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ขຌอมูลสภาพทัไวเปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
 
ํ.ํ ความป็นมา 
 มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ํ๑ มกราคม ๎๑๑ํ หในชอบการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดละ
ก าหนดจังหวัดทีไป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัด รวมทัๅง฿หຌจัดตัๅงส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด (OSM) 
฿นจังหวัดทีไ ป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัดตามทีไส านักงาน ก.พ.ร. สนอ ละตามค าสัไงส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไ ํํ์/๎๑๑ํ ลงวันทีไ ๎๓ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๑ํ รืไอง จัดตัๅงส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ป็นหนวยงานภาย฿นส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทยทีไรายงานตรงตอปลัดกระทรวงมหาดเทย 
 การจัดตัๅงส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด฿นจังหวัดทีไป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัด พืไอป็น
จຌาภาพ฿นการประสานงาน พืไอชืไอมยงละขับคลืไอนยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดเปสูการปฏิบัติ฿หຌบังกิดผล  
ดยท าหนຌาทีไป็นส านักงานลขานุการของคณะกรรมการผนพัฒนาละงบประมาณ฿นระดับกลุมจังหวัด  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ประกอบดຌวย ๐ จังหวัด เดຌก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ศรีสะกษ จังหวัดยสธรละจังหวัดอ านาจจริญ  
 ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดมีครงสรຌางการบริหารงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 
ํ๑ มกราคม ๎๑๑ํ  หในชอบการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดละการก าหนดจังหวัดทีไป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุมจังหวัด  รวมทัๅง฿หຌจัดตัๅงส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด (OSM) ฿นจังหวัดทีไป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุม
จังหวัดตามทีไส านักงาน ก.พ.ร. สนอ  
  
ํ.๎ ลักษณะทางกายภาพ 

 ทีไตัๅงละอาณาขต 
  พืๅนทีไกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ตัๅงอยู ฿นตอนลางของประทศเทย   
ประกอบดຌวย ๐ จังหวัด เดຌก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดยสธร ละจังหวัดอ านาจจริญ  
มีพืๅนทีไรวมกันประมาณ ๏ํ,๕์๓ ตารางกิลมตร หรือ ํ๕,๕๐๎,๏๏๒ เร คิดป็นรຌอย ํ๔.๔๕ ของพืๅนทีไ
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละรຌอยละ ๒.๎ ของพืๅนทีไประทศเทย มีอาณาขตติดตอกับประทศพืไอนบຌาน
ระยะทางรวม ๒์ํ กิลมตร ดังนีๅ 
จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว  
   ระยะทาง ๏๒ํ กิลมตร 
                      มีอาณาขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๒๓ กิลมตร 
จังหวัดศรีสะกษ  มีอาณาขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ํ๏๑ กิลมตร 
จังหวัดอ านาจจริญ  มีอาณาขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว  
   ระยะทาง ๏๔ กิลมตร 

 อาณาขต 
 ทิศหนือ มีอาณาขตติดตอกับจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาวละราชอาณาจักร 
                               กัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาขตติดตอกับจังหวัดรຌอยอใดละสุรินทร์ 
 ทิศ฿ตຌ   มีอาณาขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
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ภาพทีไ แ สดงทีไตัๅง ละอาณาขตของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2 

 
 ขนาดพืๅนทีไ 

 กลุมจังหวัดฯ มีระยะหางจากกรุงทพมหานคร ดยทางรถยนต์ ๑๕๎ กิลมตร ละทางรถเฟ ๑๓๑ 
กิลมตร  มีขนาดพืๅนทีไของตละจังหวัด ๏ํ,๕์๓.๓๎๔ ตารางกิลมตร  ดยจังหวัดอุบลราชธานีมีพืๅนทีไ
มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ๐๓.๏๐  รองลงมาคือ ศรีสะกษ รຌอยละ ๎๓.๓์ ยสธร รຌอยละ ํ๏.์๐ ละ
อ านาจจริญ รຌอยละ ๕.๕ํ ตามล าดับ รายละอียดดังตารางทีไ ํ 
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ตารางทีไ ํ สดงพืๅนทีไของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ยกรายจังหวัด 

กลุมจังหวดั / จังหวัด 
นืๅอทีไ รຌอยละ 

(ของกลุมจังหวัด) ตารางกิลมตร เร 
กลุมจังหวัด ฯ ๏ํ,๕์๓.๓๎๔ ํ๕,๕๐๎,๏๏๒ ํ์์.์์ 
อุบลราชธาน ี ํ๑,๓๐๐.๔๐์ ๕,๔๐์,๑๎๒ ๐๓.๏๐ 
ศรีสะกษ ๔,๔๏๕.๕๓๒ ๑,๑๎๐,๕๔๑ ๎๓.๓์ 
ยสธร ๐,ํ๒ํ.๒๐๐ ๎,๒์ํ,์๐์ ํ๏.์๐ 
อ านาจจริญ ๏,ํ๒ํ.๎๐๔ ํ,๕๓๑,๓๐๔ ๕.๕ํ 
ทีไมา : ส านักทะบียน  กรมการปกครอง พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 

 
 

ภาพทีไ ๎ สัดสวนพืๅนทีไของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
 
 ระยะทางระหวางจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ กับจังหวัด
อุบลราชธานี ิศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัดี ดยฉลีไยอยูทีไ ๓๔ กิลมตร ดยจังหวัดทีไหางจากศูนย์ปฏิบัติการ
กลุมจังหวัดมากทีไสุด คือ ยสธร ๕๔ กิลมตร อ านาจจริญ ๓๑ กิลมตร ละศรีสะกษ ฿กลຌทีไสุด ๒ํ 
กิลมตร 
 
ตารางทีไ  ๎  ระยะทางระหวางจั งหวัดภาย฿นกลุมจั งห วัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

กับศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัด 
จังหวดั ระยะทางหางจากศูนย์ปฏบิตักิารกลุมจังหวัด 

ศรีสะกษ ๒ํ กิลมตร 
ยสธร ๕๔ กิลมตร 
อ านาจจริญ ๓๑ กิลมตร 
ทีไมา : ส านักทะบียน  กรมการปกครอง พ.ศ. ๎๑๑๔ 
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 ลักษณะภูมิประทศ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีลักษณะภูมิประทศ ป็นพืๅนทีไลาดอียงจาก 
ทิศตะวันตกลงเปทางทิศตะวันออก  พืๅนทีไทางตอนหนือป็นทีไราบสูง  ภูขา  สลับกับพืๅนทีไบบลูกคลืไน มี
สภาพปຆาละภูขา  มีหลงนๅ าขนาดกลางละป็นทีไราบลุมตไ าสลับซับซຌอนกับสันดินริมนๅ า 
 จังหวัดอุบลราชธานีตัๅงอยูบริวณทีรียกวา องคราช ิKorat basin) สูงจากระดับนๅ าทะล 
ปานกลางฉลีไย ๒๔ มตร ิ๎๎๓ ฟุตี ลักษณะดยทัไวเป ป็นทีไราบสูงตไ าสลับกัน ลาดอียงเปทางตะวันออกมี
มนๅ ามูล เหลผานกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก เหลลงสูมนๅ าขง  ทีไอ าภอขงจียม     
มีล านๅ าทีไส าคัญเดຌก ล าซบก ล าซบาย ล าดม฿หญ ล าดมนຌอย ละมีภูขาซับซຌอนหลายหงบริวณ
ชายดนทางตอน฿ตຌ มีทือกขาทีไส าคัญ คือ ทือกขาบรรทัด ละทือกขาพนมดงรัก ซึไ งกัๅนอาณาขต
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว ละราชอาณาจักรกัมพูชา 
 จังหวัดศรีสะกษ มีภูมิประทศสวน฿หญป็นทีไราบดยพืๅนทีไทางการกษตร ประมาณ ๑,๏๐์.๓๒ 
ตารางกิลมตร หรือ ๏,๏๏๓,๕๓๏ เร คิดป็นรຌอยละ ๒์.๐๎ พืๅนทีไปຆาเมຌ ประมาณ ๓๎ํ.๔๔ ตาราง
กิลมตร หรือ ๐๑ํ,ํ๓๎ เร คิดป็นประมาณรຌอยละ ๔.ํ๓  นอกจากนีๅยังมีพืๅนทีไป็นทีไอาศัยละอืไน โ  
อีกประมาณ ๎,๓๓๓.๏๐ ตารางกิลมตร หรือ ํ,๓๏๑,๔๐์ เร หรือคิดป็นรຌอยละ ๏ํ.๐๎ ของพืๅนทีไทัๅง
จังหวัด บริวณทีไราบลุมสวน฿หญป็นบริวณมนๅ ามูล  ครอบคลุมพืๅนทีไบางสวนของอ าภอราศีเศล  ยางชุม
นຌอยละกันทรารมย์  ทือกขาทีไส าคัญคือทือกขาพนมดงรัก  ซึไงอยูดຌาน฿ตຌของจังหวัด กัๅนขตดนเทย – 
กัมพูชา 
 จังหวัดยสธร  มีลักษณะภูมิประทศ ป็นทีไราบสูง ดยมีพืๅนทีไป็นรูปพระจันทร์สีๅยว มีมนๅ าชี 
เหลผานตอน฿ตຌของจังหวัด  อยูหนือระดับนนๅ าทะลประมาณ ๎๎๓ ฟุต มีพืๅนทีไป็นภูขา  บางสวนทาง 
ตอนหนือของจังหวัดอยู฿นทือกขาภูพาน ขตอ าภอลิ งนกทา อ าภอกุดชุม สภาพดินดยทัไวเปป็น 
ดินทราย เมอุຌมนๅ า ท าการกษตรเมคอยดีนัก 
 จังหวัดอ านาจจริญ มีภูมิประทศดยทัไวเปป็นทีไลุม มีนินขาตีๅย โ ทอดยาวเปจรดจังหวัด
อุบลราชธานีทีไอ าภอชานุมาน  ตัๅงอยูสูงจากระดับนๅ าทะลปานกลางฉลีไยประมาณ ๒๔ มตร  สภาพดิน
ดยทัไวเปป็นดินรวนปนทรายละดินลูกรังบางสวน  มีมนๅ าขงป็นนวกัๅนจังหวัดอ านาจจริญกับ
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาวทีไอ าภอชานุมาน 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีลักษณะภูมิอากาศรຌอนกือบตลอดปีละหนาวจัด
฿นฤดูหนาว  มีอุณหภูมิอยูระหวาง ํ๎.ํ – ๐ํ.ํ องศาซลซียส 
 จังหวัดอุบลราชธานี อยู฿นขตทีไมีปริมาณนๅ าฝนคอนขຌางสูง มืไอทียบกับปริมาณนๅ าฝนฉลีไยของ
จังหวัดอืไน โ  ฤดูฝนจะริไมตัๅงตดือนพฤษภาคมลยเปจนถึงปลายดือนตุลาคม  อุณหภูมิจะริไมลดตไ าลง
ตัๅงตดือนตุลาคมละสิๅนสุดปลายดือนมกราคม  จากนัๅนจะริไมรຌอนอบอຌาวเปจนถึงดือนพฤษภาคม  
 จังหวัดศรีสะกษ มีสภาพอากาศรຌอนกือบตลอดปี  อุณหภูมิฉลีไยประมาณ ํ๑.๔ – ๏๑.๐ องศา
ซลซียส  ความชืๅนสัมพัทธ์ฉลีไย ๏ํ.์-๕๒.์ สภาพอากาศของศรีสะกษบงป็น ๏ ฤดู ดยฤดูรຌอนจะริไม
ตัๅงตดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  ฤดูฝนริไมตัๅงตดือนมิถุนายนถึงดือนตุลาคมละฤดูหนาวริไมตัๅงตดือน
พฤศจิกายนถึงดือนกุมภาพันธ ์
 จังหวัดยสธร สภาพดยทัไวเปป็นทีไราบสูงละปຆาปรง  อากาศจะรຌอนจัด฿นฤดูรຌอนละหนาวจัด 
฿นฤดูหนาว  อุณหภูมิระหวาง ํ๎.ํ – ๐ํ.ํ องศาซลซียส 
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 จังหวัดอ านาจจริญ มีลักษณะภูมิอากาศบบ Tropical Savannah คือ จะหในความตกตาง      
ของฤดูฝนละฤดูลຌงอยางชัดจนมีชวงกลางวันยาว฿นฤดูรຌอนละมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศ
บงป็น ๏ ฤดู ฤดูฝนริไมตัๅงตดือนพฤษภาคมถึงกลางดือนตุลาคม สวนฤดูหนาวริไมตัๅงตดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม ละฤดูรຌอนริไมตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ถึงมษายน 
 

 อุณหภูม ิ
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีอุณหภูมิระหวาง ํ๎.ํ – ๐ํ.ํ องศาซลซียส 
 

 การ฿ชຌทีไดิน 
 จากการส ารวจขຌอมูลสภาพพืๅนทีไละการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ดยกรมพัฒนาทีไดินพบวาพืๅนทีไของกลุม
จังหวัดสวน฿หญป็นพืๅนทีไพืไอการกษตรกรรม รຌอยละ ๒๔.๑๑  รองลงมาคือพืๅนทีไปຆาเมຌ รຌอยละ ํ๑.๒๐ พืๅนทีไ
บใดตลใดรຌอยละ ๓.์์ พืๅนทีไชุมชน รຌอยละ ๐.๕์ พืๅนทีไหลงนๅ า รຌอยละ ๏.ํ๒ รายละอียดดังตารางทีไ ๏ 
 
ตารางทีไ ๏ ขนาดละรຌอยละการ฿ชຌทีไดินตามประภทการ฿ชຌงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ

ตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
กลุมจังหวัด 
/ จังหวัด 

พืๅนทีไชุมชนละ 
สิไงปลูกสรຌาง 

พืๅนทีไกษตรกรรม พืๅนทีไปຆาเมຌ พืๅนทีไหลงนๅ า พืๅนทีไบใดตลใด 

ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ 

กลุมจังหวัด ๕๓๓,๑๕๑ ๐.๕์ ํ๏,๔ํ๔,ํ๔์ ๒๕.๎๕ ๏,ํํ๕,๔๏๔ ํ๑.๒๐ ๒๏์,๑๎ํ ๏.ํ๒ ํ,๏๕๒,๎์๎ ๓.์์ 

อุบลราชธาน ี ๐๒๏,๎์๏ ๐.๓ํ ๒,ํ๒๑,๎์๎ ๒๎.๒๑ ํ,๕๔๐,ํ๐๏ ๎์.ํ๒ ๏๒๏,๎๐์ ๏.๒๕ ๔๒๐,๓๐๏ ๔.๓๕ 

ศรีสะกษ ๎๕๐,๑ํ๏ ๑.๏๎ ๐,๎ํ์,๑๏๔ ๓๒.ํ๕ ๒๐๐,๐๏๎ ํํ.๒๓ ํ๐๓,๒๕๒ ๎.๒๓ ๎๎๓,๔์๒ ๐.ํ๑ 

ยสธร ํ๎๓,๑๒๒ ๐.๕ํ ํ,๕๎๑,๓๔๓ ๓๐.์๎ ๎๒๐,๒๓ํ ํ์.ํ๔ ๓๏,๐๓๏ ๎.๔๎ ๎์๕,๑๐๏ ๔.์๓ 

อ านาจจริญ ๕๎,๏ํ๏ ๐.๒๒ ํ,๑ํ๒,๒๑๏ ๓๒.๓๓ ๎๎๒,๑๕๎ ํํ.๐๓ ๐๒,ํํ๎ ๎.๏๐ ๕๐,ํํ์ ๐.๓๒ 

ทีไมา : http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html  สืบคຌนขຌอมูลมืไอ ๎ํ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 

ํ.๏ ขຌอมูลการปกครอง / ประชากร 
 ขตการปกครอง ประชากรละการบริหาร 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  ป็นรูปบบการบริหารชิงยุทธศาสตร์ ซึไ งบง
พืๅนทีไของประทศเทยละจัดป็นกลุมจังหวัด ํ๔ กลุมจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ํ๑ มกราคม  
๎๑๑ํ ดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ป็นกลุมจังหวัดล าดับทีไ ํ๐ ประกอบดຌวย ๐ 
จังหวัด  ซึไงมีหนวยการปกครองระดับอ าภอรวมกัน  ๒๏ อ าภอ ๑๑๐ ต าบล ๒,๔๎์ หมูบຌาน ํ๐๐ 
ทศบาล  ๐๒์ อบต. มีบຌานพักอาศัยทัๅงหมด ํ,์ํ๑,๑์์ หลังคารือน จ านวนประชากรของกลุมจังหวัด 
รวม ๐,๎๐๎,๓๕ํ คน ดยจังหวัดทีไมีประชากรมากทีไสุดคือจังหวัดอุบลราชธานี ํ,๔๑๓,๐๎๕ คน รองลงมา
คือจังหวัดศรีสะกษ  ํ,๐๒๔,๓๕๔ คน จังหวัดยสธร ๑๐์,ํ๔๎  คน ละจังหวัดอ านาจจริญ ๏๓๒,๏๔๎ 
คน ตามล าดับ 
 ถึงมຌจังหวัดอุบลราชธานีจะมีจ านวนประชากรมากทีไสุด ตดຌวยขนาดของพืๅนทีไจังหวัดทีไมากชนกัน  
ท า฿หຌอัตราความหนานนของประชากรนຌอยกวาจังหวัดอืไน โ ดยจังหวัดทีไมีความหนานนของประชากร
สูงสุด คือ จังหวัดศรีสะกษ ํ๒๑.๓๓ คน/ตร.กม.  รองลงมาคือ จังหวัดยสธร  ํ๎๕.๔์ คน/ตร.กม. 
จังหวัดอ านาจจริญ ํํ๕.์๒ คน/ตร.กม. ละจังหวัดอุบลราชธานี ํํ๓.๕๓ คน/ตร.กม. รายละอียดตาม
ตารางทีไ ๐ 

http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html
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ตารางทีไ  ๐ จ านวนอ าภอ ต าบล หมูบຌานละประชากรของกลุ มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 ตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวัด / 
จังหวัด 

ขตการปกครอง จ านวน
ประชากร 

(คน) 

นืๅอทีไ 
(ตร.กม.) 

บຌาน 
(หลัง) อ าภอ ต าบล หมูบຌาน ทศบาล อบต. 

กลุมจังหวัด ๒๏ ๑๑๐ ๒,๔๎์ ํ๐๐ ๐๒์ ๐,๎๐๎,๓๕ํ ๏๎,๏๒๎.๓์ ํ,์ํ๑,๑์์ 
อุบลราชธาน ี ๎๑ ๎ํ๒ ๎,๒๕๕ ๑๕ ํ๓๕ ํ,๔๑๓,๐๎๕ ํ๑,๓๐๐.๔๐ ๐๔ํ,๎์์ 
ศรสีะกษ ๎๎ ๎์๐ ๎,๒๏๏ ๏๓ ํ๓๕ ํ,๐๒๔,๓๕๔ ๔,๔๏๕.๕๓ ๏์๔,๕์์ 
ยสธร ๕ ๓๔ ๔๏๑ ๎๐ ๒๏ ๑๐์,ํ๔๎ ๐,ํ๒ํ.๒๐ ํ๐๑,๔์์ 
อ านาจจริญ ๓ ๑๒ ๒๑๏ ๎๐ ๏๕ ๏๓๒,๏๔๎ ๏,ํ๒ํ.๎๐ ๓๕,๒์์ 
ทีไมา : กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 
ส านักงานสถิติหงชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseriesํํ.html 
สืบคຌนขຌอมูลมืไอ ๎ํ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 

ตารางทีไ ๑ จ านวนละรຌอยละ ประชากร฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ จ านกตามพศ 

กลุมจังหวัด / 
จังหวัด 

จ านวน
ประชากร 

(คน) 

ชาย หญิง รຌอยละ
ประชากร
ทัๅงกลุม ฯ 

ความ
หนานน 
(คน/ตร.

