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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

ก 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยได้สนับสนุนให้ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด      
ภำคตะวันออกเฉียง เหนือตอนกลำง จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกลุ่ มจั งหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง (กำฬสินธุ์ ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
มอบหมำยให้สถำบันยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษำด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นจำก
ทุกภำคส่วนทั้งภำครำชกำร เอกชน ประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำ และประชำชน ได้ให้ควำมเห็นต่อ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดฯ โดยคณะที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือให้
กลุ่มจังหวัดฯ มีแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบ
และทิศทำงกำรพัฒนำไปสู่กำรก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
คณะที่ปรึกษำ 

                                                                                              กุมภำพันธ์ 2561 
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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ข 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ ฉ 
บทที่ 1 บทน า 1-1 
1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
1.2 วัตถุประสงค์ 1-1 
1.3 พ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 1-2 
1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 1-2 
1.5 กระบวนการวิจัยและเทคนิคการวิเคราะห์ 1-5 
บทที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย 2-1 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 2-2 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2-5 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเฉพาะด้านที่เชื่อมโยง

จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 
2-27 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-53 
2.5 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยใน

อนาคตและการวิเคราะห์สถานะของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและการบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาล 

2-58 

2.6 สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 2-78 
2.7 แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยด้านต่าง ๆ ในระยะสั้น  

ระยะกลาง และระยะยาว 
2-80 

2.8 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2-82 

บทที่ 3 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 3-1 
3.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 3-1 
3.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 3-4 
3.3 ข้อมูลด้านสังคม 3-23 
3.4 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3-27 
3.5 ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3-30 
3.6 ผลการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 3-32 
บทที่ 4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด 4-1 
4.1 สถานการณ์และโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต 4-1 
4.2 ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการต่อยอดพัฒนา 4-8 
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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ค 

สารบัญ 
 

 หน้า 
4.3 ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 4-12 
4.4 ผลการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา 4-14 
4.5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 4-16 
บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี           
(พ.ศ.2560-2579) 

5-1 

5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 5-1 
5.2 เป้าหมายการพัฒนา 5-2 
5.3 ตัวชี้วัด 5-2 
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน 5-2 
5.5 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยใช้ “ห่วง

โซ่คุณค่า” 
5-9 

5.6 กรอบหรือทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ส าคัญในระยะสั้น กลาง ยาว ใน
ลักษณะ “ห่วงโซ่คุณค่า” ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

5-12 

บทที่ 6 แผนงาน/โครงการส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

6-1 
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ง 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ 2-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย 2-61 
ตารางที่ 2-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต  2-62 
ตารางที่ 2-3 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ 2-65 
ตารางที่ 2-4 เงินลงทุนของไทยจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจใน

ประเทศไทย  
2-65 

ตารางที่ 3-1 ประเภทการใช้ที่ดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558   3-3 
ตารางที่ 3-2 การใช้ประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 3-3 
ตารางที่ 3-3 จ านวนประชากรและการปกครองของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ.2559 
3-4 

ตารางที่ 3-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2556-2558 3-4 
ตารางที่ 3-5 รายได้เฉลี่ยต่อคนของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2555-2558                                          3-7 
ตารางที่ 3-6 เนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปี

ของกลุ่มจังหวัด  ปี พ.ศ.2557-2559 
3-8 

ตารางที่ 3-7 เนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวนา
ปรังของกลุ่มจังหวัด  ปี พ.ศ.2557-2559 

3-8 

ตารางที่ 3-8 เนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมัน
ส าปะหลังโรงงานของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558-2560 
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ตารางที่ 3-9 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานของกลุ่ม
จังหวัด ปี พ.ศ.2558-2560 

3-8 

ตารางที ่3-10 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ศ.2553 กลุ่มจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 

3-9 

ตารางที ่3-11 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง             
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พ.ศ.2557–2559 
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ตารางที ่3-22 ปริมาณขยะมูลฝอยกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557 3-29 
ตารางที่ 3-23 สถิติการเกิดคดี การจับกุม จ าแนกตามกลุ่มคดี ปี พ.ศ.2556-2558 3-31 
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ฉ 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
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1 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

