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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ม.ค. - ธ.ค.) ปี 2560  

 
 
 
 

1.ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศปี 2560 
      การขอรับการส่งเสริม   
         ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมทั้งประเทศปี 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,456 โครงกำร เงินลงทุน 641,978   
         ล้ำนบำท            

         ส ำหรับค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือในปี  2560  มีจ ำนวน  107 โครงกำร    
         เงินลงทุน  19,924 ล้ำนบำท    
 

                            ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                                            (ม.ค-ธ.ค.) ปี 2560 
  

 

 

จ านวนโครงการ 
 

เงินลงทุน(ล้านบาท) 

ทั้งประเทศ
2560 

ภาคอีสาน
2560 

ทั้งประเทศ
2560 

ภาคอีสาน
2560 

กำรขอรับกำรส่งเสริม 1,456 107 641,978 19,924 

กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม 1,227 60 650,080 13,696 

กำรออกบัตรส่งเสริม 1,294 84 732,030 36,480 
 

       การอนุมัติให้การส่งเสริม  รวมทั้งประเทศ   จ ำนวน 1,227  โครงกำร  เงินลงทุน  650,080  ล้ำนบำท    
                        ส ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ ำนวน  60 โครงกำร  เงินลงทุน   
          13,696  ล้ำนบำท 

        การออกบัตรส่งเสริม  รวมทั้งประเทศในปี 2560  มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ ำนวน  1,294  โครงกำร   
            และมีมูลค่ำเงินลงทุน  732,030  ล้ำนบำท  
                 

            ส ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2560  จ ำนวน  84  โครงกำร 
            เงินลงทุน  36,480   ล้ำนบำท  
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2.การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
2.1 ค าขอรับการส่งเสริมจ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560  
        โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560  มีกำรขอรับกำรส่งเสริม จ ำนวน  107 โครงกำร 
มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 19,924  ล้ำนบำท อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ ำนวน 74 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  69  ของโครงกำร
ที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น  11,215  ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ  56  ของมูลค่ำกำรขอรับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุน หำกพิจำรณำในแง่ของจ ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน
โครงกำรและมูลค่ำของเงินลงทุนสูงสุด  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

          -  อุตสาหกรรมการเกษตร มีค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน   60  โครงกำร เงินลงทุน  10,518 ล้ำนบำท  ได้แก่ 
             กิจกำรขยำยพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ ำ (เลี้ยงไก่เนื้อ)  กิจกำรคัดคุณภำพ บรรจุ เก็บรักษำ พืชผัก ผลไม้ หรือ 
             ดอกไม้   กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอำหำร หรือสิ่งปรุงแต่งอำหำร   
           - อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร  มีค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 7 โครงกำร  เงินลงทุน 427  ล้ำนบำท  
           - อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีค ำขอรับกำรส่งเสริม  4 โครงกำร  เงินลงทุน  17  ล้ำนบำท  ได้แก่  กิจกำรซอฟต์แวร์  
           - อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม  มีค ำขอรับกำรส่งเสริม  3  โครงกำร  
             เงินลงทุน   253  ล้ำนบำท   
           

2.2.การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแยกตามประเภทกิจการ 

 หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร ได้รับควำมสนใจลงทุนมำกที่สุดในภำคอีสำน ในปี 2560 ซึ่งส่วน
ใหญ ่ได้แก่  กิจกำรขยำยพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ ำ (เลี้ยงไก่เนื้อ)  กิจกำรคัดคุณภำพ บรรจุ เก็บรักษำ พืชผัก ผลไม้ 
หรือดอกไม้   กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอำหำร หรือสิ่งปรุงแต่งอำหำร    มีค ำขอรับกำร
ส่งเสริมจ ำนวน  60  โครงกำร  เงินลงทุน  10,518  ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ  56  ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด   
รองลงมำได้แก่  หมวดบริการและสาธารณูปโภค  มีค ำขอรับกำรส่งเสริม  21 โครงกำร  มูลค่ำกำรลงทุนรวม  
7,365 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ  20  ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด   

 ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2560  
จ ำแนกตำมประเภทกิจกำร  
 

หมวดประเภทกิจการ จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

เกษตรกรรมและผลิตผลกำรเกษตร 60 10,518 

บริกำรและสำธำรณูปโภค  21 7,365 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 7 270 

อุตสำหกรรมชิ้นส่วนโลหะ อุปกรณ์ขนส่ง  7 427 

อุตสำหกรรมเบำ 6 275 

เคมีภัณฑ์  พลำสติก และกระดำษ  3 607 

เหมืองแร่ เซรำมิกส์ โลหะขั้นพ้ืนฐำน  2 119 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 343 

รวม 107 19,924 
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2.3 การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น  :  ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น  
      - โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น   มีจ ำนวน  85  โครงกำร  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ของจ ำนวนโครงกำร   
ทีข่อรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งหมด  เงินลงทุน 14,950   ล้ำนบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  75  ของมูลค่ำกำรลงทุน
ทั้งหมด 
     - โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น  มีจ ำนวน 13 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของจ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน   
3,843  ล้ำนบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  19  ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 
     - โครงการร่วมหุ้นทั้งสิ้น  มีจ ำนวน  9  โครงกำร  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  8  ของจ ำนวนโครงกำร  เงินลงทุน   
1,131  ล้ำนบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6  ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 
                  การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2560 
           

การกระจายผู้ถือหุ้น จ านวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท) 

โครงการไทยทั้งสิ้น 85 14,950 

โครงการต่างชาติทั้งสิ้น 13 3,843 

โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ 9 1,131 

รวม 107 19,924 

 

                โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น  
                มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ  79 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4 ที่ตัง้โครงการลงทุน : กำรลงทุนกระจุกตัวในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงมำกที่สุด  จ ำนวน 81  โครงกำร   
คิดเป็นร้อยละ 76  ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  เงินลงทุน  13,780  ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน 2,832  คน 
           - ปี 2560 ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนกระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา  จ ำนวน 41 โครงกำร  เงินลงทุน  
7,194  ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน  1,987  คน   จังหวัดบุรีรัมย์มีมำกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีค ำขอรับกำรส่งเสริม 21 โครงกำร 
เงินลงทุน  1,994  ล้ำนบำท    จังหวัดขอนแก่นมีมำกเป็นอันดับที่ 3 โดยมีค ำขอรับกำรส่งเสริม 12 โครงกำร เงินลงทุน 
1,009  ล้ำนบำท   
 

 

79%

12%

9%

เงนิลงทุน  14,950  
 ล้านบาท 

เงนิลงทุน   
3,843  ล้านบาท 

เงนิลงทุน   
1,131  ล้านบาท 

ต่างชาติทั้งส้ิน 

ร่วมหุ้นไทยและต่างชาต ิ 
เงนิลงทุน  1,131  ล้านบาท 

ไทยทั้งส้ิน 

8 % 
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การกระจายของแหล่งที่ตั้งจ าแนกตามรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 
จ านวน  107  โครงการ เงินลงทุน  19,924 ล้านบาท การจ้างงาน 11,342 คน  

 

 
 
 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.5 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ  
 ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2560 
  โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตราการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ ำนวน 30 โครงกำร  เงินลงทุน  2,796  ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน  622  คน  
ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรเลี้ยงไก่เนื้อ   
            โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร  จ ำนวน  
1  โครงกำร  เงินลงทุน  82  ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน  246  คน  ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรเลี้ยงไก่เนื้อ   
            โครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จ ำนวน  7  โครงกำร  เงินลงทุน 284  ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน  
8,054  คน  
              โครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(MEDICAL HUB)  จ ำนวน   1  โครงกำร  เงินลงทุน  146  ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน  54  คน  
 

3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน  
              3.1 โครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560  มีกำรอนุมัติกำรส่งเสริม 
จ ำนวน   60  โครงกำร   มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น  13,696 ล้ำนบำท   อุตสาหกรรมเป้าหมาย  จ ำนวน  28  โครงกำร  
คิดเป็นร้อยละ  46  ของโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน  และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น  5,011  คิดเป็นร้อยละ 36  
ของมูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน  โครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมที่ส ำคัญและสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ 
ในปี 2560  อำทิเช่น 

 

 

   

 12   จงัหวดั 

จ านวนโครงการ 
 

 เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ านวน
โครงการ 
 

 เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน (คน) 

 

ขอนแก่น 12 1,009 8,025 นครรำชสีมำ 41 7,194 1,987 
อุดรธำน ี 6 1,758 80 บุรีรัมย์ 21 1,994 442 
บึงกำฬ 2 1,519 298 ชัยภูมิ 5 1,487 98 
สกลนคร 1 1,436 18 สุรินทร ์ 5 601 108 

มหำสำรคำม 1 146 54 อ ำนำจเจริญ 3 1,938 81 
กำฬสินธุ ์ 1 102 7 ศรีสะเกษ 3 483 108 
มุกดำหำร 1 75 19 อุบลรำชธำน ี 2 44 8 

เลย 1 73 9 ยโสธร 1 39 0 
ร้อยเอ็ด 1 26 0     

หนองบัวล ำภ ู - - -     
นครพนม - - -     
หนองคำย        

รวม 26 6,144 8,510 รวม 81 13,780 2,832 
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          - อุตสาหกรรมเกษตร  มีจ ำนวน  16  โครงกำร  เงินลงทุน  4,370   ล้ำนบำท  ได้แก่  กิจกำรผลิตแป้งแปรรูป  
กิจกำรผลิตอำหำรพร้อมรับประทำน   กิจกำรเลี้ยงไก่เนื้อ  กิจกำรเลี้ยงสุกรเนื้อ   กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว  กิจกำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ  
          - อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีจ ำนวน  3 โครงกำร เงินลงทุน 7  ล้ำนบำท  ได้แก่  กิจกำรซอฟต์แวร์   
 - อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  มีจ ำนวน  3  โครงกำร   เงินลงทุน  253  ล้ำนบำท 
          - อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร  มีจ ำนวน  5  โครงกำร เงินลงทุน  330  ล้ำนบำท   

          3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 
          โครงการที่ได้รับอนุมัติตามมาตราการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) จ ำนวน  10  โครงกำร  เงินลงทุน  619   ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน  232 คน   
ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรเลี้ยงไก่เนื้อ  เลี้ยงสุกรเนื้อ  กิจกำรซอฟต์แวร์  
           โครงการที่ได้รับอนุมัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จ ำนวน   3  โครงกำร  เงินลงทุน  75 ล้ำนบำท                
             โครงการที่ได้รับอนุมัติตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs) กิจกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 52 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 60  คน  
    

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ าแนกตามประเภทกิจการในปี 2560 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวดประเภทกิจการ จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

บริกำรและสำธำรณูปโภค  26 7,483 

เกษตรกรรมและผลิตผลกำรเกษตร 16 4,370 

อุตสำหกรรมชิ้นส่วนโลหะ อุปกรณ์ขนส่ง  6 845 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 6 260 

เคมีภัณฑ์  พลำสติก และกระดำษ  3 607 

เหมืองแร่ เซรำมิกส์ โลหะขั้นพ้ืนฐำน  2 105 

อุตสำหกรรมเบำ 1 26 

รวม 60 13,696 