กม.) 
จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 

กลุมจังหวัด ๐,๎๐๎,๓๕ํ ๎,ํ๎๏,๑๓ํ ๑์.์๑ ๎,ํํ๕,๎๎์ ๐๕.๕๑ ํ์์ ํ๏ํ.ํ์ 

อุบลราชธาน ี ํ,๔๑๓,๐๎๕ ๕๏์,๓์ํ ๑์.ํํ ๕๎๒,๓๎๔ ๐๕.๔๕ ๐๏.๒๑ ํํ๓.๕๓ 

ศรีสะกษ ํ,๐๒๔,๓๕๔ ๓๏๏,๒๑๓ ๐๕.๕๑ ๓๏๑,ํ๐ํ ๑์.์๑ ๏๐.๒๓ ํ๒๑.๓๓ 

ยสธร ๑๐์,ํ๔๎ ๎๓ํ,ํ์๕ ๑์.ํ๕ ๎๒๕,์๓๏ ๐๕.๔ํ ํ๎.๓๔ ํ๎๕.๔ 

อ านาจจริญ ๏๓๒,๏๔๎ ํ๔๔,ํ์๐ ๐๕.๕๔ ํ๔๔,๎๓๔ ๑์.์๎ ๔.๔๕ ํํ๕.์๒ 

ทีไมา : กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 
ส านักงานสถิติหงชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseriesํํ.html 
สืบคຌนขຌอมูลมืไอ ๎ํ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 
ํ.๐  ขຌอมูลดຌานศรษฐกิจ 

 ครงสรຌางละขนาดศรษฐกิจกลุมจังหวัด 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๓  
คิดป็น  ํ๏์,๏๓๓ ลຌานบาท ซึไงดยภาพรวมมีมูลคาลดลงจากปี ๎๑๑๒ รายละอียดตามตารางทีไ ๒ 
 

http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html
http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html
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ตารางทีไ ๒ มูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎     
               ิพ.ศ. ๎๑๑๓ี                  หนวย : ลຌานบาท 

กลุมจังหวดั / จังหวัด ๎๑๑๐ ๎๑๑๑ ๎๑๑๒ ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด ฯ ํ๓๒,๔๏๏ ํ๕๓,๕๏๎ ๎๎๑,๕๓๑ ๎์๔,๎๔๒ 
อุบลราชธาน ี ๔๓,ํ๕๒ ๕๔,๔๏ํ ํํ๐,๎๑๔ ํ์๐,๐๔์ 
ศรีสะกษ ๑๐,๓๕๒ ๒ํ,์๑๕ ๒๓,๎๕๓ ๒๎,๓๒๎ 
ยสธร ๎๎,๎๏๏ ๎๐,ํ๑๑ ๎๓,๒๏๔ ๎๑,๓๏ํ 
อ านาจจริญ ํ๎,๒์๔ ํ๏,๔๔๓ ํ๒,๓๔๎ ํ๑,๏ํ๏ 
ทีไมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional  สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕  
  
  รายเดຌฉลีไยตอหัวของประชากรกลุมจังหวัดมีนวนຌมพิไมขึๅนทุกปี  ตัๅงต พ.ศ.  ๎๑๑๐-๎๑๑๒  
รายละอียดตามตารางทีไ ๓ ละมืไอปรียบทียบรายเดຌละรายจายของกลุมจังหวัด ตัๅงตปี พ.ศ. ๎๑๑๎ – 
๎๑๑๒ พบวา ประชาชนมีการ฿ชຌจายลดลง สดงถึงการกใบออมหรือหลือกใบมากขึๅน ซึไงมีลักษณะ
ชนดียวกับการ฿ชຌจายภาพรวมของภาคตะวันออกฉียงหนือ รายละอียดตามตารางทีไ ๔ 
 
ตารางทีไ ๓ รายเดຌฉลีไยตอหัวของประชากร฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

ภาค / จังหวดั 
ปี พ.ศ. ๎๑๑๐ – ๎๑๑๓  (บาท) 

๎๑๑๐ ๎๑๑๑ ๎๑๑๒ ๎๑๑๓ 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ ๒ํ,์๐ํ ๒๓,๕๐๑ ๓๏,๏๏๕ ๓ํ,๎๔๒ 
อุบลราชธาน ี ๑์,ํ์ํ ๑๒,๕๑๓ ๒๒,์๏๐ ๒์,๑๒๔ 
ศรีสะกษ ๑๎,์๎๒ ๑๔,ํ๎๎ ๒๐,๎๑๒ ๒์,ํ๎๒ 
ยสธร ๐๑,๒ํ๔ ๐๕,๒๐๎ ๑๒,๕๎๔ ๑๏,ํ๎์ 
อ านาจจริญ ๐๐,๑๓ํ ๐๕,๎๏๐ ๑๕,๓๎๕ ๑๐,๒๓๔ 
ทีไมา : ส านักงานสถิติหงชาติ  http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries/ํ๑.html 
สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 

ตารางทีไ ๔ ปรียบทียบรายเดຌละคา฿ชຌจายฉลีไยตอดือน ตอครัวรือนของจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. 
๎๑๑๎-๎๑๑๒ 

ภาค / จังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๐ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

รายเดຌ รายจาย สวนตาง รายเดຌ รายจาย สวนตาง รายเดຌ รายจาย สวนตาง 
ภาคตะวันออก 
ฉียงหนือ 

ํ๔,๎ํ๓ ํ๐,๏๓๑ ๏,๔๐๎ ํ๕,ํ๔ํ ํ๑,์๕๎ ๐,์๔๕ ๎ํ,์๕๐ ํ๓,์๏๎ ๐,์๒๎ 

อุบลราชธาน ี ๎ํ,๒๒์ ํ๒,์๏์ ๑,๒๏์ ๎๎,๏๐๐ ํ๏,๑๔๓ ๔,๓๑๓ ๎์,๐๑๏ ํ๏,๔๐๔ ๒,๒์๑ 
ศรีสะกษ ํ๏,๕๐๐ ํํ,๒๓๎ ๎,๎๓๎ ํ๒,๎์๓ ํ๏,๏๒๔ ๎,๔๏๕ ํ๔,๓๕๏ ํ๔,ํ๎๐ ๒๒๕ 
ยสธร ํ๒,๓๒๓ ํ๎,๔๐๎ ๏,๕๎๑ ํ๐,๐ํ๔ ํ๎,๑๐๕ ํ,๔๒๕ ํ๕,๑ํ๔ ํ๐,๐๑๏ ๑,์๒๑ 
อ านาจจริญ ํ๑,๕๓๑ ํ๐,๔๒๎ ํ,ํํ๏ ํ๓,๎๓๏ ํ๐,ํ๒๎ ๏,ํํํ ๎ํ,ํ๓๏ ํ๓,์๎๕ ๐,ํ๐๐ 
ทีไมา : การส ารวจสภาวะศรษฐกิจละสังคมของครัวรือ ส านักงานสถิติหงชาติ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละ การ
สืไอสาร พ.ศ.๎๑๑๔http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseriesํํ.html สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม 
๎๑๑๕  

http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional%20%20สืบค้น
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries/15.html
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html%20สืบค้น
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 การวัดขຌอมูลการพัฒนาดຌานตาง โ ดยฉพาะดຌานศรษฐกิจ ซึไงส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การศรษฐกิจละสังคมหงชาติ เดຌก าหนดตัวชีๅวัดการพัฒนาของกลุมจังหวัด จ านวน ํ๏ ตัวชีๅวัด ดย
ปรียบทียบกับประทศ พบวา มีตัวชีๅวัดทีไอยู฿นกณฑ์ดี สูงกวาคาฉลีไยของประทศ จ านวน ๐ ตัวชีๅวัด 
ประกอบดຌวย อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑ์กลุมจังหวัด  อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมละ 
หมืองร  อัตราการขยายตัวของผลิตภาพรงงานละอัตราการขายตัวรายเดຌทองทีไยว  รายละอียดตาม
ตารางทีไ ๕ 
 
ตารางทีไ ๕ ขຌอมูลตัวชีๅวัดการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ตัวชีๅวดั ประทศ กลุมจังหวดั ฯ หนวย 

ขนาดศรษฐกิจกลุมจังหวัด ๏๑๎,๕์๓.๎์ ๎๎๓,๓๔๔.ํ๐ ลຌานบาท 
ขนาดศรษฐกิจภาคกษตร ๓๒,๐๕๔.๔๏ ๓ํ,๔๐ํ.๒๓ ลຌานบาท 
ขนาดศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมละ
หมืองร 

๔์,๔๔๓.์๓ ๎์,๓๐์.๒๎ ลຌานบาท 

ขนาดศรษฐกิจภาคบริการ ํ๔๔,ํ๔ํ.๒๔ ํ๏๑,๎์๑.๔๒ ลຌานบาท 
อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑ์กลุม
จังหวัด 

ํ.์๏ ๐.๕๒ รຌอยละ 

อัตราการขยายตัวภาคกษตร ์.์๏ -์.๓ํ รຌอยละ 
อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมละ
หมืองร 

์.๎๐ ํ๔.๑๒ รຌอยละ 

มูลคาผลิตภัณฑ์กลุมจังหวัดฉลีไยตอหัว ํํํ,ํ๓๎.๏๕ ๒๐,๎๔๎.๓์ บาท/คน 
ผลิตภาพรงงาน ํํ์,๒๎๎.์๎ ๏๑,ํ๎ํ.๒๕ บาท/คน 
อัตราการขายตัวของผลิตภาพรงงาน ์.๓์ ๑.๒๑ รຌอยละ 
อัตราการวางงาน ์.๔๏ ์.๕๑ รຌอยละ 
รายเดຌการทองทีไยว ๎์,๐์๑.ํ๕ ํ๓,๓๑๑.์๓ ลຌานบาท 
อัตราการขยายตัวรายเดຌทองทีไยว ํ๏.ํ์ ํ๏.๑๑ รຌอยละ 
ทีไมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑๔  

 
 ขຌอมูลดຌานการธุรกิจละการคຌาชายดน 

 การประกอบการดຌานธุรกิจการคຌาของจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ สวน฿หญป็น
ธุรกิจทางดຌานการกษตร  การคຌาปลีก  คຌาสงละการบริการ  นอกจากนีๅยังมีการน าขຌา สงออก สินคຌา
ดยฉพาะสินคຌาการกษตร  นืไองจากกลุมจังหวัดมีอาณาขตติดตอกับประทศพืไอนบຌานถึง ๏ จังหวัด  การ
ขยายตัวทางศรษฐกิจของกลุมจังหวัด มีการขยายตัวอยางชຌา โ นืไองจากความตกตางกันของขนาด
ศรษฐกิจละทรัพยากรภาย฿นกลุมจังหวัด 
 นอกจากนีๅลຌว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีอาณาขตติดตอกับประทศ 
พืไอนบຌาน ๎ ประทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาวละราชอาณาจักรกัมพูชา  ดยมีจังหวัดทีไ
ติดตอกับประทศดังกลาว ๏ จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะกษละอ านาจจริญ  ท า฿หຌมีจุดผานดนทัๅงจุด
ผานดนถาวรละจุดผอนปรน รวม ๕ ชองทาง ดังตารางทีไ ํ์ 
 



ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2 ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี พ.ศ. 256แ-2564 หนຌา 9 
 

ตารางทีไ ํ์ จุดผานดนถาวรละจุดผอนปรนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
 

จังหวดั จุดผานดนถาวร จุดผอนปรน 

อุบลราชธาน ี ดานพรมดนชองมใก อ าภอสิรินธร 
ดานพรมดนปากซง อ าภอนาตาล 

หนຌาทีไวาการอ าภอขมราฐ 
บຌานสองคอน อ าภอพธิ์เทร 
บຌานดานกา อ าภอขงจียม 
ชองตาอู อ าภอบุณฑริก 
ชองอานมຌา อ าภอนๅ ายืน 

ศรีสะกษ ดานพรมดนชองสะง า อ าภอภูสิงห ์  - 
อ านาจจริญ  - บຌานยักษ์คุ อ าภอชานุมาน 
ทีไมา : ดานศุลกากร฿นภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๓ 
 

 ส าหรับมูลคาการคຌาชายดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑6 -
๎๑๑8 พบวา กลุมจังหวัดเดຌปรียบดุลการคຌาทุกปีละมีนวนຌมพิไมขึๅน ดย฿นปี ๎๑๑8 มีมูลคาการคຌา 
แ8 ,533 .แ4  ลຌ านบาท   เดຌ ป รียบดุ ลการคຌ า แแ ,383 .08  ลຌ านบาท พิไ มขึๅ นจากปี  ๎๑๑๒  
ซึไงจังหวัดอุบลราชธานีป็นจังหวัดทีไมีมูลคาการคຌาสูงทีไสุด  ดยมีขຌอมูลดังตารางทีไ ํํ ละ ตารางทีไ ํ๎ 
 

ตารางทีไ ํํ ขຌอมูลการคຌาชายดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
                หนวย ลຌานบาท 
กลุมจังหวัด / 
จังหวัด 

พ.ศ. ๎๑๑6 พ.ศ. ๎๑๑็ พ.ศ. ๎๑๑่ 

สินคຌาน าขຌา สินคຌาสงออก สินคຌาน าขຌา สินคຌาสงออก สินคຌาน าขຌา สินคຌาสงออก 

กลุมจังหวัด ํ,720.84 แ4,046.55 ํ,835.62 แ6,6แ3.53 3,574.86 ํ4,958.28 
อุบลราชธานี แ,668.37 แ3,2แ2.2แ ํ,76๏.ํ๎ แ5,580.98 3,36แ.29 แ4,045.45 
ศรีสะกษ ๐๒.๕5 778.97 65.90 960.46 202.24 836.07 
อ านาจจริญ 5.52 55.37 6.60 72.09 แแ.33 76.76 
ทีไมา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภาย฿นกลุม พ.ศ. ๎๑๑8  
 
ตารางทีไ ํ๎ มูลคาการคຌาชายดนละดุลการคຌาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑6-๎๑๑8         หนวย ลຌานบาท 
กลุมจังหวัด 
/ จังหวัด 

พ.ศ. ๎๑๑ๆ พ.ศ. ๎๑๑็ พ.ศ. ๎๑๑่ 

มูลคาการคຌา
ชายดน 

ดุลการคຌา มูลคาการคຌา
ชายดน 

ดุลการคຌา มูลคาการคຌา
ชายดน 

ดุลการคຌา 

กลุมจังหวัด แ5,767.39 แ2,325.7แ แ8,449.แ5 แ4,777.9แ แ8,533.แ4 แแ,383.08 
อุบลราชธานี 14,880.58 แแ,543.84 แ7,344.แ0 แ3,8แ7.86 แ7,406.74 ํ0,684.แ6 
ศรีสะกษ 825.92 732.02 แ,026.36 894.56 ํ,038.๏แ 633.83 
อ านาจจริญ 60.89 49.85 78.69 65.49 88.09 65.09 
ทีไมา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภาย฿นกลุม พ.ศ. ๎๑๑8 
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 ศักยภาพดຌานพืชศรษฐกิจ 
 พืชศรษฐกิจทีไส าคัญทีไมีการพาะปลูกละท ารายเดຌ฿หຌกับจังหวัด฿นกลุมจังหวัด ฯ มากทีไสุด  ๑ 
อันดับรก เดຌก ขຌาว มีพืๅนทีไพาะปลูกรวมกันถึง ๕,๓์๓,์๕๑ เร รองลงมาคือ มันส าปะหลัง ๓๏๏,์๐๓ เร  
ยางพารา ๒ํ๏,ํ๔๓  เร  ผลเมຌ ํ๐์,๔๏๒ เร ละอຌอย ํ๎๔,๐๓์ เรรายละอียดดังตารางทีไ ํ๏ 
 
ตารางทีไ ํ๏ พืชศรษฐกิจทีไส าคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
กลุมจังหวัด 
/ จังหวัด 

พืๅนทีไพาะปลูก (เร) รวม ขຌาว มันส าปะหลัง ยางพารา ผลเมຌ อຌอย 

กลุมจังหวัด ๕,๓์๓,์๕๑ ๓๏๏,์๐๓ ๒ํ๏,ํ๔๓ ํ๐์,๔๏๒ ํ๎๔,๐๓์ ํํ,๏๎๎,๒๏๑ 
อุบลราชธานี ๐,๎๕๔,๔๓๔ ๐๏๑,๒์๑ ๏๎๏,๑๕๑ ํ๎๔,์๒๓ ํ๑,๓๓๓ ๑,๎์ํ,๕๎๎ 
ศรีสะกษ ๏,ํ์๏,๏๔๔ ํ๐๔,๎๏๑ ํ๕๏,๏๑ํ ๏,๔๕ํ ๎๎,์๒๐ ๏,๐๓์,๕๎๕ 
ยสธร ํ,๎๔์,๑๓๓ ๔๔,๏๎๓ ๑๔,๔๑๏ ๓ํ๎ ๐๒,๔์๏ ํ,๐๓๑,๎๓๎ 
อ านาจจริญ ํ,์๎๐,๎๑๎ ๒์,๔๔์ ๏๓,๏๔๔ ๔,ํ๒๒ ๐๏,๔๎๒ ํ,ํ๓๐,๑ํ๎ 
ทีไมา : ส านักงานศรษฐกิจการกษตร พ.ศ. ๎๑๑๔ ส านักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅ าตาลทราย 
สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 
 มืไอตรวจสอบพืๅนทีไ พาะปลูกละผลผลิต ิกก./เรี ของขຌาวนาปีของกลุมจังหวัด ซึไ งป็น 
พืชศรษฐกิจของกลุมจังหวัด ปรียบทียบกับภาคตะวันออกฉียงหนือ ระหวางปีพ.ศ. ๎๑๑๐-๎๑๑๓  พบวา  
ภาพรวมมีผลผลิตตอเรสูงกวาระดับภาคลใกนຌอย  ยกวຌนปี พ.ศ. ๎๑๑๓ ทีไมีผลผลิตตอเรตไ ากวาภาค
ตะวันออกฉียงหนือลใกนຌอย รายละอียดตามตารางทีไ ํ๐ 
 
ตารางทีไ  ํ๐  ปรียบทียบนืๅ อทีไ พาะปลูกละผลผลิต ิกก./เร ี ของขຌาวนาปีกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๐-๎๑๑๓ 
กลุมจังหวัด / 

จังหวัด 
พ.ศ. ๎๑๑๐ พ.ศ. ๎๑๑๑ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

นืๅอทีไพาะปลูก 
(เร) 

ผลผลิต 
(กก./
เร) 

นืๅอทีไพาะปลูก 
(เร) 

ผลผลิต 
(กก./
เร) 

นืๅอทีไ 
พาะปลูก (เร) 

ผลผลิต 
(กก./
เร) 

นืๅอทีไ 
พาะปลูก (เร) 

ผลผลิต 
(กก./
เร) 

ภาค 
ตะวันออกฉียงหนือ 

๏๕,๑๒๑,๏๕๎ ๏๐์ ๏๕,๐๔๓,๎๎์ ๏ํ๎ ๏๓,์๒๒,๒๎๕ ๏๏๎ ๏๓,์๏์,๏๏๑ ๏๏๓ 

กลุมจังหวัด ๕,๒๒๐,๐๑๕ ๏๐๐ ๕,๓๐๎,๐๕๔ ๏ํ๏ ๕,๎๎๕,๕์ํ ๏๏๎ ๕,ํ๓์,๏ํ๎ ๏๏๐ 
อุบลราชธาน ี ๐,๎๓๏,ํํํ ๏๎๓ ๐,๏ํ๐,๔๏ํ ๏๏๎ ๏,๔๕ํ,๑๏๑ ๏๎๑ ๏,๔๑๎,๎๕๒ ๏ํํ 
ศรีสะกษ ๏,์๕๕,๑๓๎ ๏๓๒ ๏,์๑๏,๑๏๓ ๏๑๏ ๏,์๎์,์๔๓ ๏๐๑ ๏,์์ํ,ํ๕์ ๏๑๕ 
ยสธร ํ,๎๓๑,์ํ๐ ๏๐๑ ํ,๏๐๐,๎๎๕ ๎๕๕ ํ,๏๑๏,๕๓๒ ๏๎๔ ํ,๏๑๏,๎๏ํ ๏๐๐ 
อ านาจจรญิ ํ,์ํ๒,๓๒๎ ๏๎๔ ํ,์๎๕,๕์ํ ๎๒๕ ๕๒๐,๏์๏ ๏๎๕ ๕๒๏,๑๕๑ ๏๎์ 

ทีไมา :  ส านักงานศรษฐกิจการกษตร พ.ศ. ๎๑๑๕ 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๎๑๑๓-๑๔/ํ.pdf 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๎๑๑๒-๑๓/ํ.pdf 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๎๑๑๑-๑๒/ํ.pdf   สืบคຌนมืไอ ๎ํ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 
 
 
 

http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice2557-58/1.pdf
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice2556-57/1.pdf
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 ขຌอมูลดຌานการปศสุัตว ์

 ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๔ กรมปศุสัตว์เดຌรายงานขຌอมูลสถานการณ์ดຌานการปศุสัตว์฿นประทศ ดย฿นพืๅนทีไ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีขຌอมูลดຌานการปศุสัตว์ทีไส าคัญ คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
ป็นจังหวัดทีไมีจ านวนคละกระบือมากป็นอันดับ 2 ของประทศ  นอกจากนีๅ ยังมีจ านวนปศุสัตว์ทีไส าคัญ 
฿นพืๅนทีไ ดังนีๅ 

ตารางทีไ ํ๑ จ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ละพืๅนทีไการปลูกหญຌาอาหารสัตว์ ประจ าปี ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวดั / จังหวดั กษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ 
(ครัวรือน) 

พืๅนทีไปลกูหญຌา/ 
พชือาหารสัตว์ (เร) 

พืๅนทีไทุงหญຌาสาธารณะ 
(เร) 

กลุมจังหวัด ฯ 273,584.00 36,267.75 204,421.25 

อุบลราชธานี แ02,9แ5 แ2,063.00 6แ,798.00 

ศรีสะกษ แ03,207 7,68แ.00 90,002.00 

ยสธร 4แ,274 8,876.00 แ6,575.75 

อ านาจจริญ 26,แ88 7,647.75 36,045.50 
ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

ตารางทีไ แๆ จ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ รายจังหวัด ประจ าปี ๎๑๑๔ 

จังหวดั 

คนืๅอ  

คพืๅนมือง คพันธุ์ละลูกผสม คขุน คนืๅอทัๅงหมด 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรือนี 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรือนี 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรือนี 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรอืนี 

                

กลุมจังหวัด 388,980 101,656 128,638 39,164 2,305 886 519,923 135,327 

อุบลราชธานี แ77,050 46,273 24,873 8,664 508 340 202,43แ 5แ,938 

ศรีสะกษ แ74,8แ3 43,แ37 30,385 8,62แ 830 22แ 206,028 50,แ0แ 

ยสธร แ7,8แ0 5,300 49,520 แ4,890 69แ แ88 68,02แ แ9,727 

อ านาจจริญ แ9,307 6,946 23,860 6,989 276 แ37 43,443 แ3,56แ 

ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

  จากตารางทีไ แ6 ขຌอมูลจ านวนกษตรกรละคนืๅอ฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ พบวา ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๔ จังหวัดศรีสะกษ ละจังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณการลีๅยงค 

มากทีไสุด รวมกันถึง 4์8,45๕ ตัว ซึไงป็นจังหวัดทีไมีจ านวนคมากทีไสุดป็นอันดับทีไ 3 ละ 4 ของประทศ   
ขณะทีไจังหวัดยสธรละจังหวัดอ านาจจริญกใมีกลุมกษตกรผูຌลีๅยงค ถึงมຌจะเมมากตกใพียงพอ฿นการ 

ทีไจะป็นหลงวัตถุดิบสริมความตຌองการของกลุมจังหวัด ฿นการทีไจะพัฒนาเปสูการสงสริมการลีๅยงหรือการ 

ปรรูปคนืๅอ฿นพืๅนทีไตอเป  
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ตารางทีไ แ็ จ านวนกษตรกรละกระบือ รายจังหวัดประจ าปี ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวดั 

จังหวดั 

กระบอื 

ผูຌ (ตัว) 
 

มีย (ตัว) รวม 

(ผูຌืมีย) 
(ตัว) 

กษตรกร
(ครัวรือน) รกกิดจนถึง 

คสาว 

ตัๅงทຌอง
รกขึๅนเป 

กลุมจังหวัด 49,000 75,367 46,614 170,984 50,493 

อุบลราชธานี 23,536 31,653 19,471 74,660 22,586 

ศรีสะกษ 19,972 33,105 17,545 70,622 19,290 

ยสธร 3,391 6,224 6,508 16,123 5,221 

อ านาจจริญ 2,101 4,385 3,090 9,579 3,396 
ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

  ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ จังหวัดอุบลราชธานีป็นจังหวัดทีไมีการลีๅยง
กระบือมากทีไสุด 74,660 ตัว จ านวนครัวรือนทีไลีๅยงกระบือ 22,586 ครัวรือน รองลงมาคือจังหวัด 

ศรีสะกษ 70,622 ตัว  แ9,290 ครัวรือน จังหวัดยสธร แ6,แ23 ตัว 5,22แ ครัวรือน ละจังหวัด
อ านาจจริญ 9,579 ตัว  3,396 ครัวรือน ตามล าดับ 

ตารางทีไ แ่ จ านวนสุกร เก ป็ด พะละกะ ประจ าปี ๎๑๑๔  

กลุมจังหวดั / จังหวดั 
จ านวนสตัว์ศรษฐกิจทีไส าคัญ฿นพืๅนทีไ 

สุกร เก ป็ด พะ กะ 
กลุมจังหวัด 256,540 12,019,671 899,995 425 93 

อุบลราชธานี แ3แ,2แ5 6,904,530 4แ0,402 แ0แ ํ๑ 

ศรีสะกษ 67,760 2,872,748 340,429 223 ๓๔ 

ยสธร 35,375 แ,286,แ82 93,626 32 ์ 

อ านาจจริญ 22,แ90 956,2แแ 55,538 69 ์ 
ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