พ.ศ.2551 กําหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม พ.ศ.2560 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภูมิภาค โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม โดยให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด และคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เห็นชอบ
ตามนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในระยะที่ผ่านมามี
จุดเน้นที่สําคัญเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ ข้าว 
อ้อยโรงงาน และมันสําปะหลัง และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้า การลงทุน การบริการ ควบคู่ไป
กับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดขยาย ตัวใน
ระดับปานกลาง แต่ยังไม่มีเสถียรภาพ และมีปัญหาที่สําคัญต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตและ
การบริการเดิมให้มีขีดความสามารถเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในและนอกภูมิภาค ซึ่งพบว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ด้านการบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมาเป็นภาค
การค้า ส่วนภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง แม้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดด้านการบริการมีมูลค่าสูงกว่าทุกสาขาการผลิตก็ยั งมีความเชื่อมโยงธุรกิจบริการกับสินค้าชุมชน 
และการท่องเที่ยวไม่มากเท่าที่ควร จะต้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริหารตาม
มาตรฐานสากลและบริการวิชาชีพสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อมโยงกับสินค้า
ชุมชนและการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่น ในขณะที่ภาค
การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากยังขาดความมั่นคงของการผลิตที่ยังคงอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติ
เป็นสําคัญ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงการผลิตตามห่วงโซ่การผลิตร่วมกันน้อยมากภายใน
จังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือเป็นเป้าหมายร่วมกันของกลุ่มจังหวัดที่จะทําให้รายได้
ประชากรต่อหัวต่อปีของกลุ่มจังหวัดหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) 
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) การศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากพ้ืนที่ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์
จากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การวิเคราะห์
สถานการณ์ (Scenario Analysis)  นําข้อมูลแต่ละส่วนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แล้วนําร่างแผน
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ยุทธศาสตร์ฯ รับฟังความเห็นในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด รวมถึงความเห็นจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบู รณาการ  (กบก. )  มีความเห็น พ้องต้องกัน ในการกํ าหนดวิสั ยทัศน์ กลุ่ มจั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ “กลุ่มจังหวัดที่มีความน่าอยู่และ
ทันสมัย (Smart Cluster)” โดยกําหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยรวม คือ “เศรษฐกิจเข้มแข็งและเติบโต 
ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุข ภายใต้โอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ” 
เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนา 6 ด้าน คือ 1) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 2) เป็นศูนย์กลางด้านการลงทุน โลจิสติกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การค้า ด้วยระบบดิจิทัล 3) เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง  4) เป็น
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคดิจิทัล 5) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มี
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 6) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการภาครัฐด้วย
ระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล โดยกําหนดตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและทั่วถึงอย่างชาญฉลาด 2) มีการยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในด้านการผลิต และการตลาด ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 9 ต่อปี1 4) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยั่งยืน 5) มีการบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล ซ่ึง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา (Smart Infrastructure)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and 

Investment) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

(Smart Agriculture) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Smart Eco-

system) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart 

Governance) 
 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 

เป้าหมาย ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มจังหวัดทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง  
                                                           
