการส่งเสริมการค้า
การลงทุน ของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งผลต่อการค้าการลงทุน ของ ไทย ท าให้เกิดความเชื่อมโยงทางด้านการค้า 
การลงทุน มากขึ้น และประกอบกับสปป.ลาว มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ แขวงค าม่วน และแขวงสะหวัน
นะเขต 
  5) นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยกลุ่มจังหวัดฯ มีพืชเศรษฐกิจที่สามารถ
น าไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้อย่างเพียงพอ เช่น มันส าปะหลัง มูลสัตว์ เป็นต้น 
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  6) มีโครงการลงทุนก่อสร้างทางรถไฟจากสะหวันนะเขตไปชายแดนที่ด่านลาวบาว ลงทุนโดย
บริษัทจากมาเลเซีย 

7) นโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพโคเนื้อ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร 

8) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมแม่น้ าโขง 
9) นโยบายการจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
10) มีความต้องการสินค้า และบริการจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เพ่ิมขึ้น 

2.6.4) อุปสรรค (Threats) 
  1) อาจมีปัญหาจากการข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหาสินค้าหนีภาษี ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ
ลักลอบเขา้เมือง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
  2) เส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพาน มีความยากล าบาก ใช้เวลา มีค่าใช้จ่ายสูง และมี
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง   

3) ยังไม่มีข้อตกลงการส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม)  
            4) สาธารณรัฐประชาชนจีน จะยอมรับสินค้าประเภทผลไม้จากประเทศไทยตามกระบวนการ 
CIQ ในกรณีท่ีส่งผ่านมาทางสะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) เท่านั้น แต่ส าหรับสินค้าผลไม้ท่ีส่งผ่านมา
ทางสะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม) จะส่งออกไปได้ถึงเฉพาะประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  5) ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
  6) การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวนมาก (พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) อาจส่งผล
กระทบในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 
  7) อาจมีการแข่งขันที่รุนแรงจากต่างประเทศมากขึ้น 
  8) การเข้าสู่สังคมสูงอายุอาจส่งผลต่อปัญหาแรงงาน และสวัสดิการทางสังคมต่างๆ 
 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (จุดแข็ง / โอกาส) 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน [S1/O2/O3] 
- ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน / พัฒนา

สภาพแวดล้อมรองรับการลงทุน 
[S3/S4/S5/O1/O2/O3/O4] 
- พัฒนาแบรนด์สินคา้เกษตร สินค้าท้องถิ่นของพื้นที่ 

[S7/O7/O8/O10] 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (จุดอ่อน / โอกาส) 
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว [S1/T2] 
- ส่งเสริมมาตรการความมั่นคงในบริเวณชายแดน [S4/T1] 
- ส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบา้น [S3/T3/T4] 
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (จุดแข็ง / อุปสรรค) 
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมลูค่าเพิ่มทาง

การเกษตร [W1/W2/O7] 
- ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชพลังงานในพ้ืนท่ี 

[W1/W2/O5] 
- ผลักดันการเชื่อมโยงคมนาคมในพ้ืนท่ี รองรับเส้นทาง

คมนาคมหลัก [W4/O1/O6] 
- พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ เพื่อรองรับการค้า

ต่างประเทศ [W5/O2/O3/O4] 
- ส่งเสริม Green City [W8/W9/O9] 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (จุดอ่อน / อุปสรรค) 
- ส่งเสริมมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสรมิการปลูก

ปุา [W6/W8/W9/T5/T6] 
- ส่งเสริมมาตรการสร้างอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุ / ส่งเสริม

สวัสดิการรองรับผู้สูงอายุ [W7/T8] 
- มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ [W10/T7] 
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2.7 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็นพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 

  1. การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 

  2. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 

  3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 

  4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

2.7.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 

       วัตถุประสงค์ :  1) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
      2) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.ร้อยละของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
5 5 5 5 5 