 

 จากตารางทีไ แ8 จะหในวานอกจากคนืๅอละกระบือ ทีไมีปริมาณการลีๅยงมาก฿นกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ลຌว  ยังมีสัตว์ศรษฐกิจทีไส าคัญ฿นพืๅนทีไ เดຌก สุกรทีไมีปริมาณการลีๅยง
รวมกัน ๎๑๒,๑๐์ ตัว เก ํ๎,์ํ๕,๒๓ํ ตัว ป็ด ๔๕๕,๕๕๑ ตัว  สวนพะละกะนัๅน มีปริมาณเมมาก
นัก ทัๅงนีๅ นืไองจากเมป็นทีไนิยม฿นการบริภคของคน฿นพืๅนทีไ  
  ขຌอมูลดຌานอุตสาหกรรม 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีการลงทุนละประกอบการดຌานอุตสาหกรรม
กระจายตัว฿นจังหวัดตาง โ ครบทุกจังหวัด ดยมีจ านวนรงงานรวมกัน ๓,๔ํ๑ รง  มีงินลงทุนหมุนวียน
ทัๅงสิๅน ๒๎,๑๐์,์์์,์์์ บาท ละมีรงงาน฿นภาคอุตสาหกรรมจ านวน ๏๕,ํ๎๕ คน ดยจังหวัด
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อุบลราชธานี ยังป็นจังหวัดทีไมีจ านวนรงงานมากกวาทุกจังหวัด ดยฉลีไยประมาณรຌอยละ ๑์ รายละอียด
ตามตารางทีไ ํ9 
 
ตารางทีไ  แ้ จ านวนรงงานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

จ านกรายจังหวัด ณ สิๅนปี พ.ศ. ๎๑๑๔ 
กลุมจังหวดั / จังหวัด จ านวนรงงาน งินลงทุน (ลຌานบาท) การจຌางงาน (คน) 

กลุมจังหวัด ๓,๔ํ๑ ๒๎,๑๐์ ๏๕,ํ๎๕ 
อุบลราชธาน ี ๐,๐๒๑ ๐๐,๏๑๕.๔์ ๎๐,ํ๎์ 
ศรีสะกษ ๎,์์๓ ํํ,๑๏๓.๐๐ ๓,๒๓๓ 
ยสธร ๕๐ํ ๏,๕๒๏.๐๒ ๐,๔๏๕ 
อ านาจจริญ ๐์๎ ๎,๒๓๔.๕๔ ๎,๐๕๏ 
ทีไมา : กรมรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ. ๎๑๑๕ 
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss๑๕  สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 

ํ.๑ ลักษณะทางสังคม 

 ขຌอมูลดຌานสังคมละคุณภาพชีวิต 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีประชากรวัยรงงานรวมกันทัๅงสิๅน ๎,๓๑๕,๕๔ํ
คน ป็นประชากรวัยรงงานทีไมีอายุระหวาง ํ๑-๒์ ปี จ านวน ํ,๕๓๒,๎๒ํ คน คิดป็นรຌอยละ ๓ํ.๒์
ละมีงานท าจ านวน ํ,๕๑ํ,๔์๏ คน คิดป็นรຌอยละ ๕๔.๓๒ ของวัยรงงานทัๅงหมด รายละอียดดังสดง
฿นตารางทีไ 20 
 
ตารางทีไ โเ จ านวนประชากรวัยรงงาน ผูຌมีงานท าละผูຌวางงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ

ตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ภาค/จังหวัด 

ประชากรวัยรงงาน (อายุ ํ๑ ปีขึๅนเป) ผูຌมีงานท าละผูຌวางงาน 

ประชากรรวม 
วัยรงงาน ผูຌมีงานท า ผูຌวางงาน 

จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 

ภาค 
ตะวันออกฉียงหนือ 

ํ๐,๔๓๒,๔๏ํ ๕,๕๔๓,๓ํํ ๒๓.ํ๐ ๕,๕์๏,๑์๓ ๕๕.ํ๒ ๑๎,๎๒๐ ์.๑๎ 

กลุมจังหวัด ฯ ๎,๓๑๕,๕๔ํ ํ,๕๓๒,๎๒ํ ๓ํ.๒์ ํ,๕๑ํ,๔์๏ ๕๔.๓๒ ๔,๏๐๒ ์.๐๎ 

อุบลราชธานี ํ,๏๑๏,๎๑ํ ๕๏๒,๑๓๕ ๒๕.๎ํ ๕ํ๑,๑ํํ ๕๓.๓๑ ๑,ํ๔๐ ์.๑๑ 

ศรีสะกษ ๔์๐,ํํ๐ ๑๕๐,๓๑๓ ๓๏.๕๒ ๑๕๎,๔๑๓ ๕๕.๒๔ ํ,๓๕ํ ์.๏์ 
ยสธร ๏๔๏,์๐๐ ๎๔๏,๑๕๔ ๓๏.๕๐ ๎๔๎,๏ํ๕ ๕๕.๑๑ ํ,๎๓๕ ์.๐๑ 
อ านาจจริญ ๎ํ๕,์๓๒ ํ๒ํ,๏๎๓ ๓๏.๒๐ ํ๒ํ,ํํ๒ ๕๕.๔๓ ๕๎ ์.์๒ 
ทีไมา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติหงชาติ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries์๏.htmlสืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss59
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries03.html
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ตารางทีไ โแ จ านวนรงงานตางดຌาว฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๑-๎๑๑๓ 
กลุมจังหวดั/จงัหวดั จ านวนรงงานตางดຌาว 

พ.ศ. ๎๑๑๑ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด ํ,๒ํ๐ ๎,๔๎๑ ๔,์๒๑ 
อุบลราชธาน ี ๕๏๎ ๎,ํ๒์ ๒,๔๐๑ 
ศรีสะกษ ๑๔๒ ๐๐๏ ํ,์๏ํ 
ยสธร ๐๐ ํ๔๐ ํ๐๓ 
อ านาจจริญ ๑๎ ๏๔ ๐๎ 
ทีไมา : ส านักงานรงงานจังหวัด฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 
 ศักยภาพดຌานการประกอบอาชีพ 

 ประชากร฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรม 
เดຌก การท านา ท าเร คิดป็นรຌอยละ ๒๏.ํ๓ ทีไหลือประกอบอาชีพนอกภาคการกษตร ชน พาณิชยกรรม
ละบริการ รຌอยละ ํ๒.๎๓ การอุตสาหกรรม รຌอยละ ๕.๑ํ รับจຌางรຌอยละ ํ์.๏๓ ละอาชีพอืไน โ รຌอยละ 
์.๎๏ 
 
ตารางทีไ โโ รຌอยละของการประกอบอาชีพของประชาชน฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

ภาค/จังหวัด ผูຌมีงานท า กษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมละบริการ ลูกจຌาง฿นครัวรือน อืไน โ 

จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 
ภาค 
ตะวันออก- 
ฉียงหนือ 

๕,๓ํ๓,๔๐๒ 
 

๑,๑๑๔,ํ๎์ ๑๒.ํ๎ ํ,๎๔๒,๓๓๓ ํ๎.๕๕ ๎,์๎ํ,๐๓๏ ๎์.๐ํ ํ,์์๕,๔๐๕ ํ์.๎์ ๎๓,๎๔๕ ์.๎๔ 

กลุมจังหวัด ฯ  ํ,๕๑ํ,๔์๏ ํ,๎๏๎,๕ํ๐ ๒๏.ํ๓ ํ๔๑,๒๏๒ ๕.๑ํ ๏๎๒,๏๐๎ ํ๒.๓๎ ๎์๎,๏๒๑ ํ์.๏๓ ๐,๑๐๑ ์.๎๏ 

อุบลราชธานี ๕ํ๑,๑ํํ ๑ํ๎,๓๑๑ ๑๒.์ํ ํํ๓,์๐๎ ํ๎.๓๔ ํ๔๎,๕๒๕ ํ๕.๕๕ ํ์์,๒์๔ ํ์.๕๕ ๎,ํ๏๔ ์.๎๏ 

ศรีสะกษ ๑๕๎,๔๑๓ ๐ํ๑,๕๕์ ๓์.ํ๓ ๏๑,๏์๑ ๑.๕๒ ๔ํ,๕๑๔ ํ๏.๔๎ ๑๓,๒๑๒ ๕.๓๏ ํ,๕๐๓ ์.๏๏ 

ยสธร ๎๔๎,๏ํ๕ ํ๕๒,ํ๒์ ๒๕.๐๔ ๎์,๎๏๎ ๓.ํ๓ ๏๔,๑๐๕ ํ๏.๒๑ ๎๓,๎๒๏ ๕.๒๒ ํํ๐ ์.์๐ 

อ านาจจริญ ํ๒ํ,ํํ๒ ํ์๔,์์๕ ๒๓.์๐ ํ๏,์๑๓ ๔.ํ์ ๎๎,๔๒๒ ํ๐.ํ๕ ํ๒,๔๏๔ ํ์.๐๑ ๏๐๒ ์.๎ํ 

ทีไมา : ส านักงานสถิติหงชาติ สืบคຌนขຌอมูลมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
  ขຌอมูลดຌานการศึกษา 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีระบบการศึกษาทัๅงรูปบบการศึกษา฿นระบบ
รงรียนละนอกระบบรงรียน  ตัๅงตกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  ขຌอมูลการศึกษา พ.ศ. 
๎๑๑๓ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีจ านวนสถานศึกษารวม ๏,์๒๓ หง  มีครู 
อาจารย์ละบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๐๏,๑๑๔ คน  มีนักรียนนักศึกษารวม  ๔ํ๎,๓ํ๕ คน  สัดสวน
ระหวางครูตอนักรียน จ านวน ํ:ํ๔.๒๐ คน 
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ตารางทีไ โใ จ านวนสถานศึกษาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

กลุมจังหวดั/จงัหวดั 
จ านวนสถานศึกษาจ านกตามระดบั รวม อุดมศึกษา มัธยมศกึษา ประถมศกึษา 

กลุมจังหวัด ๔ ํ๔๓ ๎,๔๓๎ ๏,์๒๓ 
อุบลราชธาน ี ๐ ๔๎ ํ,ํ๔๎ ํ,๎๒๔ 
ศรีสะกษ ๎ ๑๒ ๕๕๐ ํ,์๑๎ 
ยสธร - ๎๓ ๐๏๔ ๐๒๑ 
อ านาจจริญ ๎ ๎๎ ๎๑๔ ๎๔๎ 
ทีไมา : ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นกลุมจังหวัด 
 

ตารางทีไ โไ จ านวนครู นักรียน ละสัดสวนครูตอนักรียนของกลุ มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎  พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวดั/จงัหวดั 
จ านวนครูละ

บคุลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวนนกัรียน 
นักศึกษา สัดสวน ครู : นักรียน 

กลุมจังหวัด ๐๏,๑๑๔ ๔ํ๎,๓ํ๕ ํ : ํ๔.๒๐ 
อุบลราชธาน ี ํ๓,๕์ํ ๎๒๕,๔ํ๓ ํ : ํ๑.์๓ 
ศรีสะกษ ํ๒,๐๎๐ ๐ํ๑,ํ๎๓ ํ : ๎๑.๎๓ 
ยสธร ๒,์๐๎ ๓๑,๐๑๓ ํ : ํ๎.๐๔ 
อ านาจจริญ ๏,ํ๕ํ ๑๎,๏ํ๔ ํ : ํ๒.๏๕ 
ทีไมา : ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นกลุมจังหวัด 
  ขຌอมูลดຌานการสาธารณสุข 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีรงพยาบาลศูนย์ ๐ หง  รงพยาบาลชุมชน ๑๒ 
หง ละรงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๓๑์ หง  เมรวมสถานพยาบาลของอกชน รຌานขายยา
ทีไกระจายอยูภาย฿นจังหวัด  ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๓ กลุมจังหวัดมีพทย์ทัๅงสิๅน ๑๓๒ คน  ทันตพทย์ ํ๔ํ คน 
พยาบาล ๐,๐์๏ คน คิดป็นสัดสวนตอจ านวนประชากรทัๅงกลุมจังหวัด ทากับ ํ:๓,๏๏๒ คน  สัดสวน 
ทันตพทย์ตอประชาการ ทากับ ํ:๓,๏๏๒ คน  สัดสวนพยาบาลตอประชากร ทากับ ํ:๕๒์ คน   
 

ตารางทีไ โ5 จ านวนสถานพยาบาล฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ประชากร 

สัดสวนขຌอมูลสถานพยาบาลตอประชากร 

รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลชุมชน 
รงพยาบาลสงสริม

สุขภาพ 

จ านวน สัดสวน จ านวน สัดสวน จ านวน สัดสวน 

กลุมจังหวัด ๐,๎๎๑,๐๓๏ ๐ ํ:ํ,์๑๒,๏๒๔ ๑๒ ํ:๓๑,๐๑๑ ๓๑์ ํ: ๑,๒๏๐ 
อุบลราชธานี ํ,๔๐๐,๒๒๕ ํ ํ:ํ,๔๐๐,๒๒๕ ๎๏ ํ: ๔์,๎์๏ ๏ํ๓ ํ: ๑,๔ํ๕ 
ศรีสะกษ ํ,๐๒๑,๎ํ๏ ํ ํ:ํ,๐๒๑,๎ํ๏ ํ๕ ํ: ๓๓,ํํ๒ ๎๐๐ ํ: ๒,์์๑ 
ยสธร ๑๐์,๎ํํ ํ ํ:๑๐์,๎ํํ ๔ ํ: ๒๓,๑๎๒ ํํ๎ ํ: ๐,๔๎๏ 
อ านาจจริญ ๏๓๑,๏๔์ ํ ํ:๏๓๑,๏๔์ ๒ ํ: ๒๎,๑๒๏ ๓๓ ํ: ๐,๔๓๑ 
ทีไมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๓ 
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ตารางทีไ  โๆ สัดสวนบุคลากรดຌานการพทย์ละสาธารณสุขตอประชากรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก -  
ฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุม
จังหวดั/
จังหวดั 

ประชากร พทย ์ ทนัตพทย ์ พยาบาล 

จ านวน สัดสวน จ านวน สัดสวน จ านวน สัดสวน 

กลุมจังหวัด ๐,๎๎๑,๐๓๏ ๑๓๒ ๓,๏๏๒ ํ๔ํ ๎๏,๏๐๑ ๐,๐์๏ ๕๒์ 
อุบลราชธาน ี ํ,๔๐๐,๒๒๕ ๏๒๏ ๑,์๔๎ ๔ํ ๎๎,๓๓๐ ๎,๐๔๐ ๓๐๏ 
ศรีสะกษ ํ,๐๒๑,๎ํ๏ ํ๎๑ ํํ,๓๎๎ ๐๓ ๏ํ,ํ๓๑ ๕ํ๑ ํ,๒์ํ 
ยสธร ๑๐์,๎ํํ ๏๎ ํ๒,๔๔๎ ๎๏ ๎๏,๐๔๓ ๐ํ๓ ํ,๎๕๑ 
อ านาจจริญ ๏๓๑,๏๔์ ๑๒ ๒,๓์๏ ๏์ ํ๎,๑ํ๏ ๑๔๓ ๒๏๕ 
ทีไมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๓ 

 
 ขຌอมูลดຌานศาสนา 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีวัดรวมกันทัๅงสิๅน ๏,๕๓๐ หง บสถ์ ๓์ หง 
มัสยิด ๓ หง มีพระสงฆ์ ๎๎,์๐๑ รูป  ประชากรสวน฿หญของกลุมจังหวัดนับถือพุทธศาสนา รຌอยละ 
๕๕.๎๏ ศาสนาคริสต์ รຌอยละ ์.๒๕ ละศาสนาอิสลาม รຌอยละ ์.์๔ ตามล าดับ 
 
ตารางทีไ ๎็ ขຌอมูลกีไยวกับศาสนสถานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวดั/ จังหวดั พระสงฆ ์ วัด บสถ์ มัสยิด 

กลุมจังหวัด ๎๎,์๐๑ ๏,๕๓๐ ๓์ ๓ 
อุบลราชธาน ี ๕,๓๓๑ ํ,๒๕๐ ๎๎ ํ 
ศรีสะกษ ๓,๕๔์ ํ,ํํ๑ ํ๐ ๐ 
ยสธร ๎,๐๎ํ ๒ํ๏ ๎๔ ํ 
อ านาจจริญ ํ,๔๓๔ ๑๑๎ ๒ ํ 
ทีไมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภาย฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 
ํ.๒ ครงสรຌางพืๅนฐาน 
 ครงสรຌางพืๅนฐานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีสຌนทางคมนาคมชืไอมตอ
กับจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัดละ฿กลຌคียงทัไวประทศ  รวมถึงชืไอมตอกับตางประทศ  มีความสะดวก 
สามารถดินทางเดຌหลากหลายสຌนทาง ทัๅงครืไองบนิดยสาร  รถยนต์  รถเฟ ดังนีๅ 
 

 รถยนต ์
 จังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัดมีสຌนทางคมนาคมชืไอมตอกันทางถนนลาดยางขนาด ๐ ชองจราจรละ ๎ 
ชองจราจร ประกอบดຌวย ทางหลวงหมายลข ๎๏  หมายลข  ๎๐  หมายลข  ๎์๎  หมายลข ๎ํ๐ ละ
หมายลข ๎๎๒ ดยมีระยะทางระหวางกลุมจังหวัด ดังสดง฿นตาราง 28 
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ตารางทีไ ๎่ สຌนทางหลวงชืไอมตอระหวางจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัด ละชืไอมตอกับกรุงทพมหานคร 
ละระยะทาง 
การดินทาง ทางหลวงทีไชืไอมตอ ระยะทาง (กม.) 

อุบลราชธานี – กรุงทพมหานคร ทางหลวงหมายลข ๎๐ ๒๎๕ 
ศรีสะกษ – กรุงทพมหานคร  ทางหลวงหมายลข ๎๐ ละ ๎๎๒ ๑๐์ 
ยสธร – กรุงทพมหานคร ทางหลวงหมายลข ๎๏ ละ ๎์๎ ๑๑๎ 
อ านาจจริญ – กรุงทพมหานคร ทางหลวงหมายลข ๎ํ๐ ละ ๎ํ๎ ๑๔๑ 
อุบลราชธานี – ศรีสะกษ ทางหลวงหมายลข ๎๐ ละ ๎๎๒ ๒ํ 
อุบลราชธานี – ยสธร ทางหลวงหมายลข ๎๏ ๕๔ 
อุบลราชธานี – อ านาจจริญ ทางหลวงหมายลข ๎ํ๎ ๓๑ 
ทีไมา : กรมทางหลวง พ.ศ. ๎๑๑๓  
 

 รถเฟ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีสຌนทางรถเฟชืไอมระหวางจังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะกษกับจังหวัดกรุงทพมหานคร  ดยมีสຌนทางดินรถเฟละสถานีรถเฟ฿นจังหวัดอุบลราชธานีละ      
ศรีสะกษ วันละ ํํ ทีไยว ประกอบดຌวยรถธรรมดา ๐ ทีไยว รถรใว ๐ ทีไยว รถดวน ๎ ทีไยว รถดวนพิศษ 
ํ ทีไยว 

 ครืไองบิน 
 ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีสนามบินตัๅงอยูทีไจังหวัดอุบลราชธานีพียง
จังหวัดดียว จ านวน ๎ หง ซึไงป็นสนามบินพาณิชย์ ํ หง ละสนามบินทางทหาร ํ หง  มีสายการบิน
฿หຌบริการ ๑ สายการบิน ประกอบดຌวย สายการบินเทยสมายล์  สายการบินนกอร์  สายการบินเทย       
อร์อชีย สายการบินกานต์อร์ ละสายการบินเลออนอร์  มีจ านวนทีไยวบิน  ํํ๎ ทีไยวตอสัปดาห์ 

 ขຌอมูลดຌานการเฟฟງา 
 การ฿หຌบริการดຌานการเฟฟງาของกลุมจังหวัด  มีจ านวนสถานีเฟฟງาสวนภูมิภาค รวมกัน ๎๒ หง  
จ านวนหนวยกระสเฟฟງา  ๒ํ๏,์๎๎,๑ํ๑.๒๐ กิลวัตต์/ชม. รายละอียดตามตารางทีไ ๎9 
 
ตารางทีไ โ้ การ฿หຌบริการกระสเฟฟງาของการเฟฟງาสวนภมูิภาคของจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออก- 

ฉียงหนือตอนลาง ๎ 
กลุมจังหวดั / จังหวัด สถานีเฟฟງาสวนภูมิภาค จ านวนหนวยกระสเฟฟງา 

(กิลวัตต์/ชม.) 
กลุมจังหวัด ๎๒ ๒ํ๏,์๎๎,๑ํ๑.๒๐ 
อุบลราชธาน ี ๐ ๑๕๎,๕์๐,๓์๎.์์ 
ศรีสะกษ ๑ ๎๎,์์์.์์ 
ยสธร ๕ ๎์,์๐์,๔ํ๏.๒๐ 
อ านาจจริญ ๔ ๐๏,๒๒์.์์ 
ทีไมา : การเฟฟງาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดยสธร ละจังหวัดอ านาจจริญ 
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 ขຌอมูลดຌานการประปา 
 การ฿หຌบริการนๅ าประปาของจังหวัดตาง โ มีส านักงานประปารวมกัน ํ์ หง มีจ านวนผูຌ฿ชຌนๅ ารวม 
ํ์๕,๎ํ๐ ราย มีก าลังการผลิตละจายนๅ า ๏,๏๒๔,๑๏๔ ลบ.ม.  นอกจากนีๅยังมีองค์การบริหารสวนต าบล  
ประปาหมูบຌานละประปาของกรมอนามัย ครอบคลุมพืๅนทีไ฿นหมูบຌานตาง โ ดังสดง ฿นตารางทีไ 30 
 

ตารางทีไ ใเ จ านวนประปาสวนภูมิภาค จ านวนผูຌ฿ชຌนๅ าละปริมาณการผลิตนๅ าของจังหวัดตาง โ ภาย฿นกลุม
จังหวัด 

กลุมจังหวดั / จังหวัด จ านวนประปาสวน
ภูมิภาค (หง) 

จ านวนผูຌ฿ชຌนๅ า 
(ราย) 

ปริมาณนๅ าผลติจาย 
(ลบ.ม.) 