1 กําหนดตัวชี้วัดจากเป้าหมายการพัฒนาประเทศของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีที่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ซึ่งตามเกณฑ์ของธนาคารโลกจะประเมินจากรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capita) เท่ากับ 440,849 บาทต่อคนต่อปี กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีรายได้อยู่ที่ 74,876 บาทต่อคนต่อปี ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จึงกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเร่งให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยอย่างน้อยร้อย
ละ 9 ต่อปี   
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ตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ 1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนในกลุ่มจังหวัดมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
2) มีระบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ 3) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 4) จํานวนผู้ป่วย
โรคร้ายที่รุนแรงและมีความเสี่ยงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดลดลงร้อยละ 10 ทั้งนี้ได้กําหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ  
1) ส่งเสริมความเป็นสถาบันครอบครัว 2) ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและทั่วถึง 
3) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม 4) สร้างสังคมสุขภาวะ กําหนดแผนงานดําเนินการ 5 แผนงาน 1) 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนบนฐานคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ จํานวน 8 โครงการ 2) ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในรูปแบบการศึกษาที่
เน้นผลลัพธ์ (Outcome Base) จํานวน 12 โครงการ 3) บูรณาการกลไกในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามของชุมชน และสังคม จํานวน 8 โครงการ 4) การสร้างนวัตกรรมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จํานวน 8 โครงการ 5) การป้องกันและขจัดโรคร้ายที่รุนแรง
และมีความเสี่ยงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จํานวน 4 โครงการ รวม 40 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กําหนดเป้าหมาย กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ํา คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
การสื่อสาร ผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการพัฒนา 
กําหนดตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ 1) พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 2) มีแหล่งน้ํานอกเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 3) มี
การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 5) ร้อยละของหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของรัฐ 6) มีระบบผังเมืองและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกระดับ (หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ) โดยได้กําหนดกลยุทธ์ 6 ด้าน คือ 1) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ํา และระบบชลประทาน 2) การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์ 3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 4) พัฒนาระบบและการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง 5) การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้มีแผนงานดําเนินการ 8 แผนงาน คือ  
1) การบริหารจัดการน้ําพื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน จํานวน 4 โครงการ 2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
แหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําบาดาล จํานวน 24 โครงการ 3) พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางบกและทางราง 
จํานวน 5 โครงการ 4) พัฒนาการคมนาคมทางอากาศ จํานวน 8 โครงการ 5) ส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิ
สติกส์ และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของจังหวัด จํานวน 4 โครงการ 6) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานให้ครอบคลุมกลุ่มจังหวัด จํานวน 8 โครงการ 7) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของรัฐ จํานวน 4 โครงการ 8) การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด จํานวน 8 โครงการ รวม 65 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and 
Investment) เป้าหมาย เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ 
ตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี  
กําหนดกลยุทธ์ 11 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  
2) จัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ผู้ประกอบการรายย่อย  3) ส่งเสริม สนับสนุน 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจและการลงทุน 4) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 5) ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
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ด้านการบริการ 6) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
7) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 8) การบรูณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านธุรกิจและการลงทุนเพ่ือการตัดสินใจ 10) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ 11) พัฒนาไหมและสิ่งทอสู่สากล มีแผนงานดําเนินงาน 14 
แผนงาน คือ 1) การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  จํานวน 16 
โครงการ 2) จัดตั้งกองทุนเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อย  
จํานวน 4 โครงการ 3) ส่งเสริม สนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาด้านธุรกิจและการ
ลงทุน จํานวน 12 โครงการ 4) การพัฒนาเมืองน่าอยู่และทันสมัย (Smart City) จํานวน 4 โครงการ  
5) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 จํานวน 4 โครงการ 6) ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา Medical Hub จํานวน 22 โครงการ 7) ส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดตั้งและพัฒนาระบบธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ระบบดิจิทัล จํานวน 4 โครงการ 8) ส่งเสริม และสนับสนุน
การจัดตั้งและพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจและการลงทุน จํานวน 8 โครงการ 9) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จํานวน 6 โครงการ 10) พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะ จํานวน 8 โครงการ 11) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวน 11 โครงการ 12) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้าน
ธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มจังหวัด จํานวน 8 โครงการ 13) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงตลาดและ
การฝังตัวในต่างประเทศ จํานวน 9 โครงการ 14) พัฒนาและสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้าในอุตสาหกรรม
ไหมและสิ่งทอเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  จํานวน 11 โครงการ รวม 127  
โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
(Smart Agriculture) เป้าหมาย 2 ด้าน คือ 1) เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 2) เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มี 2 ตัวชี้วัด 
คือ 1) มูลค่าของพืชเศรษฐกิจหลัก สินค้าปศุสัตว์ และประมง เพ่ิมขึ้น 2) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตร กําหนดกลยุทธ์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 2) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระบบ
ปลอดภัยและอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 3) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและเคมีชีวภาพ 5) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (First S-curve) สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหาร (Innovation Food) แห่ง
อนาคต 6) สร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตร มีแผนงานดําเนินการ 
12 แผนงาน คือ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร จํานวน 21 โครงการ 2) การพัฒนาสินค้าเกษตรทางเลือกมูลค่าสูง  จํานวน 8 โครงการ  
3) สนับสนุน ส่งเสริม เขตเศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 4 โครงการ 4) การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารระบบปลอดภัย และอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด จํานวน 4 โครงการ 5) การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จํานวน 9 โครงการ 6) ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
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จํานวน 13 โครงการ 7) การพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
(First S-curve) สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหาร ( Innovation Food) แห่งอนาคต จํานวน 6 โครงการ  
8) พัฒนาปศุสัตว์และประมงทั้งระบบ จํานวน 12 โครงการ 9)  ส่งเสริมและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ จํานวน 
4 โครงการ 10) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของข้าวหอมมะลิ  จํานวน 4 โครงการ  
11) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของอ้อย จํานวน 4 โครงการ 12) การจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของมันสําปะหลัง จํานวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Smart Eco-
system) เป้าหมาย คือ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างสมดุล กําหนดตัวชี้วัด 2 ข้อ คือ 1) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่ม
จังหวัดได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 2) ร้อยละของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (ดินเค็ม น้ําเสีย ขยะ ของเสียอันตราย อากาศ)  มีกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ  
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรชาติและ
สิ่งแวดล้อม (Smart Environment) 2) เพ่ิมผลิตภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ําอย่างบูรณาการและ
ชาญฉลาด 3) ส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรมด้านพลังงานและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart 
Energy) 4) ส่งเสริมความเป็นเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานดําเนินการ 6 แผนงาน 
ได้แก่ 1) ปลูกจิตสํานึกและวินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ 2) 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ 3) การบริหารจัดการคุณภาพน้ําอย่างบูรณาการและชาญฉลาด จํานวน 4 
โครงการ 4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการลงทุนทางด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ 5) ส่งเสริมการใช้พลังงานที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 
4 โครงการ 6) การส่งเสริมความเป็นเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ รวม 24 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart 
Governance) เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและธรรมภิบาล มีตัวชี้วัด 2 
ด้าน คือ 1) ระบบการให้บริการของภาครัฐมีสมรรถนะสูง 2) ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐของ
กลุ่มจังหวัดสูงขึ้น กําหนดกลยุทธ์ 2 ด้าน คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการภาครัฐที่
รองรับกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 2) พัฒนาข้าราชการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถและ
มีธรรมาภิบาล แผนงานดําเนินการ 3 แผนงาน คือ 1) ปรับปรุงระบบการทํางานและการบริการประชาชน
แบบมีส่วนร่วมในยุคดิจิทัล จํานวน 8 โครงการ 2) บูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและการแปลงแผนสู่
การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิผลสูง จํานวน 4 โครงการ 3) พัฒนาข้าราชการของกลุ่มจังหวัด
ให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน จํานวน 8 โครงการ รวม 20 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การที่จะ
บรรลุวิสัยทัศน์ “กลุ่มจังหวัดที่มีความน่าอยู่และทันสมัย (Smart Cluster)” ต้องสร้างความเชื่อมโยงกับ
กระแสของโลกที่ใช้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวนํา การดําเนินการโครงการตามแผนงาน
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ อาจมีความจําเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงรูปแบบ 
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วิธีการ กลไก ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
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1-1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) โดยให้ก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ และผลที่จะได้รับ 
ในแต่ละระยะบูรณาการการท างานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงความ
เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น โดยประเมินและทบทวนแผนงานทุก ๆ 5 ปี 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะยาว (พ.ศ.2560–
2579) โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้น กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้จัดให้มีโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะ 20 ปี โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ (Synergy) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20ปี ได้อย่างมีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลก าหนด 
ก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพ่ือก าหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพ เกิดผลชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
ในพ้ืนที่ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี เป็นกรอบและ 
ทิศทางการพัฒนาไปสู่การก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2) เ พ่ือบู รณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกช น ภาคประชาสั งคม และ
สถาบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่สู่ระดับภาค ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 

