
สถิติการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 
  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 12 จังหวัด ได้แก่  ขอนแก่น  อุดรธานี หนองคาย 
เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  หนองบัวล าภู  ร้อยเอ็ด  มุกดาหาร และบึงกาฬ  

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี 2563 
จังหวัดที่ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัด
หนองบัวล าภูและจังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ 2 โครงการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้  

สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม มกราคม – มีนาคม 2563 
 อีสานบน อีสานล่าง รวม 

จ านวนโครงการ 13 14 27 
เงินลงทุน (ล้านบาท) 1,518.2 3,363.5 4,881.7 
การจ้างงาน (คน) 261 1,696 1,957 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม มกราคม – มีนาคม 2563 (อีสานบน) 

จังหวัด 
จ านวน เงินลงทุน การจ้างงาน 
โครงการ (ล้านบาท) (คน) 

กาฬสินธุ์ 2 206.9 106 
ขอนแก่น 2 14.8 30 
บึงกาฬ 1 11.1 3 

เลย 2 797.3 33 
นครพนม 1 125 20 
หนองคาย 1 200 20 

หนองบัวล าภู 2 101.1 42 
อุดรธานี 2 62 7 

รวม 27 4,881.7 1,957 

ไตรมาสท่ี 1/2563 
18 พฤษภาคม 2563 

 



ศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 3  2 

รายละเอียดโครงการแต่ละจังหวัด 
จังหวัดกาฬสินธุ์   
จ านวน 2  โครงการ  เงินลงทุน  206.9 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และ
กิจการผลิตไก่ช าแหละ 
จังหวัดขอนแก่น   
จ านวน 2  โครงการ  เงินลงทุน  14.8 ล้านบาท ได้แก ่กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  และ
กิจการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อ Teamlink โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร โดยเป็น
ช่องทางสื่อสารและช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานในองค์กรในแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยอยู่ในรูปแบบ Cloud 
Platform ที่สามารถท างานในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application  
จังหวัดนครพนม   
จ านวน  1 โครงการ  เงินลงทุน 125 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล  
จังหวัดบึงกาฬ   
จ านวน  1 โครงการ  เงินลงทุน 11.1 ล้านบาท ได้แก ่กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา   
จังหวัดเลย   
จ านวน  2 โครงการ  เงินลงทุน 797.3 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลและผลิตผล
พลอยได้ ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ (ACTIVATED CARBON) 
จังหวัดหนองคาย   
จ านวน 1 โครงการ  เงินลงทุน 200 ล้านบาท ได้แก่  กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ 
จังหวัดหนองบัวล าภู   
จ านวน  2 โครงการ  เงินลงทุน  101.1 ล้านบาท ได้แก ่ กิจการผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา  และกิจการผลิตสุกรขุน  
จังหวัดอุดรธานี   
จ านวน  2 โครงการ  เงินลงทุน  62 ล้านบาท ได้แก ่ กิจการผลิตเครือ่งประดับและทองค าบริสุทธิ์  และกิจการผลิตผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา   

 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาต่างๆ ดังนี้ 
1. กิจกรรมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์”  ในวันพุธที่  

24 มิถุนายน  ๒๕๖๓ รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.  และรุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบการจัดการ
ประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงมาตรการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบส าหรับผู้ประกอบการ และวิธีปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

2. กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนเปิดด าเนินการ” ในวันพุธที่ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบการจัดการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings  
เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการเตรียมตัวเพ่ือเปิดด าเนินการให้กับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้ทราบถึงขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดเตรียมข้อมูลของบริษัทรวมถึงวิธีการในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเปิดด าเนินการ 