กลุมจังหวัด ํ์ ํ๎๒,๕๓์ ๏,๏๔๔,๐๏๎ 
อุบลราชธาน ี ๐ ๒๒,๐๐๎ ๎,์๔๏,๔๒๐ 
ศรีสะกษ ๎ ๎๓,๑๓๑ ๓๎๔,๕๏๐ 
ยสธร ๏ ํ๕,๔๕๐ ๏๑์,๑๐ํ 
อ านาจจริญ ํ ํ๏,์๑๕ ๎๎๑,์๕๏ 
ทีไมา : การประปาสวนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธรละอ านาจจริญ 

 
 ขຌอมูลดຌานทรศัพท์ 

 การ฿หຌบริการดຌานการสืไอสารทรคมนาคม฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
มีทัๅงระบบทรศัพท์บຌาน ทรศัพท์คลืไอนทีไ  ระบบอินตอร์นต  วิทยุกระจายสียง ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ  
฿นทุกจังหวัด ทัๅงการติดตอสืไอสารภาย฿นประทศ การติดตอสืไอสารระหวางประทศ  ดยมีผูຌ฿หຌบริการ
ประกอบดຌวยบริษัท กสท.จ ากัด มหาชน บริษัท TOT จ ากัด มหาชน ครือขายทรศัพท์คลืไอนทีไทุกบริษัท 
นอกจากนีๅ ยังมีส านักประชาสัมพันธ์ขต ๎ สถานีคลืไนหลักละสถานีวิทยุชุมชนครอบคลุมทุกพืๅนทีไ  
๐ จังหวัด รายละอียดดังตารางทีไ ๏ํ จ านวนผูຌชาหมายลขทรศัพท์ของจังหวัดตาง โ ภาย฿นกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
 
ตารางทีไ ใแ จ านวนผูຌชาหมายลขทรศัพท์ของจังหวัดตาง โ ภาย฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ

ตอนลาง ๎ 
กลุมจังหวดั/

จังหวดั 
ประภทกลุมปງาหมาย 

ธุรกิจ บຌาน สาธารณะ สวนราชการ รวม 

กลุมจังหวัด ๕,ํ๏์ ๓์,์๕์ ๔,๎๎๐ ๒,๎๒๓ ๕๏,๓ํํ 
อุบลราชธาน ี ๐,๒๓์ ๏๕,ํ๕๕ ๐,๓์ํ ๏,ํ๔๒ ๑ํ,๓๑๒ 
ศรีสะกษ ๎,๎๏์ ํ๒,๐๐๓ ํ,์๐๐ ํ,๐๑๓ ๎ํ,ํ๓๔ 
ยสธร ๕๔๑ ๕,๏ํ๕ ํ,๑๒๐ ํ,์๒๎ ํ๎,๕๏์ 
อ านาจจริญ ํ,๎๐๑ ๑,ํ๎๑ ๕ํ๑ ๑๒๎ ๓,๔๐๓ 
ทีไมา : ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธรละอ านาจจริญ 
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ํ.๓ ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 ขຌอมูลดຌานทรัพยากรปຆาเมຌ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีพืๅนทีไปຆาเมຌรวมกันทัๅงสิๅน ๎,๕๏๐,๔๕์.๕๕  
เร  มืไอปรียบทียบกับปี ๎๑๑๒ พบวา ดยภาพรวมมีพืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅน  ๏์,๓๕๔.๏๕ เร  ละมืไอ
พิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดอุบลราชธานีละจังหวัดยสธร ป็นจังหวัดทีไมีพืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅน  สดง฿หຌ
หในวา จังหวัดมีการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมการปลูกตຌนเมຌ ท า฿หຌจ านวนพืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅน  ดังรายละอียด฿น
ตารางทีไ 32 
 
ตารางทีไ ใโ พืๅนทีไปຆาเมຌของจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

กลุมจังหวดั/
จังหวดั 

พืๅนทีไปຆาเมຌ (เร) 
พ.ศ. ๎๑๑๐ พ.ศ. ๎๑๑๑ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด ๏,ํ๕๓,๐๔์.๓๑ ๏,ํ๕๓,๐๔๑.๔๑ ๎,๕์๐,์๕๎.๒์ ๎,๕๏๐,๔๕์.๕๕ 
อุบลราชธาน ี ํ,๔๕๒,๕๐๏.๓๑ ํ,๔๕๒,๕๐๑.๏์ ํ,๓๔ํ,๒๓๑.๕๕ ํ,๔๎๎,๕์๏.๒๕ 
ศรีสะกษ ๒๒๔,๏๔๓ ๒๒๔,๏๔๑.๔๑ ๒๓๔,๕ํํ.๐ํ ๒๏๕,๎๓๒.๑๓ 
ยสธร ๎๓๎,๓๎๑ ๎๓๎,๓๎๓.๎ํ ๎ํ๑,๏์๏.๔์ ๎๑์,๑๎๒.๕๓ 
อ านาจจริญ ๏๑๕,๐๎๑ ๏๑๕,๐๎๓.๐๕ ๎๎๔,๎์ํ.๐์ ๎๎๎,ํ๔๏.๓๒ 
ทีไมา : สถิติ forest Land Assessment ส านักอุทยานหงชาติ สวนศึกษาละวิจัยอุทยานหงชาติ 
  ขຌอมูลดຌานทรัพยากรนๅ า 
 ภาคตะวันออกฉียงหนือ มีลักษณะป็นดินทรายเมสามารถอุຌมนๅ าเดຌ  จึงท า฿หຌขาดคลนนๅ าธรรมชาติ   
ตຌองอาศัยการชลประทานขຌามาชวย  มีการสรຌางขืไอนหรืออางกใบนๅ าขนาด฿หญพืไอกักกใบนๅ า ดยจ านก
ป็นรายจังหวัด ดังนีๅ 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีมนๅ ามูล มนๅ าชี เหลผานทางตอนกลางของจังหวัดจากทิศตะวันตกมาทิศ
ตะวันออก  เหลลงสูมนๅ าขงทีไอ าภอขงจียม  มีล านๅ าทีไส าคัญ เดຌก มนๅ ามูล มนๅ าชี มนๅ าขง ล าซบก 
ล าซบาย ล าดม฿หญ ล าดมนຌอย ละล านๅ าสาขา รวม ํ๐ สาย 
 จังหวัดศรีสะกษ มีหลงนๅ าทีไส าคัญละมีผลตอกิจกรรมการกษตร การประมง เดຌก มนๅ ามูล 
หຌวยทับทัน หຌวยส าราญ หຌวยศาลา  บึงละหนองนๅ าธรรมชาติกระจายอยูทัไวพืๅนทีไ  สวนมากทางตอนหนือ
ของจังหวัด ดยฉพาะอยางยิไง฿นขตอ าภอราษีเศล  อ าภอยางชุมนຌอยละอ าภอมือง 
 จังหวัดยสธร มีหลงนๅ าขนาดกลาง เดຌก หຌวยลิงจน  หຌวยสะบก พง ล าซบาย ิลุมนๅ ามูลี เหล
ผานทางตอนหนือละตอนกลางของจังหวัด  สวนพืๅนทีไตอนกลางละตอน฿ตຌป็นทีไราบลุมตไ าสลับซับซຌอนกับ
สันดินริมนๅ า  มีหลงนๅ าขนาด฿หญ เดຌก มนๅ าชีละหลงนๅ าขนาดกลาง เดຌก ล านๅ ายัง  ล าทวน ิลุมนๅ าชีี 
เหลผานจังหวัด 
 จังหวัดอ านาจจริญ  มีหลงนๅ าทีไส าคัญ เดຌก ล าซบาย ล าซบก ล าละอง ล าหຌวยปลาดก ล าหຌวย
จันทัน ล าหຌวยพระหลา ล าหຌวยซง ล าหຌวยทม ล าหຌวยตาทียว ล าหຌวยจิตาปา ล าหຌวยทราย ล าหຌวยคันท 
ล าหຌวยกຌงมຌงละล าหຌวยตุຌมคน  ซึไงหลงนๅ าดังกลาวนีๅ มีผลตอกิจกรรมการกษตรละการประมง 
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 ขຌอมูลทรัพยากรดิน   
 สภาพดินสวน฿หญป็นดินทราย นืไองมาจากการยอยสลายตัวของหินทราย  ซึไงขาดความอุดม
สมบูรณ์ละเมกใบนๅ า ท า฿หຌกิดความหຌงลຌงปรากฏอยูทัไวเปทัๅงภูมิภาค 

 ขຌอมูลดຌานสิไงวดลຌอม   
 สิไงวดลຌอมทีไป็นปัญหาตอการทองทีไยวคือ ขยะละการก าจัดขยะ ดยยกป็นภาย฿นขตทศบาล
ละนอกขตทศบาล ละจากขຌอมูลขยะ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๐ – ๎๑๑๓ พบวา มีปริมาณขยะพิไมขึๅนตอนืไอง  
ดังสดง฿นตารางทีไ 33 
 
ตารางทีไ ใใ ปริมาณขยะมลูฝอยของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๑-๎๑๑๓ 

หนวย : ตันตอวัน 
 

จังหวัด/กลุม
จังหวัด 

2555 2556  2557 

฿นขต
ทศบาล 

นอกขต
ทศบาล 

รวม 
฿นขต

ทศบาล 
นอกขต
ทศบาล 

รวม 
฿นขต

ทศบาล 
นอกขต
ทศบาล 

รวม 

กลุมจังหวัด 699 1,203 1,902 1,118 2,788 3,90๒ 1,016 2,050 3,066 

อุบลราชธาน ี 328 518 846 556 1,161 1,716 469 719 1,188 

ศรีสะกษ 180 460 640 250 1,103 1,353 333 1,028 1,361 

ยสธร 106 130 236 162 326 488 98 147 245 

อ านาจจริญ 85 95 180 150 198 348 116 156 272 

ทีไมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พ.ศ. ๎๑๑๓ 

 
ตารางทีไ ๏ไ การก าจัดขยะมูลฝอยของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ขยะทีไมีการก าจัด ขยะทีไน าเป฿ชຌ
ประยชน์ 

ขยะทีไเมมีการ
ก าจัดละ 

อืไน โ 

รวม 

ถูกตຌอง เมถูกตຌอง รวม 

กลุมจังหวัด ๒์์.๏๒ ๐๔๏.๕๒ ํ,์๔๐.๏๎ ๎๐์.๕๒ ํ,๓๐๕.๑๏ ๏,์๒๑.๔ํ 
อุบลราชธานี ๏๑๎.๒๏ ๎์๔.ํ๏ ๑๒์.๓๒ ๕๎.๎๕ ๑๏๑.๐๐ ํ,ํ๔๔.๐๕ 
ศรีสะกษ ํ์๕.ํ๑ ํ์ํ.๐๕ ๎ํ์.๒๐ ํ๎์.๒๐ ํ,์๎๔.๕๒ ํ,๏๒์.๎๐ 
ยสธร ๑๎.๒๐ ๕๕.๔๐ ํ๑๎.๐๔ ํ๐.๎๑ ๔๓.๑๕ ๎๐๑.๏๎ 
อ านาจจริญ ๔๑.๕๐ ๓๐.๑ ํ๒์.๐๐ ํ๏.๓๔ ๕๓.๑๐ ๎๓ํ.๓๒ 
ทีไมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พ.ศ. ๎๑๑๓ 
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ํ.๔  ขຌอมูลชิงสถิติทีไส าคัญของพืๅนทีไ 
 ขຌอมูลชิงสถิติทีไส าคัญของพืๅนทีไ ซึไงป็นขຌอมูลส าคัญทีไจะสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีดังนีๅ 
 

 ขຌอมูลดຌานการทองทีไยว 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีหลงทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมละ
ประพณี  หลงทองทีไยวทางธรรมชาติ ป็นจ านวนมากกระจายตัวอยู฿นทุกจังหวัด ดยมีหลงทองทีไยว
รวมกันจ านวน  ํ๑๕ หง  ยกป็นหลงทองทีไยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ละประพณี จ านวน ๕๐ 
หง หลงทองทีไยวทางธรรมชาติ  ๒๑ หง  ขຌอมูลจากกรมการทองทีไยว กระทรวงทองทีไยวละกีฬาทีไมี
การจัดกใบ฿นปี ๎๑๑๒-๎๑๑๔ พบวา นักทองทีไยวทีไขຌามาทองทีไยวมีนวนຌมพิไมขึๅนรืไอย โ ฿นทุก โ 
จังหวัด ดย฿นปี ๎๑๑๔ มีจ านวนนักทองทีไยวพิไมขึๅนจากปี ๎๑๑๒ จ านวน ํ๒๔,์๎๒ คน คิดป็นรຌอยละ 
๏.๑๒ รายละอียดดังตารางทีไ 35 
 ขณะดียวกัน มืไอจ านวนนักทองทีไยวขຌามาทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
พิไมขึๅน  สงผลดีตอสภาพศรษฐกิจของประชาชน฿นพืๅนทีไ  ดยมูลคาการทองทีไยว฿นปี ๎๑๑๔  สูงถึง 
๔,๐ํ๎.๕ํ  ลຌานบาท  ซึไงพิไมขึๅน  ๐๎ํ.๓๒ ลຌานบาท มืไอทียบกับปี ๎๑๑๓ 
 
ตารางทีไ ๏5 จ านวนนักทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ระหวาง พ.ศ. ๎๑๑๒-

๎๑๑๔ 
กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาติ 
รวม ชาวเทย 

ชาว 
ตางชาติ 

รวม ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาติ 
รวม 

กลุมจังหวัด ๐,๑ํ๏,๎๐๔ ํ๑๓,๐์๐ ๐,๒๓์,๒๑๎ ๐,๑๑๕,๒๏๏ ํ๑๒,๎๓๔ ๐,๓ํ๑,๕ํํ ๐,๓๎๎,๏๏๐ ํ๒ํ,๒์๏ ๐,๔๔๏,๕๏๓ 

อุบลราชธานี ๎,๐๓ํ,๑๒๔ ํํ๕,๔๑๔ ๎,๑๕ํ,๐๎๒ ๎,๐๒๓,๏๔๓ ํํ๔,๕๔ํ ๎,๑๔๒,๏๒๔ ๎,๑๐๏,ํ์๎ ํ๎๏,์ํํ ๎,๒๒๒,ํํ๏ 

ศรีสะกษ ํ,๎๕๕,๑๓๏ ํ๓,๒๓์ ํ,๏ํ๓,๎๐๏ ํ,๏๐๓,๒๑ํ ํ๓,๓์ํ ํ,๏๒๑,๏๑๎ ํ,๐์๓,๒๓๐ ํ๔,๐๐๑ ํ,๐๎๒,ํํ๕ 

ยสธร ๐๔๓,๒๎๕ ํ๎,๎๓๏ ๐๕๕,๕์๎ ๐๔๎,๏๓๓ ํ๎,์์๔ ๐๕๐,๏๔๑ ๑์์,๕๎๎ ํ๎,๏๎๎ ๑ํ๏,๎๐๐ 

อ านาจจริญ ๎๑๐,๐๓๔ ๓,๒์๏ ๎๒๎,์๔ํ ๎๒๎,๎ํ๔ ๓,๑๔๔ ๎๒๕,๔์๒ ๎๓์,๒๏๒ ๓,๔๎๑ ๎๓๔,๐๒ํ 

ทีไมา : กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา. วปเซต์ สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 
ตารางทีไ ๏ๆ รายเดຌจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ระหวาง พ.ศ.     
                  ๎๑๑๒ - ๎๑๑๔              หนวย : ลຌานบาท 
กลุม
จังหวัด/
จังหวัด 

พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาติ 
รวม ชาวเทย 

ชาว 
ตางชาติ 

รวม ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาติ 
รวม 

กลุมจังหวัด ๓,๏๒๐.ํ๐ ๐๕๏.์์ ๓,๔๑๓.ํ๐ ๓,๑ํ๒.๑๕ ๐๕๓.๒๓ ๓,๕๕ํ.ํ๑ ๓,๔๔๔.๏๏ ๑๎๐.๑๔ ๔,๐ํ๎.๕ํ 
อุบลราชธาน ี ๐,๕๏์.๎๑ ๐์๎.๔๔ ๑,๏๏๏.ํ๏ ๐,๕๕๔ ๐์๒.๓ ๑,๐์๐.๓ ๑,๎๏๓.ํํ ๐๎๓.๒ํ ๑,๒๒๐.๓๎ 
ศรีสะกษ ํ,๑๒๐.๓๒ ๐์.ํ๐ ํ,๒์๐.๕์ ํ,๒์๔.๑๒ ๐์.๔ํ ํ,๒๐๕.๏๓ ํ,๓๎๎.๓๐ ๐๏.๔๔ ํ,๓๒๒.๒๎ 
ยสธร ๑๐๔.๒๏ ๎๓.ํ์ ๑๓๑.๓๏ ๑๑๐.๑๓ ๎๓.์๑ ๑๔ํ.๒๎ ๑๔์.๐๔ ๎๔.๓์ ๒์๕.ํ๔ 
อ านาจจริญ ๏๎์.๑์ ๎๎.๔๔ ๏๐๏.๏๔ ๏๑๑.๐๒ ๎๏.ํํ ๏๑๑.๐๒ ๏๐๔.์์ ๎๐.๏๕ ๏๓๎.๏๕ 

ทีไมา : กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา วบเซต์ สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
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ภาพทีไ ๏ สดงจ านวนนักทองทีไยวของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑๒ – ๎๑๑๔ 
 
 

 
ภาพทีไ ๐ สดงรายเดຌจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัด ระหวางปี ๎๑๑๒ – ๎๑๑๔ 
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ํ.๕ สรปุผลการด านนิงานตามผน ฯ ทีไผานมา 
  ผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ฿นระยะทีไผานมา 
ิ๎๑๑๓ – ๎๑๒์ี มีรายละอียด ดังนีๅ 
 

 วิสัยทัศน์    

    ขຌาวหอมมะลิป็นลิศ การทองทีไยวละการคຌาชายดนเดຌมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

แ. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP ละพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ พิไมชองทางการตลาด 
ขຌาวหอมมะลิคุณภาพดี  

2. ฟืຕนฟูละพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมีศักยภาพ ละพัฒนาทักษะบุคลากร สงสริมการ
ประชาสัมพันธ์ ละการตลาด฿หຌเดຌมาตรฐาน 

3. สริมสรຌางความขຌมขใงครือขายวิสาหกิจชุมชน ผูຌประกอบการละครือขายพันธมิตรธุรกิจ
การคຌาชายดน ทัๅงดຌานการบริหารจัดการ ละพัฒนาระบบลจิสติกส์ชืไอมยงภูมิภาคอาซียน 

 

ปງาประสงค์รวม 

1. พิไมผลผลิต฿หຌเดຌตามมาตรฐาน ละสรຌางมูลคาผลิตภัณฑ์ดຌวยการปรรูปพิไมชองทาง การตลาด
ทัๅง฿นละตางประทศ ขຌาวหอมมะลิคุณภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพหลงทองทีไยวทีไมีศักยภาพ฿หຌเดຌมาตรฐานละสริมสรຌางการบริหารจัดการการมี
สวนรวมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละชุมชน฿นหลงทองทีไยว  

3. สรຌางครือขายการคຌากลุมจังหวัดพืไอพิไมมูลคาการคຌาชายดนดຌวยระบบลจิสติกส์  (Logistics) 

ทีไมีประสิทธิภาพ  
 

ตัวชีๅวัด/คาปງาหมาย 

แ. ผลผลิตขຌาวหอมมะลิตอเรพิไมขึๅน ปງาหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ตอเร 
2. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของรายเดຌจาการทองทีไยว ปງาหมายรวม 4 ป ีรຌอยละ 20  
3. มูลคาการคຌาชายดนพิไมขึๅน ปງาหมายรวม 4 ปี รຌอยละ 20 
4. อัตราการขยายตัวของศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2ปງาหมายรวม 4 

ปี ขยายตัวรຌอยละ 8 
5. มูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ิGPPี ภาคการกษตรพิไมขึๅน ปງาหมายรวม 4 ป ีรຌอยละ แ2  
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2 พิไมขึๅนปງาหมายรวม 4 

ปีรຌอยละ แ2  
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ปງาประสงค์รวม 
ตัวชีๅวัด/ 

ปງาหมายรวม ไ ป ี
ขຌอมูลคาฐาน 

คาปງาหมายรายป ี

255็ 2558 2559 2560 

1. พิไมผลผลิต฿หຌเดຌตาม
มาตรฐานละสรຌางมูลคา
ผลิตภัณฑ์ดຌวยการปรรูป
พิไมชองทางการตลาดทัๅง
฿นละตางประทศ ขຌาว
หอมมะลิคุณภาพด ี

 แ. ผลผลิตขຌาวหอมมะลิ
ตอเรพิไมขึๅน ปງาหมาย 
4 ปี 400 ก.ก. ตอเร 

 

 

 

ผลผลิต 

ปี 57 

3แ3 

ก.ก./เร 

330 360 

 

390 400 

2. ฟืຕนฟูละพัฒนาหลง
ทองทีไยว฿หຌมีศักยภาพ 
ละพัฒนาทักษะบุคลากร 
สงสริมการประชาสัมพันธ์ 
ละการตลาด฿หຌเดຌ
มาตรฐาน 

2. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของ
รายเดຌจาการทองทีไยว  
ปງาหมายรวมรຌอยละ 
20 

 

 

รายเดຌ 
ปี 2556 

7,537.32 
ลຌานบาท  

5 10 15 20 

3. สรຌางครือขายการคຌา
กลุมจังหวัดพืไอพิไมมูลคา
การคຌาชายดนดຌวยระบบ 
ลจิสติกส์(Logistics)ทีไมี
ประสิทธิ ภาพ  

3. มูลคาการคຌาชาย 
ดน พิไมขึๅนปງาหมาย
รวมรຌอยละ 20 

 

มูลคา 
ปี 2556 

แแ,039.47 
ลຌานบาท 

5 10 15 20 

4. อัตราการขยายตัว
ของศรษฐกิจ              
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก ฉียงหนือ
ตอนลาง 2 ปງาหมาย
รวม รຌอยละ 8 

ิฉลีไยปี  
53 – 56ี 

58 ลຌานบาท 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

5. มูลคาผลิตภัณฑ์มวล
รวมจงัหวัด ิGPPี ภาค
การกษตรพิไมขึๅน
ปງาหมายรวมรຌอยละ แ2 

มูลคา  
ปี 2556 

40,852.40 

ลຌานบาท 

3 6 9 แ2 

6. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง 2 ปງาหมาย
รวมรຌอยละ แ2 

    มูลคา  
ปี 2556 

227,788 

ลຌานบาท 

3 6     9   แ2 
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ประดในยุทธศาสตร์   

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2 เดຌก าหนดประดในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม
จังหวัดฯ พืไอ฿หຌบรรลุ วิสัยทัศน์ 3 ประดในยุทธศาสตร์ ดังนีๅ   

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ  พัฒนาคุณภาพละพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิสูความตຌองการของตลาด 

ปງาประสงค์ 
แ. พิไมผลผลิตละพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตขຌาวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP  

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการปรรูปตามมาตรฐาน พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌผลิตภัณฑ์จากการ 