3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สู่พัฒนาที่มี 
ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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1.3 พื้นที่เป้ำหมำยและหรือกลุ่มเป้ำหมำย 
1) พื้นที่เป้ำหมำย จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
2) กลุ่มเป้ำหมำย 

1) หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีที่ตั้งใน
จังหวัด ในกลุ่มจังหวัด 

2) นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
3) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
4) ผู้แทนภาคประชาสังคมจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
5) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

1.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1) จัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1 เพ่ือประชาสัมพันธ์

โครงการ และชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 20  ปี 
ร่วมก าหนดแนวทางและร่วมด าเนินงานกับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ 
เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ และท้องถิ่น 

2) การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยอย่างน้อยประกอบด้วย 
2.1) ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
2.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเฉพาะด้านที่เชื่อมโยงจังหวัด  

กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 
2.4) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และ

สถานะของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 
และการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

2.5) สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
2.6) แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งในระยะกลางและ 

ระยะยาว 
2.7) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

กลุ่มจังหวัด 
3) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัด อย่างน้อยประกอบด้วย 

3.1) ข้อมูลส าคัญของกลุ่มจังหวัด อย่างน้อยประกอบด้วย ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี น าเสนอข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบ 

3.2) สถานการณ์และโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต เช่น การพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงกับกลุ่ มประเทศ 
กลุ่ม CLMV จีน และ GMS และอาเซียน  

3.3) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 
(Value Chain) 
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3.4) ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนา 
3.5) ผลการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในระยะแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในห้วงที่

ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปี 
3.6) ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด อย่างน้อยประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis, 
Scenario Planning หรือเครื่องมืออ่ืนที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ในการจัดท าแผน เป็นต้น 

3.7) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา 
4) น าผลการด าเนินงานตามข้อ 2-3 มาวิเคราะห์และจัดท า “ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)” ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
ส่วนที่ 2 กรอบและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ที่เชื่อมโยงในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 

20 ปี 
ส่วนที่ 3 การประเมินสถานการณ์ของกลุ่มจังหวัดอย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) ผลการพัฒนากลุ่มจังหวัด ในห้วงที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปี 
(2) สถานการณ์ ศักยภาพ และโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต 

ส่วนที่ 4 กรอบและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

(1) ความเชื่อมโยงการพัฒนากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่
คุณค่า” 

(2) กรอบและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ส าคัญในระยะสั้น กลาง ยาว ใน
ลักษณะ “ห่วงโซ่คุณค่า” 

ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

(1) วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(2) เป้าหมายการพัฒนา 
(3) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม 
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5) เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(6) กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(7) แผนงาน/โครงการส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กลุ่มจังหวัดจะต้อง

ด าเนินการ ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, และ 20 ปี) โดยระบุพ้ืนที่ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการและแหล่งงบประมาณ 

(8) ชุดโครงการส าคัญ ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามข้อ (7) 

ส่วนที่ 6 แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 
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5) จัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้ งที่ 2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) จากผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนไม่น้อยกว่า 160 คน 