2.ร้อยละของรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
5 5 5 5 5 

 
                  แนวทางการพัฒนา :  1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอ านวยความ  
                                                      สะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
        2) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศ  
                                                        เพ่ือนบ้าน 
        3) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการ  
                                                        และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
        4) พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการ 
                                                        ท่องเที่ยว 
        5) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
        กลยุทธ์จาก TOWS  :   1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม     
        เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน [S1/O2/O3] 
        2) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว [S1/T2] 
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 2.7.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และ 
             ครัวอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ :   1) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 

2) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3) ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดภาค
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผ่านมา 

ร้อยละ 

3 3 4 4 4 

2) จ านวนผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
 

ผลิตภัณฑ์ 

10  10  10  10  10  

3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
จ านวนเกษตรกรที่ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

ร้อยละ 
5 7 9 10 10 
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 แนวทางการพัฒนา : 1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
         2) ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 
         3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้ 
                                         สอดคล้องกับตลาด  
        4) ประชาสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงตลาดส าหรับสินค้าเกษตรเปูาหมาย 
 กลยุทธ์จาก TOWS  :  1) พัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร สินค้าท้องถิ่นของพ้ืนที่ [S7/O7/O8/O10] 
            2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  
                                               [W1/W2/O7] 
            3) ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชพลังงานในพ้ืนที่ [W1/W2/O5] 
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  2.7.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับ 
             ภาคธุรกิจในพ้ืนที่  
 วัตถุประสงค์ :  1) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 

2) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า                 
    การลงทุน 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
4) สินค้าและบริการได้รับการเพ่ิมมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.ร้อยละของมูลค่า
การจ าหน่ายสินค้า 
OTOP ของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

2.ร้อยละของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาค้าปลีก-ค้าส่ง
ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 
เ พ่ิมขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ  

ร้อยละ 3 3 5 5 5 

3 . ร้ อ ย ล ะ มู ล ค่ า
ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ประ เทศของกลุ่ ม
จังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

 แนวทางการพัฒนา : 1) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการและ 
                                         แรงงานในพ้ืนที่ 

      2) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน 
       3) ส่งเสริมการใชน้วัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน 
      4) ลดข้อจ ากัด และส่งเสริมการค้า การลงทุนในพ้ืนที่ 

 กลยุทธ์จาก TOWS  :  1) ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน / พัฒนาสภาพแวดล้อม 
                                 รองรับการลงทุน [S3/S4/S5/O1/O2/O3/O4] 

        2) ผลักดันข้อตกลงการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน [S3/T3 /T4] 
        3) ผลักดันการเชื่อมโยงคมนาคมในพ้ืนที่ รองรับเส้นทางคมนาคมหลัก 

                                           [W4/O1/O6] 
        4) พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ เพ่ือรองรับการค้าต่างประเทศ  

                                           [W5/O2/O3/O4] 
        5) ส่งเสริม Green City [W8/W9/O9] 
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2.7.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  

 วัตถุประสงค์ : 1) ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
2) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีขึ้น 
3) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.ร้อยละประชาชนใน
กลุ่มจังหวัดเข้าถึง
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - - 5 5 5 

2. สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้
เพ่ิมสูงขึ้น 

ร้อยละ - - 3 3 3 

 แนวทางการพัฒนา :  1) ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
     ในพ้ืนที ่
     2) สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความ 
                                              ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     3) ส่งเสริมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์จาก TOWS  : 1) ส่งเสริมมาตรการความมั่นคงในบริเวณชายแดน [S4/T1] 

2) ส่งเสริม Green City [W8/W9/O9] 
3) ส่งเสริมมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกปุา  

                                             [W6/W8/W9/T5/T6] 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
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4) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ [W10/T7] 
5) ส่งเสริมมาตรการสร้างอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุ / ส่งเสริมสวัสดิการรองรับ 

                                             ผู้สูงอายุ [W7/T8] 
 

 