ปรรูปขຌาวหอมมะลิคุณภาพด ี

3. พัฒนาละพิไมชองทางการตลาดขຌาวหอมมะลิละผลิตภัณฑ์จากขຌาวหอมมะลิคุณภาพดี 

ตัวชีๅวัด/คาปງาหมาย 

แ. ผลผลิตขຌาวหอมมะลิตอเรพิไมขึๅน ปງาหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ตอเร 
2. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคาขຌาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด ปງาหมาย รวม 4 ป ีรຌอยละ 8  
3. มูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุมจังหวัดภาคการกษตรพิไมขึๅนปງาหมายรวม 4 ปี รຌอยละ แ2 

กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขຌาวหอมมะลิ฿หຌเดຌคุณภาพตามมาตรฐาน  
2. สงสริมครือขายผูຌผลิต ผูຌประกอบการปรรูปละผลิตภัณฑ์ขຌาวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. พิไมชองทางการตลาดขຌาวหอมมะลิคุณภาพดี 

4. สรຌางละพัฒนาตราสินคຌา บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนทศดຌานการผลิตละการตลาด 

ปງาประสงค์ชงิยทุธศาสตร ์ ตัวชีๅวัด/ 
ปງาหมายรวม ไ ป ี

ขຌอมูล 

คาฐาน 

คาปງาหมายรายป ี

255็ 255่ 255้ 256เ 

1. พิไมผลผลิตละพัฒนา
คุณภาพกระบวนการผลิตขຌาว
หอมมะลิคุณภาพดีตาม
มาตรฐาน GAP  

  ผลผลิตขຌาวหอมมะลิตอ
เรพิไมขึๅน ปງาหมาย  

  4 ปี 400 ก.ก. ตอเร 
 

ผลผลิตปี 57 

3แ3 

ก.ก./เร 

330 360 390 400 

 2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการปรรูปตาม
มาตรฐาน พืไอสรຌางมูลคาพิไม
฿หຌผลิตภัณฑ์จากการปรรูป
ขຌาวหอมมะลิคณุภาพด ี

รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคา
ขຌาวหอมมะลิของกลุม
จังหวัดปງาหมายรวม 4 ปี 
รຌอยละ 8 

มูลคาปี 255๒ 

6.แ 

ลຌานบาท 

2 4 6 8 

3. พัฒนาละพิไมชองทาง
การตลาดขຌาวหอมมะลิละ
ผลิตภัณฑ์จากขຌาวหอมมะลิ
คุณภาพดี 

มูลคาผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุมจงัหวดัภาค
การกษตรพิไมขึๅน        
ปງาหมายรวมรຌอยละ แ2 

มูลคาปี 255๒ 

40,852.40 

ลຌานบาท 

 

3 6 9 12 
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  2 พัฒนาคุณภาพการทองทีไยว฿หຌเดຌระดับมาตรฐานละยัไงยืน 

ปງาประสงค์ 

1. พัฒนาหลงทองทีไยวทีไมีศักยภาพ฿นกลุมจังหวัด฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล  
2. สริมสรຌางความขຌมขใง฿นการบริหารจัดการละพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืน 

3. สนับสนุนการพัฒนาบริการละการบริหารจัดการของครือขายการทองทีไยวทีไมีศักยภาพ  
4. สงสริมการประชาสัมพันธ์ละพัฒนาการตลาด 

 

ตัวชีๅวัด/คาปງาหมาย 

1. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของรายเดຌจากการทองทีไยว ปງาหมายรวม 4 ปี รຌอยละ 20 

2. อัตราการขยายตัวของรายเดຌทองทีไยวของกลุมจังหวัด รຌอยละ แ3.55 

3. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของจ านวนนักทองทีไยว ปງาหมายรวม 4 ปี รຌอยละ 20 
 

กลยุทธ์/นวทางการพัฒนา 

แ. พัฒนาหลงทองทีไยวทีไมีศักยภาพ฿นกลุมจังหวัด฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล  
2. สริมสรຌางความขຌมขใง฿นการบริหารจัดการละพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืน 

3. สนับสนุนการพัฒนาบริการละการบริหารจัดการของครือขายการทองทีไยวทีไมีศักยภาพ 

4. สงสริมการประชาสัมพันธ์ละพัฒนาการตลาดทองทีไยว ละสงสริมการพัฒนาสินคຌาผลิตภัณฑ์
ชุมชนพืไอการทองทีไยว 

 

ปງาประสงค์ชงิยทุธศาสตร ์ ตัวชีๅวัด/ 
ปງาหมายรวม ไ ป ี

ขຌอมูล 
คาฐาน 

คาปງาหมายรายป ี

2557 2558 2559 2560 

1. พัฒนาหลงทองทีไยวทีไมี
ศักยภาพ฿นกลุมจังหวัด฿หຌมี
คุณภาพละเดຌมาตรฐาน 
สากล 
2. สนับสนนุการพัฒนา
บริการละการบริหารจัดการ
ของครือขายการทองทีไยวทีไมี
ศักยภาพ 
3. สงสริมการประชาสัมพันธ์ 
ละพัฒนาการตลาด 
4. สริมสรຌางความขຌมขใง฿น
การบริหารจัดการละ
พัฒนาการทองทีไยวอยาง
ยัไงยืน 

แ. รຌอยละทีไพิไมขึๅน
ของรายเดຌจากการ
ทองทีไยวปງาหมาย
รวมรຌอยละ 20 

รายเดຌปี 255๒ 
5,679.61 
ลຌานบาท 

5 แ0 แ5 20 

2. อัตราการขยาย 
ตัวของรายเดຌ 
ทองทีไยวของกลุม
จังหวัด รຌอยละ 
แ3.55 

 
 
 

   รຌอยละ 
แ3.55 

 

3. รຌอยละทีไพิไมขึๅน
ของจ านวนนักทอง 
ทีไยว ปງาหมายรวม 
4 ปี รຌอยละ 20 

จ านวน
นักทองทีไยว  
ปี 255๒ 

2,341,434 
คน 

5 แ0 แ5 20 
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคຌาละพิไมมูลคา          
       การคຌาชายดนครบวงจรละเดຌมาตรฐานสากล 

ปງาประสงค์ 

แ. สริมสรຌางความขຌมขใงของครือขายวิสาหกิจชุมชนละผูຌประกอบการศรษฐกิจ         
ขนาดกลางละขนาดยอม 

2. สริมสรຌางครือขายพันธมิตรทางการคຌา การลงทุน฿นกลุมจังหวัดละประทศพืไอนบຌาน 

3. ศึกษาละพัฒนาระบบการ฿หຌบริการลจิสติกส์ ิLogistics) พืไอสนับสนุนการคຌา 
4. สริมสรຌางศักยภาพการขงขันของกลุมจังหวัดภาย฿ตຌกรอบประชาคมอาซียน 
 

ตัวชีๅวัด/คาปງาหมาย 

แ. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคาการคຌาชายดน ปງาหมายรวม 4 ปี  รຌอยละ 12 

2. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคาการจ าหนายผลิตภัณฑ์ OTOP คาปງาหมายรวม 4 ปี รຌอยละ 20 
 

กลยทุธ์/นวทางการพัฒนา 

แ. สริมสรຌางความขຌมขใงของครือขายวิสาหกิจชุมชนละผูຌประกอบการศรษฐกิจ         
ขนาดกลางละขนาดยอม 

2. สริมสรຌางครือขายพันธมิตรทางการคຌา การลงทุน฿นกลุมจังหวัดละประทศพืไอนบຌาน 

3. การศึกษาวิจัยละการพฒันาระบบผลิตละสงมอบ ิLogistics) พืไอสนับสนุนธุรกิจการคຌา 
4. สริมสรຌางศักยภาพละความรวมมือภาย฿ตຌกรอบประชาคมอาซียน 

5. พัฒนาดานการคຌาชายดน฿หຌมีมาตรฐานรองรับการคຌาการลงทุนระหวางประทศ 

6. พัฒนาศักยภาพฝีมือรงงาน  พิไมผลิตภาพรงงานละความสามารถ฿นการขงขนั 
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ปງาประสงค์ชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชีๅวดั/ 
ปງาหมายรวม ไ 

ป ี

ขຌอมูลคาฐาน คาปງาหมายรายป ี

255็ 2558 2559 2560 

1. สริมสรຌางความขຌมขใง
ของครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนละผูຌประกอบการ 
ศรษฐกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม 

2. สริมสรຌางครือขาย 
พันธมิตรทางการคຌา การ
ลงทุน฿นกลุมจงัหวัดละ
ประทศพืไอนบຌาน 

3. ศึกษาละพัฒนาระบบ
การ฿หຌบริการ  ลจิสติกส์ 
ิLogistics) พืไอสนับสนุน
การคຌา 
4. สริมสรຌางศักยภาพ การ
ขงขันของกลุมจังหวัด
ภาย฿ตຌกรอบประชาคม
อาซียน 

แ. รຌอยละทีไพิไมขึๅน
ของมูลคาการคຌา
ชายดน 
ปງาหมายรຌอยละ 
20 

มูลคาปี 2556 

14,650.95  

ลຌานบาท 

5 แ0 

 

แ5 20 

2. รຌอยละทีไ
พิไมขึๅนของมูลคา
การจ าหนาย
ผลิตภัณฑ ์OTOP

คาปງาหมาย 

รຌอยละ 20 

มูลคาปี 2556 

ทากับ 
5,583,แ37,345 

บาท 

แ0 13 18 20 
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สรุปผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปี ๎๑๑๓ – ๎๑ๆเ 

 ฿นปีงบประมาณ ๎๑๑๓ – ๎๑60 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ เดຌด านิน
ครงการตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมจังหวัด ฯ  รวม 33 ครงการ ฿ชຌงบประมาณทัๅ งสิๅน 
แ,457,842,409.80 บาท ดังรายละอียดตามตารางทีไ ๏7 - 40 
 
ตารางทีไ ใ็ ครงการละงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๎๑๑7 
ล าดบั

ทีไ ครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 

1. ครงการพิไมประสิทธิภาพการผลิตขຌาวหอมมะลิ
คุณภาพ 

57,029,074.80  สนง.กษตรฯ ฿นกลุมจังหวัดฯ 

2. ครงการสงสริมการตลาดขຌาวหอมมะลิ 22,265,683 สนง.พาณิชย์ จ.อบุลราชธาน ี

3. ครงการพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐาน 

แ57,842,952   

 3.1 กอสรຌางประติมากรรมบัวหຌวยวังนอง   
ต.ปทุม อ.มือง จ.อุบลฯ 

48,แ60,000 สนง.ยธาธิการละผังมือง
อุบลราชธาน ี

 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทปรางค์กู  
อ.ปรางค์กู จ.ศรีสะกษ 

4,778,000 สนง.พระพุทธศาสนา                
จ.ศรีสะกษ 

 3.3 กอสรຌางอาคารสารสนทศละจ าหนาย ของ
ทีไระลึกสวนสมดใจพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะกษ 

3,500,000 วิทยาลัยกษตรละทคนลยี  
ศรีสะกษ 

 3.4 ปรับปรงุภูมิทัศน์ละสิไงวดลຌอมหลง
ทองทีไยวลานพระธาตุสีดา ต.ดาน อ.ราศีเศล จ.
ศรีสะกษ 

แ,980,000 สนง.พระพุทธศาสนา                
จ.ศรีสะกษ 

  3.5 ปรับปรงุภูมิทัศน์สวนปຆาฉลิมพระกียรต ิร.
9 (นนหนองกวຌางี อ.มืองศรสีะกษ   
จ.ศรีสะกษ 

   4,985,000 ทีไท าการปกครองอ าภอมือง 
จังหวัดศรีสะกษ 

 

 3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ละถนนภาย฿นวัดพระ
ธาตุรืองรอง  จ.ศรีสะกษ 

   6,960,000 ส านักงานทางหลวงชนบท 

จ.ศรีสะกษ 

 3.7 ปรับปรงุภูมิทัศน์ปราสาทสระก าพงนຌอย 
จ.ศรีสะกษ 

      498,000 ทีไท าการปกครอง          
อ.อทุุมพรพิสัย 

 3.8 ปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์บริการนัก ทองทีไยว
อุทยานหงชาติขาพระวิหาร 

      997,000 ทีไท าการปกครอง             
อ าภอกันทรลักษ์ 

 3.9 ปรับปรงุภูมิทัศน์นๅ าตกหຌวยจันทร์       
จ.ศรีสะกษ 

      295,000 ทีไท าการปกครอง          
อ าภอขุนหาญ 
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ล าดบั
ทีไ ครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 

 3.10 ปรับปรุงถนนอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป
นๅ าตกหຌวยจันทร์  จังหวัดศรีสะกษ 

9,980,000 ส านักงานทางหลวงชนบท        

จ.ศรีสะกษ 

 3.11 ปรับปรุงหลงทองทีไยวต านาน 

บุญบัๅงเฟ จ.ยสธร 

44,800,000 สนง.ยธาธิการฯ จ.ยสธร 

 3.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์อางกใบนๅ าหຌวยสีท 

จ.อ านาจจรญิ 

แ0,935,000 ครงการชลประทาน  
จ.อ านาจฯ 

 3.13 พัฒนาหลงทองทีไยววนอุทยาน 

ภูสิงห์-ผาผึๅง  จ.อ านาจจริญ 

19,935,000  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ        

จ.อ านาจจรญิ 

4. ครงการประชาสัมพันธ์ละการตลาดทองทีไยว
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก  
ฉียงหนือตอนลาง 2 

แ6,แแ0,000 สนง.ทองทีไยวละกีฬา
จังหวัด฿นกลุมจังหวัดฯ 

5. ครงการพัฒนาจุดผอนปรนการคຌาชองตาอู อ าภอ
บุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธาน ี

4,000,000 

  

ส านักบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ 9  

6. ครงการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานภาย฿น
กลุมจังหวัดรองรับประชาคมศรษฐกิจอาซียน 

8,แ80,000  สนง.ทางหลวงชนบท                 

จังหวัดศรีสะกษ 

 

7. ครงการปรับปรุงถนนละทางระบายนๅ าพืไอ
กຌปัญหานๅ าทวมชืไอมศูนย์ OTOP      

ต.ปทุม อ.มือง จ.อุบลราชธานี 

   แ2,955,000  สนง.ทางหลวงชนบท           
จ.อุบลฯ 

8. คา฿ชຌจาย฿นการบริหารงานกลุมจังหวัดบบ
บูรณาการ 

5,000,000  

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร ์
กลุมจังหวัดฯ 

รวมทัๅงสิๅน ่ ครงการ 441,185,709.80 บาท 

 

ตารางทีไ ใ่ ครงการละงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑8 

ล าดบัทีไ ครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

1. ครงการพิไมประสิทธิภาพการผลิตขຌาวหอมมะลิ
คุณภาพ 

74,608,000 สนง.กษตรจงัหวัด฿นกลุม
จังหวัด       

2. ครงการสงสริมละพัฒนากระบวนการปรรูป
ผลิตภัณฑ์ขຌาวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน 

38,119,000 สนง.กษตรจงัหวัด฿นกลุม
จังหวัด,สนง.สหกรณจ์ังหวัด฿น
กลุมจังหวัด 
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ล าดบัทีไ ครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

3. ครงการพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐาน  

80,000,000   

(1) พัฒนาหลงทองทีไยว หาดสลึง – ปากบຌอง 
จังหวัดอุบลราชธานี     

5,500,000 สนง.ทองทีไยวละกีฬาจังหวัด
อุบลราชธาน ี

(2) พัฒนาศูนย์ดาราศาสตร์ทຌองฟງาจ าลอง
อุบลราชธานีสูอาซียน  

9,500,000  วิทยาลัยกษตรละทคนลยี
อุบลราชธาน ี

(3) พัฒนาหลงทองทีไยวละรียนรูຌ อนุพุทธ
มณฑล จังหวัดศรีสะกษ            

20,000,000 ส านักงานจงัหวดัศรีสะกษ,

ส านักงานยธาธิการละผังมือง
จังหวัดศรีสะกษ  

(4) พัฒนาจัดท านิทรรศการ วมิานพญาถน 
ต านานบุญบัๅงเฟ จังหวัดยสธร          

30,000,000 สนง.ยธาธิการละผังมือง
จังหวัดยสธร 

(5) ปรับปรุง-ภมูิทัศน์หลงทองทีไยววนอุทยานภู
สิงห์-ภูผาผึๅง  จ.อ านาจจริญ 

15,000,000 วนอุทยานภูสิงห์- ภูผาผึๅง     
จ.อ านาจจรญิ 

4. ครงการพัฒนาศักยภาพการคຌา การลงทุน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ฿นกลุมจงัหวัดกับประทศพืไอน
บຌาน  

19,005,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

5. ครงการสงสริมตลาดขຌาวหอมมะลิ 12,980,000 สนง.พาณิชย์จังหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

6 ครงการพิไมศกัยภาพการคຌา การลงทุน฿นกลุม
จังหวัดกับประทศพืไอนบຌาน 

22,390,000 สนง.พาณิชย์จังหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

7 ครงการพัฒนาดานการคຌาชายดนปากซง 
อ าภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  

8,500,000 ส านักงานยธาธิการละผังมือง
จังหวัดอุบลราชธานี/ทีไท าการ
ปกครองอ าภอนาตาล 

8 ครงการสงสริมครือขายพันธมิตรการคຌาการ
ลงทุน฿นกลุมจังหวัดละประทศพืไอนบຌาน 

1,900,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธาน ี

9 คา฿ชຌจาย฿นการบริหารงานกลุมจังหวัดบบบูรณา
การ 

5,000,000 กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2 

รวมทัๅงสิๅน ้ ครงการ 262,502,000 บาท 
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ตารางทีไ  ใ้ ครงการละงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุมจังหวัด ป ระจ าปี      
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑8 

ล าดบั
ทีไ 

ครงการ งบประมาณ หนวยงานรบัผิดชอบ 

1  พัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน     207,267,300   

1.1) อนุรกัษพ์ันธุกรรมพืชอันนืไองมาจาก
พระราชด าริ ิอทุยานบึงบัวี 

29,575,000 วิทยาลัยกษตรละทคนลยี
อุบลราชธานี/ส านักงานยธาธิ
การละผังมืองอุบลราชธาน ี

1.2) พัฒนาหลงทองทีไยว อุทยานหงชาติขา
พระวิหาร ทຌองทีไ อ าภอนๅ าขุน จังหวัดอุบลราชธานี 

3,817,600 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอุบลราชธาน ี

1.3) พัฒนาหลงทองทีไยว อุทยานหงชาติกงตะ
นะ จังหวัดอุบลราชธาน ี

4,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอุบลราชธาน ี

1.4) กอสรຌางถนนลาดยางอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ละปรับปรุงลานจอดรถบริวณกงกะลา พืไอ
รองรับการทองทีไยวชิงอนุรักษ ์฿นอุทยานหงชาติ
ภูจองนายอย จงัหวัดอุบลราชธานี 

9,297,100 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอุบลราชธานี/
ส านักงานยธาธิการละผังมือง
อุบลราชธาน ี

1.5) พัฒนาหลงทองทีไยววนอุทยานนๅ าตกผา
หลวง อุบลราชธานี 

8,378,500 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอุบลราชธานี/ส านัก
บริหารพืๅนทีไอนรุักษ์ทีไ 9 

1.6) พัฒนาศูนย์บริการนักทองทีไยว อุทยาน
หงชาติผาตຌม 

3,767,500 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอุบลราชธานี/ส านัก
บริหารพืๅนทีไอนรุักษ์ทีไ 9 

1.7) กอสรຌางพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี 
ิระยะทีไ ๎ี     

19,913,100 ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลฯ 

1.8) พัฒนาหลงทองทีไยวหาดชมดาว (กงหิน
งามี  

12,766,300 ส านักงานการทองทีไยวละ
กีฬาจงัหวดัอุบลราชธาน ี

1.9) พัฒนาหลงทองทีไยวหาดนางหงาละศูนย์
จ าหนายสินคຌา OTOP  

3,962,000 ทีไท าการปกครองอ าภอ 
กันทรารมย ์

1.10) กอสรຌางศาลากลางนๅ าหนอง฿หญเพรบึง  
1 ชุด 2 หลัง 

3,940,000 ทีไท าการปกครองอ าภอเพรบงึ 

1.11) กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใกภาย฿นวัด
ลຌานขวด 

2,452,500 ทีไท าการปกครองอ าภอขุนหาญ 

1.12) บูรณะซอมซมพรຌอมปรับปรงุภูมิทัศน์
ปราสาทตาลใง ม. 1 ต าบลปราสาท อ าภอขุขนัธ์ 
จังหวัดศรีสะกษ 

6,000,000 ทีไท าการปกครองอ าภอขุขันธ์ 
จ.ศรีสะกษ 

1.13) พัฒนาหลงทองทีไยวหຌวยตามาย 5,000,000 ทีไท าการปกครองอ าภอ 
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะกษ 
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ล าดบั
ทีไ 

ครงการ งบประมาณ หนวยงานรบัผิดชอบ 

1.14) ปรับปรงุผังบริวณละพัฒนาสิไงอ านวย
ความสะดวกพืๅนฐานบริวณผามออีดง พรຌอมทัๅง
ปรับปรงุภูมิทัศน์บริวณทีไท าการอุทยานหงชาติขา
พระวิหาร 

3,000,000 ทีไท าการปกครองอ าภอกันทร
ลักษ์ จ.ศรีสะกษ 

1.15) ปรับปรงุภูมิทัศน์หนองสังข์ป็นหลง
ทองทีไยว อ าภอพยุห ์

11,991,700 ทีไท าการปกครองอ าภอพยุห์  
จ.ศรีสะกษ 

1.16) พัฒนาหลงทองทีไยวอาคารพญานาค 29,650,000 ส านักงานยธาธิการละผังมือง
จังหวัดยสธร/ส านักงานการ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดยสธร 

1.17) พัฒนาหลงทองทีไยวล าทวนฝัດงซຌาย 24,908,500 ส านักงานยธาธิการละผังมือง
จังหวัดยสธร/ส านักงานการ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดยสธร 

1.18) พัฒนาหลงทองทีไยว วนอุทยานภูสิงห์-ภูผา
ผึๅง  จังหวัดอ านาจจรญิ (ระยะทีไ 3) 

24,847,500 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมจังหวดัอ านาจ
ฯ/วนอทุยานภสูิงห์-ภูผาผึๅง
จังหวัดอ านาจฯ 

2 ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนๅ าพืไอ
การกษตร 

58,500,000 ครงการชลประทานจังหวัด฿น
กลุมจังหวัด 

2.1 ขุดลอกอางกใบนๅ าหຌวยซัน ต าบลนขา อ าภอ
มืองศรีสะกษ จังหวัดศรีสะกษ  ปริมาตรดินขุดเม
นຌอยกวา 586,480 ลูกบาศก์มตร 

19,500,000 ครงการชลประทานศรีสะกษ 

2.2 ขุดลอกหຌวยพง หมูบຌานทุงศรษฐกจิ ต าบล 
สຌมผอ อ าภอเทยจริญ จังหวัดยสธร ปริมาตร 
ดินขุดเมนຌอยกวา 220,679 ลูกบาศก์มตร 