6) น าข้อคิด เห็นตามข้ อ 5)  มาปรับปรุ งร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560–2579) 

7) น าเสนอ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่ มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

8) .น าข้อคิด เห็นตามข้อ 7)  มาปรับปรุ งร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560–2579) และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ฉบับสมบูรณ์
ตามเค้าโครงข้อ 4 

9) น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ฉบับสมบูรณ์ 
ต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม 
นักวิชาการและท้องถิ่น 

10)  จัดประชุมสร้างความรับรู้  ความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ มจั งหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560–2579) ฉบับสมบูรณ์ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยจ านวน 
30 คน  
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ภำพที่ 1-1 แผนผังการด าเนินการโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนกลางระยะ 20 ปี 
 
1.5 กระบวนกำรวิจัยและเทคนิคกำรวิเครำะห์ 

คณะที่ปรึกษาประยุกต์กระบวนการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) เป็น
กระบวนการที่ที่ปรึกษาวิเคราะห์และมองอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
สถานการณ์ในอนาคตนั้นสร้างขึ้นมาโดยอาศัยความเป็นได้ของเหตุการณ์ที่มาจากแนวโน้ม (Trends) 
ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สถานการณ์ 
ในอนาคตของกลุ่มจังหวัดจึงมีได้หลายสถานการณ์ขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้มและความไม่แน่นอนที่เลือก
มาประกอบกัน ดังนั้นสถานการณ์ในอนาคตของกลุ่มจังหวัดคือ ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็น
จริงได้ (Plausible) และเก่ียวข้องกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Relevant) หรือนโยบายของภาครัฐ
หรือแนวโน้มของกระแสโลกในภาพรวม กระบวนการสร้างสถานการณ์ของการจัดท าแผนระยะ 20 ปี 
ของกลุ่มจังหวัดจะกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ท าให้กล้าคิดนอกกรอบปัจจุบัน 
ในการรับฟังความเห็นเมื่อคณะที่ปรึกษาออกไปจัดประชุมแต่ละจังหวัดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถหา
วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาเดิมได ้
 rIS

NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

1-6 

 
ภำพที่ 1-2 ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาโครงการ 

 
ขั้นตอนการเขียนสถานการณ์ในอนาคตของกลุ่มจังหวัดมีข้ันตอนดังนี้ 

1) การก าหนดขอบเขตของสถานการณ์ในอนาคตของกลุ่มจังหวัดโดยก าหนดว่าเป็น
แผนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในระยะ 20 ปี โดยวัตถุประสงค์ของการก าหนดแผนพัฒนาดังกล่าว
นั้นก าหนดมาจากแผนระยะ 20 ปีของชาติ ท าให้การก าหนดขอบเขตมีความเหมาะสมและ 
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

2) การเชิญผู้เชี่ยวชาญเพ่ือระดมความคิดในการประชุม Round Table ซึ่งจะเป็นผู้ให้ทั้ง
ข้อมูล ความรู้ และความเห็นในการสร้างสถานการณ์ เพ่ือฉายภาพสถานการณ์ในแต่ละด้าน 
โดยคณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมย่อยในแต่ละด้านเช่น ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านโลจิสติกส์  
ด้านปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence:  AI)ด้ านการบริหารจัดการเมือง  ด้ านสั งคม 
ด้านเทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มใน
ด้านสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) สิ่งแวดล้อม (Environment) 
และการเมือง (Politics) หรือใช้ชื่อย่อว่า STEEP โดยจัดประชุมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

- 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ด้านการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ 
- 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ด้านโลจิสติกส์  โดย รองศาสตราจารย์  ดร.พนกฤษณ 

คลังบุญครอง 
- 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ด้านปัญญาประดิษฐ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา 

วงศ์ธนวสุ 
- 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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- 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 ด้านสังคม (การศึกษา สาธารณสุข) วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม 
และการปกครอง 

- 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ด้านการพัฒนาเมือง โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
3) การจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานและสรุปประเด็นที่จะระดมความคิดให้ศึกษาล่วงหน้า 

เตรียมความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญในการเข้าร่วมระดมความคิดเพ่ือให้สามารถด าเนินการประชุม 
เชิงปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) การประชุมโต๊ะกลม เพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตของกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยง
ภายในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเริ่มจากการสรุปประเด็นปัจจุบันในกลุ่ม
จังหวัดและขอบเขตของสถานการณ์เพ่ือความเข้าใจตรงกัน การระบุแนวโน้มที่คาดว่าจะเป็น
แรงผลักดัน (Driving Forces) หรือจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนในอนาคตทีส่ามารถท านาย 
(Forecast) การคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญในระดับพ้ืนที่  
 

 
ภำพที่ 1-3 การประชุมโต๊ะกลมดา้นสังคม 

 

 
ภำพที่ 1-4 การประชุมโต๊ะกลมดา้นการพัฒนาเมือง 
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บทที่ 2 
การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย 

 
 การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้แบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ 

2.1 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเฉพาะด้านที่เชื่อมโยงจังหวัด  

กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.5 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตและ

การวิเคราะห์สถานะของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงและการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

2.6 สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย  
2.7 แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยด้านต่าง ๆ ในระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว 
2.8 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

กลุ่มจังหวัด 
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2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศไทยระยะยาวในการ
จัดท านโยบายการพัฒนาประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 มาตรา 65  
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์แห่งชาติ 
พ.ศ.2561 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  ก าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาใน 6 ด้าน ได้แก่ 

 

 
ภาพที่ 2-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่มา : คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาต ิ

 
2.1.1 ด้านความม่ันคง  

1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง
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ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 
และน้ า 

2) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

3) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

4) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

5) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

6) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องในแนวดิ่งและแนวระนาบมากข้ึน 
2.1.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ประเทศไทยจะต้องมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
2.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
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4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

2.1.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.1.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.1.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 
ภาพที่ 2-2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 -2564) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  22 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่ งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 
ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ 
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2.2.1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ยึดวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมายการ
พัฒนาและตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ขององค์การสหประชาชาติที่ได้ก าหนดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2573 (ค.ศ.2015–2030)  

2.2.2 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 

(พ.ศ.2560-2564) ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ
37 วาระ ได้แก่ 1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2) แผนปฏิรูปการเข้าสู่
อ านาจ/ระบบพรรคการเมือง 3) การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
4) การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา  
5) การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่ งรัฐ 6) การปฏิรูปกิจการต ารวจ  
7) การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (แผนกปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) 8) การปฏิรูป
ระบบและโครงสร้างภาษี 9) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ  10) ระบบพลังงาน 
11) การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน 12) การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิรูป
กฎหมายแข่งขันทางการค้า 13) การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการ
ปฏิรูปการเงินฐานราก/แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน / แนว
ทางการส่งเสริมการให้ความรู้การเงินขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน  14) การปฏิรูปภาคการเกษตร 
15) การสร้างสังคมผู้ประกอบการ 16) การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา 17) การปฏิรูประบบ 
การคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) 18) การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 19) แผนปฏิรูปการกีฬา 
20) ระบบวิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาของประเทศ 21) ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมของประเทศ 22) การปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพ 23) การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม  24) การปฏิรูป
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ระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ 25) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ 
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การ
ปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ระบบจ ากัดขยะเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาต่ า
กว่าระดับอุดมศึกษา การก าหนดให้โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง
หรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ แนวทางปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  26) 
การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน 27) การปฏิรูปเพ่ือรับมือวิกฤติการณ์น้ าทะเลขึ้นสูง
และแผ่นดินทรุด พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 28) ระบบเพ่ือส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่
แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาธนาคาร
ที่ดิน 29) สวัสดิการสังคม 30) การปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 31) ปฏิรูประบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  32) การก ากับดูแลสื่อ 33) สิทธิ เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ  34) การป้องกัน 
การแทรกแซงสื่อ 35) ศิลปะ วัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ 36) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพ่ือให้เป็นสถาบันหลักของสังคม  
37) ปฏิรูปการแรงงาน 

บูรณาการโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อนชุดใหม่ 
(New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ 1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ 
(Productive Growth Engine) 2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Growth Engine) และ 3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(Green Growth Engine) 

 

 
ภาพที่ 2-3 โมเดลประเทศไทย 1.0-4.0 

ที่มา: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ, สภาปฏริูปแห่งชาติ 
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2.2.3 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) ก าหนดไว้ดังนี้ 
1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

2.2.4 เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนใน  
การผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน
การผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
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การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน เช่น ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุน
วิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ
พ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ.2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วน
ของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ
ค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง 
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตรา 
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท า โดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น 
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ได้แก่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย และอีก 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน ได้แก่  
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 3) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 4) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ 
การพัฒนา มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
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ภาพที่ 2-4 ความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 

 
ภาพที่ 2-5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.1) วัตถุประสงค์ 
1.1.1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี 

ทางสังคม 
1.1.2) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลก

ศตวรรษท่ี 21 
1.1.3) เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
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1.1.4) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนา
คนและประเทศ 

ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย 
โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า  ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence 
Quotient: IQ) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional 
Quotient: EQ) ของเด็กร้อยละ 70 มีคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี มีผู้ได้รับ
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ิมขึ้น  ในขณะที่คน
ไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤต
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ผลคะแนนสอบ Programme 
for International Student Assessment: PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น การอ่านของคนไทย
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คน 
ต่อประชากรแสนคน การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปี ลดลงรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกิน 
ร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

1.2) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
1.2 .1) ป รับ เปลี่ ยนค่ านิ ยมคนไทยให้ มีคุณ ธรรม  จริยธรรม มี วินั ย  

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ  
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