9,750,000 ครงการชลประทานยสธร 

2.3 กอสรຌางระบบกใบกกันๅ าละระบบกระจายนๅ า 
หมูบຌานนนงาม ต าบลนนงาม อ าภอปทุมราช
วงศา จ.อ านาจจริญ 

29,250,000 ครงการชลประทาน
อ านาจจริญ 

3 ครงการพิไมศกัยภาพดຌานการคຌา การลงทุน฿นกลุม
จังหวัดกับประทศพืไอนบຌาน 

8,504,500 สนง.พาณิชย์จังหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

4 ครงการปรับปรุงกอสรຌางสຌนทางคมนาคมชืไอมยง
การทองทีไยว฿นกลุมจังหวัด 

49,117,300 ขวงการทางอบุลราชธานีทีไ 1 

5 ครงการสงสริมตลาดขຌาวหอมมะลิ   7,355,500 สนง.พาณิชย์จังหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

6 ครงการสงสริมละพัฒนาระบบการผลิต การปร
รูปผลิตภัณฑ์ขຌาวหอมมะลิคุณภาพ 

20,800,000 สนง.กษตรจงัหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

7 ครงการพิไมประสิทธิภาพการผลิตขຌาวหอมมะลิ
คุณภาพ 

30,247,800 สนง.กษตรจงัหวัด฿นกลุม
จังหวัด 
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ล าดบั
ทีไ 

ครงการ งบประมาณ หนวยงานรบัผิดชอบ 

8  ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชืไอมการคຌาการ
ลงทุนกับประทศพืไอนบຌาน 

18,244,500 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

9 งบบริหารจัดการกลุมจังหวัดบบบูรณาการ 5,000,000   

รวม 9 ครงการ 405,036,900   

 

ตารางทีไ  ไเ ครงการละงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุมจังหวัด ประจ าปี      
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑60 

ล าดบั
ทีไ ครงการ งบประมาณ หนวยงานรบัผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครงการพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐาน 

แ54,893,400   

แ.แ ปรับปรงุพืๅนทีไจัดท าสຌนทางจักรยานพืไอ
การทองทีไยว฿นขตปຆาสงวนหงชาติปຆาดงฟງา 
หวน  ต าบลขาม฿หญ อ าภอมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3 กิลมตร 

4,595,000 ส านักบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ 9/
ส านักจัดการทรพัยากรปຆาเมຌทีไ 
7 อุบลฯ 

แ.2 กอสรຌางอาคารพิพิธภัณฑ์คอนกรีตสริม
หลใก 2 ชัๅน ละอาคารรองรับนักทองทีไยว  
อ าภอปรางค์กู จังหวดัศรีสะกษ 

5,600,000 ทีไท าการปกครอง 
อ าภอปรางค์กู 
จังหวัดศรีสะกษ 

แ.3 พัฒนาอนุพุทธมณฑลจงัหวัดศรีสะกษ 
ิระยะทีไ 3ี ต าบลนๅ าค า อ าภอมืองศรีสะกษ 
จังหวัดศรีสะกษ 

9,400,000 สนง.พระพุทธศาสนา 
จังหวัดศรีสะกษ 

1.4 พัฒนาหลงทองทีไยวสวนสมดใจ 
พระศรีนครินทร์ศรีสะกษ  ต าบลหนองครก 
อ าภอมืองศรีสะกษ จงัหวัดศรีสะกษ 

18,285,400 วิทยาลัยกษตรละทคนลยี
ศรีสะกษ 

แ.5 กอสรຌางศูนย์จ าหนายผลติภัณฑ์ OTOP 
รองรับการทองทีไยว บຌานกลาง หมูทีไ 4  
ต าบลขะยูง อ าภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 
ศรีสะกษ 

2แ,แ20,000 ทีไท าการปกครอง  
อ าภออุทุมพรพิสัย   
จังหวัดศรีสะกษ 

แ.6 พัฒนาหลงทองทีไยว จัดท านิทรรศการ
อาคารพญาคันคาก  ต าบล฿นมือง อ าภอมือง
ยสธร จังหวัดยสธร 

28,500,000 สนง.ยธาธิการละผังมือง
จังหวัดยสธร /สนง.การ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดยสธร 

แ.7 พัฒนาหลงทองทีไยวธาตุกองขຌาวนຌอย   
ต าบลตาดทอง อ าภอมืองยสธร จังหวัดยสธร 

แ0,893,000 สนง.ยธาธิการละผังมือง
จังหวัดยสธร /สนง.การ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดยสธร 
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ล าดบั
ทีไ ครงการ งบประมาณ หนวยงานรบัผิดชอบ 

แ.8 พัฒนาหลงทองทีไยว  
วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึๅง บริวณจุดสูงสุด  
จังหวัดอ านาจจริญ 

28,500,000 วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึๅง  
จ.อ านาจจรญิ 

แ.9 พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินดนพุทธศาสนา 
Gate Way ประตูสูวัฒนธรรม  ต าบลบุง อ าภอ
มืองอ านาจจรญิ จังหวัดอ านาจจรญิ 

28,000,000 สนง.ยธาธิการละผังมือง
จังหวัดอ านาจจริญ 

2 
ครงการพิไมศกัยภาพดຌานการคຌาการลงทุน฿น
กลุมจังหวัดกับประทศพืไอนบຌาน 

14,571,400 
สนง.พาณิชย์จังหวัด ภาย฿น
กลุมจังหวัด 

3 
ครงการพิไมประสิทธิภาพการผลิตละลด
ตຌนทุนการผลิตขຌาวหอมมะลิ฿นขตพืๅนทีไ
หมาะสม 

47,แ25,000 
สนง.กษตรจงัหวัด ภาย฿นกลุม
จังหวัด 

4 
ครงการปรับปรุงสຌนทางคมนาคมชืไอมยงการ
ทองทีไยว฿นกลุมจังหวัด 

45,000,000 
ส านักบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ 9 
อุบลราชธาน ี

5 ครงการสงสริมตลาดขຌาวหอมมะลิ 7,528,000 
สนง.พาณิชย์จังหวัด฿นกลุม
จังหวัด 

6 

ครงการพิไมประสทิธิภาพการบริหารจัดการนๅ า
พืไอการกษตร 75,000,000 

 

6.แ กຌมลิงกุดชุมพรຌอมอาคารประกอบ ต าบล
ดงหมຌอ อ าภอขืไอง฿น จังหวดัอุบลราชธานี 
ปริมาตรดินขุด เมนຌอยกวา แ44,760 
ลูกบาศก์มตร 

 
20,000,000 

ครงการชลประทาน
อุบลราชธาน ี

6.2 ขุดลอกรองอีไยนพืไอการกักกใบนๅ า บຌาน
นนยຌ ต าบลหญຌาปลຌอง อ าภอมืองศรีสะกษ 
จังหวัดศรีสะกษ ปริมาตรดินขดุเมนຌอยกวา 
แแ5,700 ลูกบาศก์มตร  

 
แ5,000,000 

ครงการชลประทานศรีสะกษ 

6.3 กຌมลิงล าชีกา บຌานหนองหอย ต าบลขืไอง
ค า อ าภอมืองยสธร จังหวัดยสธร ปริมาตร
ดินขุดเมนຌอยกวา 44,000 ลูกบาศก์มตร 

แ5,000,000 ครงการชลประทานยสธร 

6.4 กຌมลิงกุดยอดนิยม บຌานคุยส ารง ต าบล
ขืไองค า อ าภอมืองยสธร จังหวัดยสธร 
ปริมาตรดินขุดเมนຌอยกวา 44,000 ลูกบาศก์
มตร 

15,000,000 ครงการชลประทานยสธร 

6.5 ขุดลอกคลองชืไอมหຌวยสน บຌานหวຌา หมูทีไ 
2 ต าบลกู อ าภอปรางค์กู จังหวัดศรีสะกษ 
ปริมาตรดินขุดเมนຌอยกวา แ92,450 ลูกบาศก์
มตร    

10,000,000    ครงการชลประทานศรีสะกษ 
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ล าดบั
ทีไ ครงการ งบประมาณ หนวยงานรบัผิดชอบ 

7 งบบริหารจัดการกลุมจังหวัดบบบูรณาการ 5,000,000 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2  

รวม 7 ครงการ ใไ้,แแ็,่00 

 

 จากขຌอมูล฿นตาราง ส านักงานยุทธศาสตร์การบริหารกลุมจังหวัดเดຌติดตามประมินผลการด านิน
ครงการของหนวยงานตาง โ ทีไเดຌรับการสนับสุนนงบประมาณ  สรุปเดຌดังนีๅ 
 
ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาคุณภาพละพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิสูความตຌองการของตลาด 
 

กลุมจังหวัดฯ เดຌมีการด านินงานพืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตขຌาวหอมมะลิ  
ละสินคຌากษตรปลอดภัย฿นหลายครงการ ซึไงครอบคลุมถึงการจัดการความรูຌดຌานการผลิตละการปรรูป 
การจัดหาปัจจัยการผลิตรวมถึงการพัฒนาหลงนๅ าละระบบชลประทาน ละการจัดท ากิจกรรมทางการ
ตลาด฿หຌกับขຌาวละผลิตภัณฑ์ขຌาวปรรูป ชน Thai Hom Mali Expo พืไอสดงสินคຌาละสรຌางพันธมิตร
ทางการคຌา ความส ารใจของการด านินการของครงการ฿นยุทธศาสตร์สงผล฿หຌประชาชน ิดยฉพาะ
กษตรกรละกลุมกษตรกรี ทีไขຌารวม฿นครงการเดຌรับผลประยชน์ทัๅงทางตรง ชน ระบบการกษตรกรรม
ทีไดีละมีมาตรฐานมากขึๅน มีการขยายตลาดของสินคຌาขຌาวละผลิตภัณฑ์ขຌาวปรรูป ตลอดจนมีรายเดຌ
พิไมขึๅน ละ ทางอຌอม ชน มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวทีไดีขึๅน ละมีการสรຌางงาน฿นพืๅนทีไสงผล฿หຌมีการ
ลดลงของการคลืไอนยຌายรงงานจากสวนภูมิภาคเปยังกรุงทพละภาคสวนอืไนโ ของประทศ มืไอพิจารณา
ขຌอสนอนะของการด านินงานครงการตางโ พบวา มีความคลຌายคลึงกัน฿นประดในทีไส าคัญ ตอเปนีๅควรมี
การวางผนการผลิตขຌาวละปรรูปผลิตภัณฑ์ขຌาว฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด ทัๅง฿นปริมาณละ
คุณภาพควรสงสริมการปรรูปผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคาของสินคຌ าควรมีการ฿หຌความรูຌกกษตรกรละ
ผูຌประกอบการดຌานมาตรฐานสินคຌาพืไอป็นการยกระดับคุณภาพของสินคຌา฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ตลาดควรด านินการสรຌางครือขายละพันธมิตรทางการตลาด฿หຌกับสินคຌา พืไอขยายตลาดของสินคຌาจาก
ประดในขຌอสนอนะ฿นการด านินครงการของยุทธศาสตร์ฯ พบวา การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินคຌา฿หຌเดຌ
มาตรฐานละสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด ตลอดจนการวางผนการผลิตสินคຌาทัๅง฿นรูปวัตถุดิบ  
ิตຌนนๅ าี ละผลิตภัณฑ์ปรรูป ิกลางนๅ าละปลายนๅ าี ป็นสิไงทีไควรเดຌรับการด านินการตอเป พืไอป็นการ
สรຌางอกาสทางการตลาดละศักยภาพการขงขัน฿หຌกับกษตรกรผูຌปลูกขຌาว฿นกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ พัฒนาคุณภาพการทองทีไยว฿หຌระดับมาตรฐานละยัไงยืน 
 

กลุมจังหวัดฯ เดຌมีการด านินงานพืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการทองทีไยว฿หຌเดຌ
ระดับมาตรฐานสากลละยัไงยืน฿นหลายครงการ ซึไงครอบคลุมถึงครงการการพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมี
คุณภาพเดຌมาตรฐานการสงสริมกิจกรรมการทองทีไยวชิงรุกนຌนการทองทีไยวตลอดปีการพัฒนาบุคลากร
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ดຌานการทองทีไยวพืไอรองรับประชาคมอาซียนการประชาสัมพันธ์ละการตลาดการทองทีไยวครงการ
กอสรຌางหลงทองทีไยว฿หม รวมถึงการปรับปรุงกอสรຌางสຌนทางคมนาคมชืไอมยงการทองทีไยวละการผลิต
ผลิตภัณฑ ์OTOP พืไอการทองทีไยว  
 จากการพัฒนาครงการพืไอสงสริมการทองทีไยวของกลุมจังหวัดทีไผานมาท า฿หຌกิดหลงทองทีไยว
฿หมเมวาจะป็นวิมานพญาถน ิอาคารพญาคันคากี สวนสาธารณะพญาถนจังหวัดยสธร อุทยานหงชาติ
ผาตຌม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ละการด านินการตลาดทีไถายทอดจุดดนทางการทองทีไยวของกลุม
จังหวัดละดึงดูดนักทองทีไยวป็นจ านวนมากดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคຌาละพิไมมูลคาการคຌาชายดน 
       ครบวงจรละเดຌมาตรฐานสากล 
 
 กลุมจังหวัด ฯ เดຌด านินครงการพืไอขับคลืไอนการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการคຌาละพิไม
มูลคาการคຌาชายดนครบวงจรละเดຌมาตรฐานสากล  ดย฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ
การคຌาการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ฿นกลุมจังหวัดกับประทศพืไอนบຌาน  ละการพิไมศักยภาพดຌานการลงทุน
฿นกลุมจังหวัดกับประทศพืไอนบຌาน  ซึไงสงผลดีตอศรษฐกิจของกลุมจังหวัด ดังจะหในจากตัวลขมูลคา
การคຌา฿นชวงปี ๎๎๑๒ - ๎๑๑๓  ทีไมีมูลคาพิไมขึๅนจาก ํํ,์๏๕.๐๓ ป็น ํ๓,๓ํ๐.์๒ ลຌานบาท  
ดยเดຌปรียบดุลการคຌาถึง ํ๐,๏๏๎.๒๎ ลຌานบาท  
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สวนทีไ ๎ 
การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 

 
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด เดຌศึกษาขຌอมูลความตຌองการของประชาชน การวิคราะห์
สถานการณ์ละศักยภาพของพืๅนทีไ การวิคราะห์สภาวการณ์การปลีไยนปลงสังคมลก นยบายการบริหาร
ภาครัฐตาง โ ดังนีๅ 
 
๎.ํ การวิคราะห์ความตຌองการละศักยภาพของประชาชน฿นพืๅนทีไ 
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด ฯ เดຌจัดประชุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอระดมความหในกีไยวกับ
ความตຌองการ฿นการพัฒนาศักยภาพของกลุมจังหวัด฿นดຌานตาง โ พืไอน าเปสูการจัดท าผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนากลุมจังหวัด ดยสรุปมีขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะจากการประชุม ดังนีๅ 
 

ํ) ดຌานการกษตร ปศุสัตว์ 
 

ปญัหา ความตຌองการ 
ํ. ผลผลิตทางการกษตรดยภาพรวมมีผลผลิตตไ า  

นอกจากนีๅประดในของผลผลิตกษตรอินทรีย์ 
ยังเมมีการรับรองมาตรฐานการผลิต  เมมีตลาด
รองรับละมีราคาตไ า 

๎. ขาดความชืไอมยงกันระหวางขຌอมูลผูຌ ผลิต   
หลงผลิต  ผูຌคຌา ผูຌบริภค ทัๅง฿นระดับประชาชน
ละหนวยงานภาครัฐท า ฿หຌภาคประชาชน 
ขาดองค์ความรูຌทีไจ าป็นตอการพัฒนาทัๅงระบบ
การผลิต   การปรรูป  การบริหารจัดการ 
การตลาด 

๏. กษตรกรจ าหนายผลผลิตทีไเดຌดยตรง พราะขาด
ความรูຌละหนวยงานทีไจะสงสริมสนับสนุน 
การน าผลผลิตมาปรรูป พืไอสรຌางมูลคาพิไม 
กสินคຌา / ผลิตภัณฑ ์

ํ. ตຌองการ฿หຌหนวยงานภาครัฐขຌามาสงสริม/
สนับสนุน฿หຌกลุมผูຌผลิตสินคຌา กษตรมีความ
ขຌมขใง ละสงสริม฿หຌกษตรกรด านินการตาม
มาตรฐานกษตรอินทรีย์ 

๎. สงสริมการรวมป็นกลุม Cluster ของกษตร
อินทรีย์ ฿นกลุ มจั งหวัด  ละมีการท า งาน 

ครบวงจร พืไ อ พิไ ม มู ล ค า ก ผลผลิ ตทา ง
การกษตร ดยการกษตรปรรูปทีไมีคุณภาพ 

๏. พัฒนาระบบกลเก฿หຌ กิดตลาดกลางสินคຌา
กษตรละสินคຌากษตรปรรูปทีไเดຌมาตรฐาน
ของกลุมจังหวัด 

๐. พัฒนา฿หຌกิด หนวยงาน หรือครือขายความ
รวมมือของผูຌผลิตกษตรอินทรีย์ของกลุมจังหวัด
ทัๅงระดับตຌนนๅ า กลางนๅ าละปลายนๅ า  พืไอท า
หนຌาทีไ฿นการประสานงานรวมกับภาครัฐ ป็น
ศูนย์กลางการลกปลีไยนรียนรูຌระหวางกลุม
ผูຌผลิต 
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๎) ดຌานการทองทีไยว 

ปญัหา ความตຌองการ 
[. หนวยงานภาครัฐทีไดูล สนับสนุนการทองทีไยว

ขาดการประสานงานละบูรณาการการท างาน
อยางมีประสิทธิภาพ ทัๅง฿นระดับจังหวัดละ
ระดั บกลุ ม จั ง ห วั ด  ท า ฿ หຌ ก า ร ขั บ  คลืไ อ น
ยุทธศาสตร์ระดับกลุมจังหวัดเมกิดผลสัมฤทธิ์
ตามปງาประสงค ์

¥. ครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวก
ดຌานการทองทีไยว ชน ถนน เฟฟງา สัญญาณ
อิน ตอร์ นใ ต  ระบบขนส งละรถดยสาร
สาธารณะ รงรมทีไพัก ละรຌานอาหาร ป็นตຌน 
ยังขาดประสิทธิภาพ ละยังเมเดຌมาตรฐาน
ดียวกัน 

]. การประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยวละกิจกรรม
ก า ร ท อ ง  ทีไ ย ว เ ม ต ร ง กั บพฤติ ก ร ร มขอ ง
นักทองทีไยว จึงท า฿หຌสถานทีไทองทีไยวเมป็นทีไ
รูຌจัก฿นหมูนักทองทีไยวอยางพรหลาย 

^. ขຌอมูลหลงทองทีไยวหรือกิจกรรมการทองทีไยว
฿นฐานขຌอมูลสวนราชการเมป็นปัจจุบันละขาด
ความชืไอมยงสถานทีไทองทีไยว ปรกรมการ
ทองทีไยวทัๅง฿นระดับจังหวัดละกลุมจังหวัด   

_. ขาดการพัฒนาสินคຌาละบริการ ฿หຌเดຌมาตรฐาน 
รวมถึงผูຌ ฿หຌบริการยังเมมีความพรຌอม฿นการ
฿หຌบริการกนักทองทีไยว 

[. ปรับปรุงฐานขຌอมูลทองทีไยวของหนวยงาน
ภาครัฐ฿หຌ ป็นปัจจุบัน ทัๅ งหลงทองทีไยว  
สิไงอ านวยความสะดวก การดินทาง ทีไพัก 
ปรกรมการทองทีไยวละคา฿ชຌจาย พืไอป็น
ขຌอมูลการตัดสิน฿จของนักทองทีไยว   

¥. พัฒนามาตรฐานละความปลอดภัยดຌานการ
ทองทีไยว฿หຌอยู฿นกณฑ์ดียวกันทัๅงกลุมจังหวัด 
ทัๅงครงสรຌางพืๅนฐานละบุคลากรดຌานการ
ทองทีไยว ชน ถนน หຌองนๅ า wifi hotspot   
ผูຌ ฿หຌบริการ฿นสถานทีไทองทีไยว มาตรฐาน
รຌานคຌาละอาหาร ทีไพัก  

]. ประชาสัมพันธ์ชิงรุก ปງายภาษาอังกฤษ ละ฿ชຌ
ชองทางอยางเมป็นทางการ ชน สืไอออนเลน์ 
ชะ ชใค-อิน ป็นตຌน หรือ ฿ชຌดารา฿นพืๅนทีไป็น
ตัวทนน าสนอ ชน หมไ า จຍกมຍก ป็นตຌน 

^. พัฒนาหล งทอง ทีไ ยวละกิจกรรมการ
ทอง ทีไ ยว  ฿หຌมีความหลากหลาย  สรຌ าง 
อัตลักษณ์หรือจุดดน พืไอดึงดูดนักทองทีไยว 
ชน สຌนทางทองทีไยววัฒนธรรมลุมนๅ าขง 
สຌนทางทองทีไยวสายธรรม สายวัด  สຌนทาง
ทองทีไยววัฒนธรรมอีสาน ป็นตຌน  

_. สรຌางครือขายความรวมมือระวางหนวยงาน
ภาครัฐ อกชนละประชาชน ฿นการรวมกัน
พัฒนาละดึงดูดนักทองทีไยว ชน การพัฒนา
จุดบังคับการลงทองทีไยวส าหรับกลุมทัวร์  การ
สรຌางผูຌน าทางทองทีไยวทีไป็นคน฿นพืๅนทีไ  การ
พัฒนาสินคຌาละตราสัญลักษณ์การทองทีไยว
ของกลุมจังหวัด  
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 ๏) ดຌานการคຌาชายดน 
  

ปญัหา ความตຌองการ 
[. ขาดครือขายวิสาหกิจชุมชนภาย฿นกลุมจังหวัด 

ท า฿หຌเมมีศักยภาพ฿นการผลิตสินคຌาทีไ ป็นทีไ
ตຌองการของประทศพืไอนบຌาน ท า฿หຌสินคຌา 
สวน฿หญทีไสงออกเม฿ชสินคຌาทีไผลิต฿นกลุม
จังหวัด  

¥. ประชาชนยังขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองการ
สงออก น าขຌาสินคຌาเปยังประทศพืไอนบຌาน  
ท า฿หຌกิดความผิดตามกฎหมายของประทศ 

]. ระบบครงสรຌางพืๅนฐานยังเมดีละพียงพอทีไจะ
อืๅออ านวยตอการน าขຌาละสงออกสินคຌา 
 

 