1.2.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เช่น ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคม  
ที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

1.2.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ปรับระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

1.2.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการ 
ทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

1.2.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ เช่น ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

1.2.6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคม 
สูงวัย เช่น ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
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1.2.7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
เช่น ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการ
ความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม  
 

 
ภาพที่ 2-6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

2.1) วัตถุประสงค์ 
2.1.1) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากร 

ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
2.1.2) เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
2.1.3) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การ

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ส าคัญ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15 ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น  สัดส่วนประชากรที่ อยู่ ใต้ เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5  
ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมถึงสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือน
ที่ยากจนที่สุดลดลง  
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2.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

2.2.1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ เช่น ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง  

2.2.2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.2.3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึ งพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน เช่น สนับสนุนการให้ความรู้  
ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่
เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่าย
การเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 

 
ภาพที่ 2-7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 
3.1) วัตถุประสงค์ 

3.1.1) สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
ดังนี้ 
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(1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้
สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 

(2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้าง
ฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 

(3) เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษา
วินัยทางการเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

3.1.2) สร้ างความ เข้มแข็ งให้ กับ เศรษฐกิจรายสาขา เพ่ื อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

(1) เพ่ื อส่ งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ 

(2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 
ที่ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง 

(3) เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่น
ในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

(4) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอด 
สู่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(5) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ 
ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโต  
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(6) เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการลงทุนให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง
พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

(7) เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 

(8) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบ
สหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี 
ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิต
ภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโต
ได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ า กว่าร้อยละ 19.0  
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
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ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น  
ทั้งผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ ากว่า  
รอ้ยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน
มากขึ้น อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี ภาคเอกชนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้  ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขา 
มีการเติบ โตอย่ างเข้มแข็ ง อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุต สาหกรรม และบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ  
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืน พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่  
ในปี พ.ศ.2564 และให้เกษตรกรมีรายได้เงินสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน
ในปี พ.ศ.2564 มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จ านวน 15 พ้ืนที่ การท่องเที่ยวสามารถ 
ท ารายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท และแข่งขันได้มากขึ้น อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่า
อันดับที ่30 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้ง
ประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคการเงินมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้งต่อปีต่อคน 

3.2) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
3.2.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้ งในด้านการคลัง เช่น  

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบัน
การเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

3.2.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการค้า การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่ อุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
ภาพที่ 2-8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

4.1) วัตถุประสงค์ 
4.2.1) รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
4.2.2) สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
4.2.3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
4.2.4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว

เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญ 

ต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิด
จากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวน
และรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความ
เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่า 
เพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ 
เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมขึ้น การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นปีละ 350,000 ไร่ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตราย
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ชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถใน 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ.2563 และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

4.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
4.2.1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
4.2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความ

มั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
4.2.3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4.2.4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4.2.5) สนับสนุนการลดการปล่ อยก๊ าซ เรือนกระจก และเพ่ิ มขี ด

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4.2.6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
4.2.7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.2.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
 

 
ภาพที่ 2-9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

5.1) วัตถุประสงค์ 
5.1.1) เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน 

รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
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5.1.2) เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลั งของทุกภาคส่วน ให้มีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

5.1.3) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศใน 
การสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

5.1.4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและ
นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้ม 
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก 
ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ
คุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ใน ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  5 จึ ง เน้ น ใน เรื่ อ งก ารป ก ป้ อ งและ เชิ ด ชู ส ถ าบั น
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for Economics and Peace: IEP) 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความ 
ไม่สงบลดลง มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
ต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมขึ้น  ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคาม
ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
(ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ World Economic Forum: WEF) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตี 
ด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International 
Telecommunication Union: ITU) และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
5.2.1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้

ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
5.2.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้ องกันประเทศเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
5.2.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณา

การความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคาม  
ข้ามชาติ  

5.2.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  
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5.2.5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้ เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 

 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 
ภาพที่ 2-10 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

6.1) วัตถุประสงค์ 
6.1.1) เพ่ื อให้ ภ าครัฐมี ขนาด เล็ ก  มี การบริห ารจัดการที่ ดี  และได้

มาตรฐานสากล 
6.1.2) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการ

แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
6.1.3) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
6.1.4) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวย

ความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อ 

การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้
กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบ
และกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง 
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 

การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ อันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง การปรับคะแนน
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ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่า 
ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท า
ความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

6.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
6.2.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร

ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
6.2.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม

ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
6.2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้

มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวย
ความสะดวก ตรงตามความต้องการ  

6.2.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

6.2.5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 

6.2.6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 

 
ภาพที่ 2-11 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 
7.1) วัตถุประสงค์ 

7.1.1) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
และการค้า รวมทั้งมีกลไกก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้
สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน 
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7.1.2) เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน 

7.1.3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และ
นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิ ส่วน
บุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