[. การปรับปรุงระบบครงสรຌางพืๅนฐานละการ
บริหารจัดการ พืไอ฿หຌอืๅออ านวยตอการสงออก
หรือล าลียงสินคຌาเปยังประทศพืไอนบຌาน
ปรับปรุงกฎระบียบพืไอ฿หຌ อืๅอตอการคຌา
ชายดน ชน การพัฒนาจุดผอนปรนเทยูลาว 
บຌานยักษ์ค ุอ าภอชานุมาน จังหวัดอ านาจจริญ 
฿หຌป็นจุดผานดนถาวร  การพิไมระยะวลา฿น
การปຂดดาน  ประภทของสินคຌาสงออก 

¥. การพัฒนาพืๅนทีไของกลุมจังหวัด฿หຌป็นจุดพัก  
จุดกระจายสินคຌาทีไมีคุณภาพพืไอรอการสงออก
เปยังดานการคຌาชายดนทัๅงภาย฿นกลุมจังหวัด
ละนอกกลุ มจั งหวัด ชน ด านชายดน
มุกดาหาร  ดานชายดนนครพนม  

]. พัฒนา฿หຌกลุมจังหวัดป็นศูนย์กลาง฿นการ 
ปรรูปสินคຌา / ผลิตภัณฑ์ทัๅงจากสินคຌาน าขຌา
ละสินคຌาสงออก พืไอสรຌางงาน สรຌางรายเดຌ
พิไม฿หຌกประชาชน฿นพืๅนทีไ ดยอาศัยการวิจัย 
ป็นฐาน  

^. การสรຌางความรวมมือระหวางหนวยงานของ
ประทศเทยละประทศคูคຌา พืไอลดปัญหา
การบังคับ฿ชຌกฎหมายการคຌาทีไเมทาทียมกัน
ละปัญหามาตรฐานสินคຌา 

_. การประสานความร วมมื อทัๅ งหน วย งาน
ภาย฿นประทศละตางประทศ พืไอรวมกัน
พัฒนาคุณภาพรงงาน  พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ฿หຌกิดความชืไอมยงทัๅงระดับการ
ผลิตสินคຌา การบริหารจัดการ  
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๎.๎  การวิคราะห์ศักยภาพของพืๅนทีไ 
 ํ) ดຌานศรษฐกิจ 
 ศรษฐกิจของภาคตะวันออกฉียงหนือมีขนาดลใก  ตริไมมีบทบาทดยครงสรຌางการผลิตขึๅนอยูกับ
สาขาบริหารละการบริการป็นหลัก  ขณะทีไการคຌาชายดน  ภาคบริการละการทองทีไยวติบตสูงขึๅน  
สงผล฿หຌกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีอัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจรຌอยละ ๎ ละ 
มีอัตราการจริญติบตของผลิตภัณฑ์รวม  ณ ราคาประจ าปี ทากับ ๑.์  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPCP) มีมูลคาพิไมขึๅนอยางตอนืไองทุกปี  ดย฿นปี ๎๑๑๒ มีมูลคา  ๎๎๑,๕๓๑ 
ลຌานบาท ขยายตัวพิไมขึๅนรຌอยละ ํ๐.ํ๒ จากปีกอนหนຌา ละมีมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมตอหัวประชากร 
๒ํ,๓๏๓ บาท/คน/ปี   ซึไงมูลคาของศรษฐกิจทีไส าคัญ ๏ อันดับรก คือ ภาคการกษตร  ิกษตรกรรมละ
ประมงี  ภาคบริการ ิสาขาการศึกษาี ละภาคการคຌา ิสาขาขายปลีกี ดยทีไอัตราการขยายตัวของภาค
การกษตรมีอัตราสูงกวาภาคการผลิตอืไน โ อยางส าคัญ  ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายจังหวัด พบวาจังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ านี  มี ผ ลิ ต ภัณฑ์ ม ว ล ร วม สู ง สุ ด ทีไ ป ร ะม าณ  ํํ๐ ,๎๑๔  ลຌ า นบ าท  ร อ ง ล งม าคื อ  
จังหวัดศรีสะกษ ๒๓,๎๕๓ ลຌานบาท จังหวัดยสธร ๎๓,๒๏๔ ลຌานบาทละจังหวัดอ านาจจริญ ํ๒,๓๔๎ 
ลຌานบาท  
 

ตารางทีไ  ๐ํ  ปรี ยบทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ มภาคตะวันออกฉี ยง หนือตอนล าง  ๎  
กับประทศ พ.ศ. ๎๑๑๑ – ๎๑๑๒ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณราคา
ประจ าปี 

ประทศ กลุมจังหวัด 

๎๑๑๑ ๎๑๑๒ 
การปลีไยน 

ปลง รຌอยละ ๎๑๑๑ ๎๑๑๒ 
การ

ปลีไยน 
ปลง 

รຌอยละ 

ภาคกษตร ํ,๐๎ํ,๕๒๎ ํ,๐๒๕,๔๔๔ ๐๓,๕๎๒ ๏.๏๓ ๑๑,๏๕ํ ๒๔,๒ํ๏ ํ๏,๎๎๎ ๎๏.๔๓ 

กษตรกรรมการลาสัตว์ละการปຆา
เมຌ 

ํ,๏์๔,๕์๎ ํ,๏๒๑,๓๏๒ ๑๒,๔๏๐ ๐.๏๐ ๑๐,๏๔๎ ๒๓,๏๕ํ ํ๏,์์๕ ๎๏.๕๎ 

การประมง ํํ๏,์๒์ ํ์๐,ํ๑๎ -๔,๕์๔ -๓.๔๓ ํ,์์๔ ํ,๎๎๐ ๎ํ๒ ๎ํ.๐๎ 

ภาคนอกกษตร ํ์,๕๎๓,์๑๕ ํํ,๐๏ํ,๒์๎ ๑์๐,๑๐๏ ๐.๒ํ ํ๐๎,๑๐๎ ํ๑๓,๏๒ํ ํ๐,๔ํ๕ ํ์.๏๕ 

การท าหมืองรละหมืองหิน ๐๔๏,๐๎๑ ๐๕๑,ํ์๏ ํํ,๒๓๔ ๎.๐ํ ๔ํ๏ ๔ํ๎ -ํ.์์ -์.ํ๎ 

อุตสาหกรรม ๏,๐๓๏,๔ํ๓ ๏,๑๓ํ,๔๓๒ ๕๔,์๑๕ ๎.๔๎ ํ๐,ํ๑๓ ํ๕,๔์๎ ๑,๒๐๑ ๏๕.๔๓ 

การเฟฟງา กຍสละการประปา ๏๎๒,๕๐๎ ๏๑๐,๎๎๎ ๎๓,๎๔์ ๔.๏๐๐ ๎,๓๒๎ ๏,ํ๓๓ ๐ํ๑ ํ๑.์๎ 

การกอสรຌาง ๏๐์,๕๑๒ ๏๐๕,๒๒๔ ๔,๓ํ๎ ๎.๑๑ ๔,๐ํ๓ ๕,๔ํ์ ํ,๏๕๏ ํ๒.๑๑ 

การขายสงการขายปลีก การ
ซอมซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของ฿ชຌสวนบุคคลละของ฿ชຌ฿น
ครัวรือน 

ํ,๓๓๒,๓๏๕ ํ,๓๕๒,ํ๎์ ํ๕,๏๔ํ ํ.์๕ ๎ํ,๎๕ํ ๎๐,ํ๔ํ ๎,๔๕์ ํ๏.๑๓ 

รงรมละภัตตาคาร ๐ํ๏,๎๕ํ ๐๓๑,์์์ ๒ํ,๓์๕ ํ๐.๕๏ ๏,๏๎๏ ๏,๐๓์ ํ๐๓ ๐.๐๎ 

การขนสงสถานทีไกใบสินคຌาละการ
คมนาคม 

๔๑๓,๏๓๕ ๔๕๔,ํ๓๎ ๐์,๓๕๏ ๐.๓๑ ๑,์๑๏ ๑,์๏๒ -ํ๓.์์ -์.๏๏ 

ตัวกลางทางการงิน ๓๐๐,๔์์ ๔๒๓,๑์๔ ํ๎๎,๓์๔ ํ๒.๐๓ ํ๎,ํ๑๔ ํ๏,๕ํํ ํ,๓๑๏ ํ๐.๐ํ 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณราคา
ประจ าปี 

ประทศ กลุมจังหวัด 

๎๑๑๑ ๎๑๑๒ 
การปลีไยน 

ปลง รຌอยละ ๎๑๑๑ ๎๑๑๒ 
การ

ปลีไยน 
ปลง 

รຌอยละ 

บริการดຌานอสังหาริมทรัพย์การ฿หຌ
ชาละบริการทางธุรกิจ 
 

๔๐์,๎ํ๎ ๔๓๎,๓ํ๐ ๏๎,๑์๎ ๏.๔๒ ํ๏,๓๎๓ ํ๐,๔๐๑ ํ,ํํ๔ ๔.ํ๐ 

การบริหารราชการละการปງองกัน
ประทศรวมทัๅงการประกัน สังคม
ภาคบังคับ 

๓๏์,์๑๏ ๓๒ํ,๎๒๎ ๏ํ,๎์๕ ๐.๎๓ ํ๒,๓๕๒ ํ๐,ํ๐์ -๎,๒๑๒ -ํ๑.๔ํ 

การศึกษา ๑์๔,์์๏ ๑๏๐,๐๒๎ ๎๒,๐๑๕ ๑.๎์ ๏๑,๎์ํ ๏๔,๓๔๐ ๏,๑๔๏ ํ์.ํ๓ 

การบริการดຌานสุขภาพละสังคม ๎์์,ํ๓์ ๎์๒,ํ๓๑ ๒,์์๑ ๏.์์ ๑,๑์๎ ๑,๒๕๓ ํ๕๑ ๏.๑๐๐๎ 

การ฿หຌบริการดຌานชุมชนสังคมละ
บริการสวนบุคคลอืไนโ 

๎์๔,๒๐๕ ๎๎๒,์๎๏ ํ๓,๏๓๐ ๔.๏๎๒๕ ๎,๔ํ๕ ๏,์๑๎ ๎๏๏ ๔.๎๒๑๏ 

ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล ๎๎,๒๎๏ ๎๏,๎๕๓ ๒๓๐ ๎.๕๓๕๏ ๑๎ํ ๒๐๏ ํ๎๎ ๎๏.๐ํ๓ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ ํ๎,๏๐๕,์๎ํ ํ๎,๕์ํ,๐๕์ ๑๑๎,๐๒๕ ๐.๐๓ ํ๕๓,๕๏๎ ๎๎๑,๕๓๑ ๎๔,์๐๏ ํ๐.ํ๒ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศตอคน 
ิบาที 

ํ๔๑,๓๎๎ ํ๕๏,๎๒๒ ๓,๑๐๐ ๐.์๒ ๑๏,๐๔๕ ๒ํ,๓๏๓ ๔,๎๐๔ ํ๑.๐๎ 

ประชากร  
ิํ,์์์คนี 

๒๒,๐๕๎ ๒๒,๓๑๑ ๎๒๏ ์.๏๕ ๏,๑๑๑ ๏,๑๐๏ -ํ๎ -์.๏๏ 

ทีไมา  ส านักงานพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหชาติ  
http://ecodata.nesdb.go.th/na/GPP_Report.aspx  สืบคຌน มืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 

 จากตาราง มืไอปรียบทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
กับประทศ พบวา ดยภาพรวมกลุมจังหวัดมีอัตราการติบตทางดຌานศรษฐกิจสูงกวาระดับประทศ มีพียง
สาขา การท าหมืองรละหมืองหิน  รงรมละภัตตาคาร  การขนสง  สถานทีไกใบสินคຌาละการคมนาคม
ตัวกลางทางการงิน  การบริหารราชการละการปງองกันประทศ  รวมทัๅงการประกันสังคมภาคบังคับ 
การ฿หຌบริการดຌานชุมชน สังคมละบริการสวนบุคคลอืไนโ  ทีไมีอัตราการตบิต ตไ ากวาระดับประทศ 

http://ecodata.nesdb.go.th/na/GPP_Report.aspx%20%20สืบค้น
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ภาพทีไ ๑ สดงมูลคาผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุมจังหวัด (GPCP) 
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ลูกจຌาง฿นครัวรือน การ฿หຌบริการดຌานชุมชน สังคมละบริการสวนอืไน โ 

การบริการดຌานสุขภาพละสังคม การศึกษา

การบริหารราชการละการปງองกันประทศ ประกันสังคม บริการดຌานอสังหาริมทรัพย์

ตัวกลางทางการงิน การขนสง สถานทีไกใบสินคຌาละคมนาคม

รงรมละภัตตาคาร การขายสง ขายปีก ซอมซมยานยนต์ ของ฿ชຌสวนบุคคละ฿นครัวรือน

การกอสรຌาง การเฟฟງา ประปา

อุตสาหกรรม การท าหมืองรละหมืองหิน

ภาคกษตร
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ภาพทีไ ๒ สดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุมจังหวัด (GPCP) 

   
 มูลคาศรษฐกิจสาขาการคຌาปลีกละคຌาสง  คิดป็นประมาณรຌอยละ ํ๏ ของมูลคาผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมกลุมจังหวัด  ซึไงสถานประกอบการดຌานคຌาปลีกละคຌาสง  มีจ านวนพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดย฿นชวง  
๑ ปี ิ๎๑๑์ – ๎๑๑๐ี มีสถานประกอบการพิไมขึๅนจาก ํ๐,๐ํ๐ หง ป็น ๐๑,๑๑ํ หง ตจ านวน
รงงาน฿นภาคคຌาปลีกคຌาสง กลับมีจ านวนเมมาก พียงรຌอยละ ํ๎.ํ๓  ของจ านวนรงงานทัๅงหมด 
 

 
ภาพทีไ ๓ สดงจ านวนรงงานละรงงานภาคการคຌา฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
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 สภาวะรงงาน 

  สถานการณ์ดຌานรงงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ระหวางปี พ.ศ. 
๎๑๑๒ู๎๑๑๔ พบวา ฿นปี ๎๑๑๓ จ านวนประชากรวัยรงงานมีจ านวนลดลง ประมาณรຌอยละ ๎๑.๑๐ จากปี
กอนหนຌา  ละริไมมีจ านวนพิไมมากขึๅน฿นปี ๎๑๑๔ ตเมมากนักพียงรຌอยละ ์.๔๒ ทานัๅน ดยจ านวน
ประชากรวัยรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวนมากทีไสุด รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดยสธร
ละจังหวัดอ านาจจริญ ตามล าดับ 

  มืไอพิจารณา จ านวนผูຌมีงานท า฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๔ ยกตามอาชีพ จะพบวา ดยภาพรวมกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ประชากรประกอบอาชีพ฿นภาคการกษตรละประมงสูงทีไสุดถึง 
ํ,ํ์ํ,ํ๑๏ คน  รองลงมาคือ พนักงานบริการละพนักงาน฿นรຌานคຌา ๎๓๔,๔ํ๑ คน ผูຌปฏิบัติงานดຌาน
ความสามารถทางฝีมือละธุรกิจการคຌา ํ๑๓,์๐๓ คน อาชีพพืๅนฐานดຌานการขายละการ฿หຌบริการ 
ํ๎๕,๑๓๑ คน  

 

ภาพทีไ ๔ สดงจ านวนประชากรวัยรงงงานละผูຌมีงานท า ระหวางปี ๎๑๑๒ – ๎๑๑๔ 
 

วัยรงงาน ผูຌมีงานท า วัยรงงาน ผูຌมีงานท า วัยรงงาน ผูຌมีงานท า
2556 2557 2558

กลุมจังหวัด 2,619,564 2,590,142 1,950,475 1,918,439 1,967,267 1,938,049

อบ. 1,074,599 1,063,173 935,268 915,898 940,971 920,869

ศก. 930,764 921,743 577,531 568,243 590,280 586,376

ยส. 383,229 379,999 281,495 279,998 280,728 278,288

อจ. 230,972 225,227 156,180 154,300 155,288 152,516

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

กลุ่มจงัหวดั อบ. ศก. ยส. อจ.
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ภาพทีไ ๕ สดงจ านวนผูຌมีงานท าจ านกตามสาขาอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 
๎) ดຌานการกษตร 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีลักษณะภูมิประทศ ป็นพืๅนทีไลาดอียงจากทิศ
ตะวันตกลงเปทางทิศตะวันออก พืๅนทีไทางตอนหนือสวน฿หญป็นทีไราบสูง ภูขา สลับกับพืๅนทีไบบลูกคลืไนมี
สภาพปຆาละภูขา มีหลงนๅ าขนาดกลางละป็นทีไราบลุมตไ าสลับซับซຌอนกับสันดินริมนๅ า พืๅนทีไมีปัญหา
กีไยวกับทีไดิน นืไองจากมีลักษณะของดินป็นดินปนทรายนืไองมาจากการยอยสลายตัวของหินท ราย  
เมสามารถอุຌมนๅ าเดຌ จึงท า฿หຌขาดคลนนๅ าป็นส าคัญ ตຌองอาศัยการชลประทานขຌามาชวย มีการสรຌางขืไอน
หรืออางกใบนๅ าขนาด฿หญ พีไอกใบกักนๅ า นอกจากนีๅมีปัญหาดินสืไอมทรม กิดจากการท าการกษตรทีไ฿ชຌ
ปุຉยคมีละสารคมีปราบศัตรูพืช฿นปริมาณสูง ละมีการผาตอซังหลังการกใบกีไยว ทัๅงนีๅพืๅนทีไกษตรกรรมของ
กลุมจังหวัดฯ ิขຌอมูลจากกรมพัฒนาทีไดิน ฿นปี ๎๑๑๏) คิดป็นรຌอยละ ๒๔.๑๑ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ดยสัดสวนทีไ
หลือป็นพืๅนทีไปຆาเมຌ (รຌอยละ ํ๑.๐๐) พืๅนทีไชุมชนละสิไงปลูกสรຌาง ิรຌอยละ ๐.๔๓) พืๅนทีไหลงนๅ า ิรຌอยละ 
๏.ํ๕) ละพืๅนทีไบใดตลใด ิรຌอยละ ๓.๕๒) 
 การวัดขຌอมูลการพัฒนาดຌานตางโ ดยฉพาะดຌานศรษฐกิจ ซึไงส านักคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ เดຌก าหนดตัวชีๅวัดการพัฒนากลุมจังหวัด จ านวน ํ๏ ตัวชีๅวัดดยปรียบทียบกับ
ประทศ พบวา ฿นปี ๎๑๑๔ มีตัวชีๅวัดทีไอยู฿นกณฑ์ดีสูงกวาคาฉลีไยของประทศ จ านวน ๐ ตัวชีๅวัด 
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2. ผูຌ
ประกอบ

วิชาชีพดຌาน
ตางโ

3. ผูຌ
ประกอบ

วิชาชีพชาง
ทคนิคสาขา
ตางโ ละ
อาชีพทีไ
กีไยวขຌอง

4. สมียน 5. 
พนักงาน

บริการ ละ
พนักงาน฿น
รຌานคຌา ละ

ตลาด

6. 
ผูຌปฏิบัติงาน

ทีไมีฝีมือ
ทางดຌาน

การกษตร 
ละการ
ประมง

7. 
ผูຌปฏิบัติงาน

ดຌาน
ความสามาร
ถทางฝีมือ 
ละธุรกิจ
การคຌาทีไ
กีไยวขຌอง

8. ผูຌ
ปฏิบัติการ
รงงานละ
ครืไองจักร 

ละ
ผูຌปฏิบัติงาน

ดຌานการ
ประกอบ

9. อาชีพ
ขัๅนพืๅนฐาน

ตางโ ฿นดຌาน
การขาย ละ
การ฿หຌบริการ

กลุมจังหวัด 62,544 77,667 38,846 31,782 278,815 1,101,153 157,047 60,621 129,575

อบ. 35,016 38,937 24,473 15,763 149,545 464,693 86,010 30,870 75,561

ศก 13,725 23,283 7,001 9,307 78,299 369,697 36,985 14,438 33,642

ยส 8,016 9,936 4,878 4,863 32,334 177,245 18,888 9,252 12,876

อจ 5,787 5,511 2,492 1,848 18,637 89,518 15,164 6,062 7,497

กลุมจังหวัด อบ. ศก ยส อจ
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ประกอบดຌวย อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑ์กลุมจังหวัด อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมละ  
หมืองร อัตราการขยายตัวของผลิตภาพรงงาน ละอัตราการขยายตัวรายเดຌทองทีไยว ดยมืไอท าการ
ปรียบทียบกับขຌอมูลผลการด านินงาน฿นระหวางปี ๎๑๑๏-๎๑๑๒ พบวาตัวชีๅวัดขຌางตຌนทีไเดຌรายงาน฿นปี 
๎๑๑๔ นัๅนมีคาทีไสูงกวายกวຌนอัตราการขยายตัวรายเดຌทองทีไยวทีไซึไงคาทีไรายงาน฿นปี ๎๑๑๔ นัๅนมีคาตไ ากวา
กือบ 2 ทา การพิไมขึๅนของคาตัวบงชีๅ฿นปี ๎๑๑๔ ดยฉพาะดຌานมูลคาผลิตภัณฑ์กลุมจังหวัด อุตสาหกรรม
ละผลิตภาพรงงาน ป็นผลจากการลงทุนละประกอบการดຌานอุตสาหกรรมทีไเดຌกระจายตัวภาย฿นกลุม
จังหวัดฯ จากขຌอมูลทางสถิติของกลุมจังหวัดฯ ิขຌอมูล฿นปี ๎๑๑๐) พบวา มีจ านวนรงงานทัๅงสิๅน ํ,๕๐์ 
รงงาน ละมีงินลุงทุนรวมทัๅงสิๅน ๎๏,ํ๐๑,๎๒๑,๑๑๐ บาท ดยมีรงงาน฿นภาคอุตสาหกรรมจ านวนกวา 
๎๏,๑๕ํ คน ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมสวน฿หญป็นรงงานอุตสาหกรรมการกษตร ิชน รงสีขຌาว 
รงงานปรรูปผลผลิตการกษตรี ขຌอมูลดຌานอุตสาหกรรมดังกลาวสอดคลຌองกับขຌอมูลดຌานมูลคาผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) ทีไมีการขยายตัวอยางตอนืไอง฿นระหวางปี ๎๑๑๎ - ๎๑๑๐ ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๐ คา GPP 
ของกลุมจังหวัดทากับ ํ๓์,์๏๐ ลຌานบาท ฿นขณะทีไคาดังกลาว฿นปี ๎๑๑๎ ละ ๎๑๑๏ มีคาทากับ 
ํ๐๓,๓๎๑ ละ ํ๒๏,๏๔๔ ลຌานบาท ตามล าดับ จากขຌอมูลสถิติของกลุมจังหวัดฯ พบวา อุตสาหกรรม
การกษตรป็นกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไส าคัญทีไสงผล฿หຌกิดการพัฒนาของกลุมจังหวัดอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅอัตรา
การขยายตัวรายเดຌทองทีไยวทีไลดลง มืไอปรียบทียบกับขຌอมูลทีไรายงาน฿นปี ๎๑๑๔ ละ฿นปี ๎๑๑๏ - 
๎๑๑๒ นัๅนอาจป็นผลจากการชะลอตัวของทางศรษฐกิจมหภาคระดับประทศ ดยขຌอมูลเดຌสดง฿หຌหในการ
ลดลงของอัตราการขยายตัวดังกลาว฿นระดับประทศดຌวย ฿นปี ๎๑๑๔ คาอัตราขยายตัวรายเดຌทองทีไยวทีไ 
สูงกวาระดับประทศอาจป็นผลจากการด านินการประชาสัมพันธ์ทีไละการบริการนักทองทีไ ยวทีไมี
ประสิทธิภาพของกลุมจังหวัดฯ 
 
ตารางทีไ ๐๎ มูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมดຌานการกษตรของกลุมจังหวัดระหวางปี พ.ศ. ๎๑๑๐-๎๑๑๓ 
                หนวย  ลຌานบาท 

จังหวดั/กลุมจงัหวดั ๎๑๑๐ ๎๑๑๑ ๎๑๑๒ ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด ๐๏,๑๕์ ๑๑,๏๕์ ๒๔,๒ํ๏ ๑๑,๏๓์ 

อุบลราชธานี ํ๔,๎์๑ ๎๐,๐๕๕ ๎๕,๕์๒ ๎๐,ํ๐๕ 

ศรีสะกษ ํ๒,๎๑์ ํ๕,๓๎์ ๎๏,๐๎๒ ํ๔,๕์๔ 

ยสธร ๑,๓๏๕ ๓,์๕๑ ๕,๎๕๕ ๓,๑๕๑ 

อ านาจจริญ ๏,๏๕๐ ๐,์๓๑ ๑,๕๔์ ๐,๓ํ๒ 

 
 

 



ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ีพ.ศ. 256แู2564 หนຌา 48 
 

 

ภาพทีไ ํ์  สดงผลผลิตพชืศรษฐกิจทีไส าคัญ ๑ ชนิด ิตันี 

 ๏) ดຌานอตุสาหกรรม 

  มูลคาศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรม คิดป็นรຌอยละ ๕ ของมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุมจังหวดั  
มีจ านวนรงงานของทัๅงกลุมจังหวัด พิไมขึๅนทุกปี ดย฿นปี ๎๑๑๓ มีจ านวน ๓,๓๔๓ หง  สวน฿หญตัๅงอยูทีไ
จังหวัดอุบลราชธานี  
  ดຌานงินลงทุนปรับพิไมขึๅนทุกปี  ดยปี ๎๑๑๓ มีจ านวนงินลงทุนรวมทัๅงกลุมจังหวัด ทากับ 
๑๏,ํ์๔ ลຌานบาท จ านวนคนงานพิไมขึๅนทุกปี  ซึไงมีจ านวนทากับ ๏๔,ํ๒๓ คน 
  ดຌานผลิตภาพรงงานของกลุมจังหวัดพิไมขึๅนทุกปี ดยปี ๎๑๑๒ อยูทีไ ๐๔,๔๔๑ บาท/คน/ปี 
 

 
ภาพทีไ ํํ สดงจ านวนรงงาน ยกรายจังหวัด 

3,551,075 3,349,051 3,250,451 3,273,200

467,629 608,934 628,864 646,695

1,095,232
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 ๐)  ดຌานการทองทีไยว  
  มูลคาศรษฐกิจทีไกีไยวกับการทองทีไยว ดยฉพาะสาขาภัตตาคารละรงรม คิดป็น
สัดสวนรຌอยละ ๏ ของมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุมจังหวัด  มีอัตราการขายตัวพิไมขึๅนฉลีไยรຌอยละ ๕.ํ๕ 
ตอปี 
  จ านวนผูຌมายีไยมยือนมีอัตราพิไมขึๅนทุกปี  สวน฿หญป็นนักทัศนาจรละนักทองทีไยว 
ชาวเทยฉลีไย ประมาณ ๐.๑ ลຌานคนตอปี  รายเดຌจากการทองทีไยว มาจากชาวเทยป็นหลัก ดยฉลีไย ๏ ปี
ยຌอนหลัง มูลคาการทองทีไยวอยูทีไ ๓,๐์์ ลຌานบาท 
  นักทองทีไยวมีนวนຌมทีไจะพักคຌางคืนมากขึๅน สังกตจากอัตราการขຌาพักรงรมทีไพิไมขึๅนทุก
ปี  คา฿ชຌจายพืไอการทองทีไยวฉลีไยตอคนพิไมขึๅน  ดยนักทองทีไยวตางชาติป็นกลุมทีไ฿ชຌจายสูงทีไสุด ซึไง ฿นปี 
๎๑๑๓ ทากับ ํ,ํ๔๕ บาท/คน/วัน 

 
 

ภาพทีไ ํ๎ สดงรายเดຌจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑๒ – ๎๑๑๔ 
 

 
ภาพทีไ ํ๏ สดงจ านวนผูຌมายีไยมยือนจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑๑ – ๎๑๑๓ 

๏๐๏.๏๔ ๑๓๑.๓๏
ํ,๒์๐.๕์

๑,๏๏๏.ํ๏

๓,๔๑๓.ํ๐

๏๑๑.๐๒ ๑๔ํ.๒๎
ํ,๒๐๕.๏๓

๑,๐์๐.๓์

๓,๕๕ํ.ํ๑

๏๓๎.๏๕ ๒์๕.ํ๔

ํ,๓๒๒.๒๎

๑,๒๒๐.๓๎

๔,๐ํ๎.๕ํ

์.

๑์์์.

ํ์์์์.

ํ๑์์์.

๎์์์์.

๎๑์์์.

๏์์์์.

อ า น า จ  จ ริ ญ ย  ส ธ ร ศ รี ส ะ  ก ษ อุ บ ล ร า ช ธ า นี ก ลุ ม จั ง ห วั ด
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ภาพทีไ ํ4 สดงจ านวนหຌองพักละอัตราการขຌาพักจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัด ฯ  

ระหวางปี ๎๑๑๑ – ๎๑๑๓ 
 

 
ภาพทีไ 15 สดงคา฿ชຌจายพืไอการทองทีไยวจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัด ฯ  

ระหวางปี ๎๑๑๑ – ๎๑๑๓ ิบาท/คน/วันี 
 

5)  ดຌานการคຌา 
 มูลคาศรษฐกิจสาขาการคຌาสง - คຌาปลีก คิดป็นรຌอยละ 13 ของมูลคาผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมกลุมจังหวัด 
 สถานประกอบการดຌานการคຌาสง – คຌาปลีก มีจ านวนพิไมขึๅนอยาตอนืไอง ดย฿นชวง 5 ปี  

ิปี 2550 – 2554ี มีสถานประกอบการพิไมขึๅนจาก 14,414 หง ป็น 45,551 หง 
 รงงงานภาคการคຌามีจ านวนเมคงทีไ มีสัดสวนรงงานภาคการคຌาตอรงงานทัๅงหมด  

อยูทีไรຌอยละ 12.17 
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ภาพทีไ 16 สดงจ านวนสถานประกอบการ฿นสาขาการขายสงละขายปลีก ของกลุมจังหวัด ฯ  

ระหวางปี ๎๑๑0 – ๎๑๑4  
 
 

 
 2555 2556 2557 

จ านวนรงงานทัๅงหมด 1,940,104 1,911,677 1,908,050 

จ านวนรงงานภาคการคຌา 230,788 225,125 232,186 

สัดสวนรงงานภาคการคຌา 11.90 11.78 12.17 

อัตราการปลีไยนปลงรงงานภาคการคຌา 0.58 2.45 3.14 
 

 
ภาพทีไ 17 สดงจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึๅนเปทีไมีงานท า฿นสาขา การขายสงละขายปลีก  

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
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6)  ดຌานสงัคม 
 ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมจังหวัด ิพ.ศ. 2557-2560ี เมเดຌมีการก าหนดประดใน

ยุทธศาสตร์ดຌานสังคม อยางเรกใตาม จากขຌอมูลสถิติตัวชีๅวัดดຌานสังคมทีไส าคัญ สดงผลการพัฒนาดຌานสังคม 
เดຌดังนีๅ  

1) ครงสรຌางประชากร 
o ฿นปี 2557 กลุมจังหวัด มีจ านวน ประชากรรวม 4,225,473 คน ดยสวน

฿หญป็นประชากรวัยท างาน 
o จ านวนครัวรือนปรับตัวลดลง ตมีความหนานนของประชากรพิไมขึๅน ดย฿น

ปี 2557 มีความหนานนประชากรทากับ 132.31 คน/ตร.กม. 
o สัดสวนคนจนพิไมสูงขึๅนจากปี 2554 ดย฿นปี 2556 อยูทีไรຌอยละ 21.89 

ของประชากรทัๅงกลุมจังหวัด 
 

 
  2555 2556 2557 

จ านวนครัวรือน 1,227,458 1,243,626 1,005,940 

จ านวนความหนานนประชากร (คน/ตร.กม.ี 131.48 131.94 132.31 
 

ภาพทีไ 18 สดงจ านวนครัวรือน ละความหนานนประชากรของกลุมจังหวัด ฯ  
ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 

 
 

 131.00

 131.20

 131.40

 131.60

 131.80

 132.00

 132.20

 132.40

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จ านวนครัวรือน จ านวนความหนานนประชากร ิคน/ตร.กม.ี



ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ีพ.ศ. 256แู2564 หนຌา 53 
 

 
  2555 2556 2557 

จ านวนคนจน 706,580 735,345 775,700 

สຌนความยากจน (บาท/คน/ดือนี 2,079 2,140 2,235 

สัดสวนคนจน (รຌอยละี 19.83 20.69 21.89 
 

ภาพทีไ 19 สดงจ านวน ละสัดสวนคนจน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
 

2) การท างาน 
o ก าลังรงานของกลุมจังหวัดมีจ านวนลดลง ฿นปี 2557 ฿นขณะทีไอัตราการ

วางงานกลับพิไมสูงขึๅน อยูทีไรຌอยละ 1.07  
o รงงานสวน฿หญยังเมเดຌรับความคุຌมครอง฿นระบบประกันสังคม ตมีการ

ปรับตัว฿นทิศทางทีไดีขึๅน ดย฿นปี 2557 มีสัดสวนรงงาน฿นระบบฯ อยูทีไ 
รຌอยละ 11.52 

 

 
ภาพทีไ 20 สดงจ านวนก าลังรงงาน ละอัตราการวางงาน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑4 – ๎๑๑7 
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ภาพทีไ 21 สดงจ านวนรงงาน฿นระบบประกันสังคม ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑4 – ๎๑๑7 
 

3) การศึกษา 
o ดຌานการศึกษาของกลุมจังหวัด ฿นปี 2558 มีจ านวนนักรียน 376,541 คน 

จ านวนหຌองรียน 24,461 หຌอง ละมีครู 24,354 คน 
o จ านวนนักรียนฉลีไยตอหຌองรียนลดลง ปี  2558  อยูทีไ 15.39 คน ละ

อัตราสวน ครู 1 คน ตอนักรียน 15.46 คน 
 

 
    ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนหຌองรียน 25,030 24,843 24,537 24,500 24,461 

จ านวนครู 25,250 25,686 25,006 24,850 24,354 

จ านวนนักรียน 422,998 409,260 394,561 385,216 376,541 

จ านวนนักรียนฉลีไยตอรียน 16.90 16.47 16.08 15.72 15.39 

อัตราสวนครูตอนักรียน 16.75 15.93 15.78 15.50 15.46 

ภาพทีไ 22 สดงจ านวนนักรียน ครู ละหຌองรียน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑4 – ๎๑๑8 
 

2,558,137 2,608,171 2,619,564 

1,950,475 

13
8,

36
3 

17
2,

84
4 

19
2,

52
0 

22
4,

69
8 

5.41

6.63
7.35

11.52

0

2

4

6

8

10

12

14

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ก าลังรงงาน รงงานทีไอยู฿นระบบประกันสังคม รຌอยละผูຌอยู฿นประกันสังคม
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4) รายรับรายจายภาคครัวรือน 
o รายเดຌฉลีไยครัวรือน฿นกลุมจังหวัดพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยปี 2556 อยูทีไ

ประมาณ 17,561 บาทตอดือน 
o รายจายของครัวรือน฿นกลุมจังหวัดพิไมขึๅน฿นปี 2550 - 2554 ตลดลง฿นปี 

2556 ละงินออมฉลีไยตอดือนพิไมขึๅน ดยปี 2556 สัดสวนงินออมคิดป็น 
รຌอยละ 24 ของรายเดຌ 

o หนีๅสินฉลีไยของครัวรือนมีนวนຌมลดลง อยางเรกใดี มืไอทียบสัดสวนหนีๅสิน
ตอรายเดຌลຌว พบวาครัวรือนมีภาระหนีๅสิน฿นสัดสวนทีไสูงมาก ดย฿นปี 2556 
มีสัดสวนหนีๅสินสูงกวารายเดຌถึง 7.90 ทา 

 

 
ภาพทีไ 23 สดงจ านวนรายเดຌฉลีไยของครัวรือน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑0 – ๎๑๑6 

 

 
ภาพทีไ 24 สดงจ านวนงินออมฉลีไยของครัวรือน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑0 – ๎๑๑6 
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ภาพทีไ 25 สดงจ านวนหนีๅสินของครัวรือน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑0 – ๎๑๑6 

 
5) การสาธารณสุข 

o จ านวนบุคลากรทางการพทย์ลดลงจากปี 2554 มาปี 2555 ดยปี 2555 
มีจ านวนพทย์ทากับ 919 คน 

o ฿นดຌานการ฿หຌบริการ฿นปี 2555 มีสัดสวนพทย์ตอประชากร 1:4,558 คน 
ดยมีนวนຌมสัดสวนประชากรตอพทย์ลดลง฿นปี 2555 มีสถานีพยาบาล 
72 หง คิดป็นสัดสวนสถานพยาบาลตอประชากร 58,183 คน 

o ฿นกลุม 5 รค ส าคัญของประทศเทย พบวา ฿นกลุมจังหวัดมีประชากรปຆวย
ป็นรคความดันลหิตสูงมากทีไสุด รองลงมาคือรคบาหวานละรคหัว฿จ ทัๅงนีๅ
ทุกรคมีจ านวนผูຌปຆวยพิไมมากขึๅนทุกป ี

o พฤติกรรมการบริภคครืไองดืไมอลกอฮอล์ละบุหรีไ ป็นเป฿นทิศทางทีไดีขึๅน คือ
มีอัตราการบริภคฯ ทีไลดลงทุกปี 

 

 
ภาพทีไ 26 สดงจ านวนอัตราประชากรตอบุคลากรทางการพทย์  

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑3 – ๎๑๑5 
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ภาพทีไ 27 สดงจ านวนสัดสวนประชากรตอสถานพยาบาล ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑3 – ๎๑๑5 

 

 
ภาพทีไ 28 สดงจ านวนผูຌปຆวย 5 รคส าคัญ ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑3 – ๎๑๑6 

 

 
ภาพทีไ 29 สดงจ านวนอัตราผูຌบริภคครืไองดืไมอลกอฮอล์ ละบุหรีไ ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎ ๑๑5 – ๎ ๑๑7 
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6) การขຌาถึงบริการสาธารณะ ละขาวสารทคนลย ี
o ครัวรือนทีไขຌาถึงเฟฟງา ละนๅ าประปาจ านวนพิไมขึๅนทุกปี ฿นขณะทีไการขຌาถึง

เฟฟງาคอนขຌางครอบคลุมกือบทัๅงหมด คิดป็นรຌอยละ 91.27 ตการขຌาถึง
ประปายังมีสัดสวนคอนขຌางตไ ามากมืไอทียบกับจ านวนครัวรือนทัๅงหมด คิดป็น
รຌอยละ 10.73 

o สัดสวนผูຌ฿ชຌอินตอร์นใตยังมีคอนขຌางนຌอย ตมีนวนຌมพิไมขึๅนทุ กปี ดยปี 
2557 มีการขຌาถึงคิดป็นรຌอยละ 24.50 

 

 
ภาพทีไ 30 สดงจ านวนการขຌาถึงเฟฟງา ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 

 

 
ภาพทีไ 31 สดงจ านวนการขຌาถึงประปา ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
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ภาพทีไ 32 สดงจ านวนการขຌาถึงอินตอร์นใต ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 

 
7) ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

o กลุมคดีอาญาทีไนาสน฿จของกลุมจังหวัดทีไตຌองฝງาระวัง คือ การจรกรรม
รถจักรยานยนต์ การฉຌอกง ละการยักยอกทรัพย์ 

o กลุมคดีอุกฉกรรจ์ละสะทือนขวัญ มีการรับจຌงความลดลง฿นปี 2557 ดย
คดีสวน฿หญกีไยวกับการฆาผูຌอืไนดยจตนา รองลงมาเดຌก การชิงทรัพย์ ละ
การวางพลิง 

 

 
ภาพทีไ 33 สดงสถิติการรับจຌงละการจบักุมกลุมคดีอาญาทีไนาสน฿จ ิคดีี 

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
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ภาพทีไ 34 สดงสถิติการรับจຌงละการจบักุมกลุมคดีอกุฉกรรจ์ละสะทือนขวัญ ิคดีี 

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
  

 ดຌานทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ทรัพยากรปຆาเมຌละนๅ า 
o พืๅนทีไปຆาเมຌมีสัดสวนรຌอยละ 14.68 ของพืๅนทีไกลุมจังหวัดทัๅงหมด ดยจ านวนพืๅนทีไ

ปຆาเมຌของกลุมจังหวัด฿นปี 2557 มีนวนຌมพิไมขึๅนพียงลใกนຌอย 
o ปริมาณนๅ าตຌนทุนของกลุมจังหวัดมีพียงพอตอความตຌองการ฿ชຌ฿นตละปี ทัๅงนีๅ 

ความตຌองการ฿ชຌนๅ าของกลุมจังหวัดสวน฿หญป็นความตຌองการ฿ชຌนๅ าพืไอการกษตร 
คิดป็นรຌอยละ 90 ของความตຌองการ฿ชຌนๅ าทัๅงหมด 

 

 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

พืๅนทีไจังหวัดทีไหลือ (เรี 16,792,276.62  17,085,669.87  17,054,871.48 

พืๅนทีไปຆาเมຌ (เรี 3,197,485.85  2,904,092.60  2,934,890.99  

อัตราการปลีไยนปลง (รຌอยละี -    -9.18  1.06  

สัดสวนพืๅนทีไปຆาเมຌตอพืๅนทีไจังหวัด (รຌอยละี 15.02  14.53  14.68  

ภาพทีไ 35 สดงทรัพยากรปຆาเมຌ ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
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ภาพทีไ 36 สดงปริมาณนๅ าตຌนทุน ละความตຌองการ฿ชຌนๅ า ิลຌาน ลบ.ม.ี  

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
 

 
ภาพทีไ 37 สดงสัดสวนความตຌองการ฿ชຌนๅ า฿นฤดูลຌงปีพาะปลูก 2557/2558 ิลຌาน ลบ.ม.ี  

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5 – ๎๑๑7 
 

2) ภัยธรรมชาติ 
o ภัยหนาว ป็นภัยธรรมชาติทีไประชาชนตຌองประสบมากทีไสุด฿นทุกปี รองลงมา

คือภัยลຌง ละอุทกภัย ดยมูลคาความสียหายทีไปรากฏ฿นปี 2556 พบวา  
มีมูลคาความสียหายทีไกิดจากอุทกภัยสูงถึง 11.9 ลຌานบาท 
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ภาพทีไ 38 สดงประชากรทีไประสบภัยธรรมชาติ ิคนี ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑4 – ๎๑๑6 

 

 
ภาพทีไ 39 สดงมูลคาความสียหายทางศรษฐกิจทีไกิดจากภัยธรรมชาติ ิบาที  

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑4 – ๎๑๑6 
 

3) สิไงวดลຌอม 
o มีปริมาณขยะ฿นปี 2557 ทากับ 1.1 ลຌานตัน ซึไงมีปริมาณขยะน ากลับมา฿ชຌ

฿หมคิดป็นรຌอยละ 7.68 จากปริมาณขยะทัๅงหมด ลดลงรຌอยละ 8.08 จากปี 
2556 

o คุณภาพนๅ าผิวดินอยู฿นกณฑ์ดี ดยคาคะนน WQI ตะระดับฐานของชวง
คะนน ควรมีมาตรการฝງาระวังเม฿หຌคุณภาพนๅ าลดตไ าลงกวาปัจจุบัน 
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o มีการปลอยกຍาซรือนกระจกลดลงลใกนຌอยจากปีกอนหนຌา ดย฿นปี 2556 มี
การปลอยกຍาซรือนกระจกประมาณ 2.5 ลຌานตัน คิดป็นอัตราการปลอยกຍาซ
รือนกระจก ตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุมจังหวัด ทากับ 18.76 ตัน/ลຌาน
บาท 

 

 
ภาพทีไ 40 สดงปริมาณขยะมูลฝอย ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑6– ๎๑๑7 

 

 
ภาพทีไ 41 สดงปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจก ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑3– ๎๑๑6 
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ภาพทีไ 42 สดงคุณภาพนๅ าผิวดิน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑4– ๎๑๑7 

 
4) การ฿ชຌพลังงานเฟฟງาละชืๅอพลิง 
o อัตราการ฿ชຌเฟฟງาภาคครัวรือนตอประชากรพิไมขึๅนทุกปี ดย฿นปี 2557 อยูทีไ 

263.09 กิลวัตต์ – ชัไวมงตอคน สวน฿นภาคทีไเม฿ชภาคครัวรือนมีอัตราการ฿ชຌ
เฟฟງาตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุมจังหวัดพิไมขึๅนทุกปี ดยปี 2557 อยูทีไ 
5,743.27 กิลวัตต์ – ชัไวมงตอลຌานบาท พิไมขึๅนจากปีกอนรຌอยละ 5.67 

o อัตราการ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิงพืไอยานพาหนะตอประชากรขยับพิไมขึๅนลใกนຌอยอยาง
ตอนืไอง฿นทุกปี ดย฿นปี 2557 อยูทีไ 151.04 ลิตรตอคน ฿นสวนภาคอุตสาหกรรม
ต อ  GPCP ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฿ ชຌ นๅ า มั น  ชืๅ อ  พ ลิ ง ล ด ล ง ต อ  นืไ อ ง  
ตัๅงตปี 2555 ถึงปี 2557 มีอัตราการ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิงอยูทีไ 324.96 ลิตรตอ
ลຌานบาท 

 

 
ภาพทีไ 43 สดงอัตราการ฿ชຌเฟฟງาภาคครัวรือนตอประชากร ิกิลวัตต์ – ชัไวมง/คนี 

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5– ๎๑๑7 
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อัตราฯ ของกลุมจังหวัด ฉลีไย 76 จังหวัด