7.1.4) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านน้ าประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบ
ประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

7.1.5) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อลดการน าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหาร
จัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity: EI) สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 
8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อพันล้านบาท ในปี พ.ศ.2564 และลดต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ.2564 การพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางและทางน้ า สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อ
ปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมดภายในประเทศ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.2564 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อ
ปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 
พ.ศ.2564 และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ิมขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2564 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า จ านวน
ธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.2564 
ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2564 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปี 
พ.ศ. 2564 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า 
ร้อยละ 85 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จ านวนหน่วยงานภาครัฐ
มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 และการ
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พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 100 
ในปี พ.ศ.2564 

7.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
7.2.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง เช่น พัฒนาระบบรถไฟให้เป็น

โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทาง
อากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  

7.2.2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

7.2.3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช่น พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบ 
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การอ านวยความสะดวกทางการค้า  

7.2.4) พัฒนาด้านพลังงาน เช่น จัดหาพลังงานให้ เพียงพอและสร้าง 
ความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด  

7.2.5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  

7.2.6) พัฒนาระบบน้ าประปา เช่น พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 

 
ภาพที่ 2-12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 
8.1) วัตถุประสงค์ 

8.1.1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

2-22 

8.1.2) เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกร 
รายย่อย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

8.1.3) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

8.1.4) เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน า เข้า
เทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง 
ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ 

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี
จัดโดย IMD World Competitiveness อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่
ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัย
และพัฒนา มีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี อีกทั้งนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

8.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
8.2.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เช่น ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้
เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

8.2.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เช่น 
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนา
นวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิ จที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  

8.2.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย เช่น การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ สาขา 
STEM วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้
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ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้ง
ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
 

 
ภาพที่ 2-13 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 
9.1) วัตถุประสงค์ 

9.1.1) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

9.1.2) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคน 
ทุกกลุ่ม 

9.1.3) เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

9.1.4) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพ
และภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ การลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาส 
ในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค  
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง สัมประสิทธิ์การ
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กระจายรายได้ระดับภาคลดลง การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับ 
คนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 
และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

9.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
9.2.1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้น
จากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  พัฒนาภาคใต้
เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  

9.2.2) การพัฒนาเมือง เช่น พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วม  
ของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน  
เขตเมือง  

9.2.3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ เช่น พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

 
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 

 
ภาพที่ 2-14 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

10.1) วัตถุประสงค์ 
10.1.1)  เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็น 

จุดเชื่อมโยงส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย 
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10.1.2)  เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และ
ยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

10.1.3)  เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก
การด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและ
การลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่  ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  
กับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี เครือข่าย 
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การผลักดัน
ให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า  ทางอากาศ 
ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง รวมถึงความส าเร็จของ
การด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross 
Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยาย 
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 

10.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
10.2.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และ

แสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
10.2.2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ

โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth 
Triangle: IMT–GT) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ( Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย -มาเลเซีย 
(Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) 
และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
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10.2.3) พัฒนาและส่งเสริมให้ ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  

10.2.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
10.2.5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน

ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
10.2.6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และนานาประเทศ  
10.2.7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่

สร้างสรรค์  
10.2.8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ

มั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
10.2.9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน 

การต่างประเทศ  
10.2.10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

2.2.6 หลักการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) สู่การปฏิบัติ  

1) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทาง
หลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

2) กระจายการพัฒนาลงสู่ พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมี 
ส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชน
สู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

3) เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

4) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือ  
คลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

5) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง  ๆ 
ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ
แผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิง  
บูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนา
อย่างแท้จริง rIS
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2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเฉพาะด้านที่ เชื่อมโยงจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 20 ปี 
 

 
ภาพที่ 2-15 การขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย ระยะ 20 ปี 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย 
 
กระทรวงหาดไทยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง 
และสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 4 ข้อ ได้แก่ 
1) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน การปกป้องเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความรู้สึกสามัคคี การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ
การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ การพัฒนา 
เพ่ือตอบโจทย์ Local Economy การเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด กลุ่มจังหวัด  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ การพัฒนาองค์กรให้มีขนาดเล็ก 
โปร่งใส เปิดเผย มีการบริหารจัดการที่ ดี  มี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชน 

เป้าหมาย 
1) ชุมชนเข้มแข็ง 
2) ชุมชนมีความปลอดภัย 
3) สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
5) พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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2.3.2 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพ่ือระดม

ความเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญของ 
ภาคการเกษตรไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากการ
พิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มของประชากรโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทั่ว
โลกก าลังให้ความสนใจ เช่น การน าเครื่องจักรกลมาใช้ในการเกษตรทดแทนแรงาน การน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ การควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า แสงแดด 
ให้สามารถท าผลผลิตได้ผลผลิตได้ตลอดปีในสภาพโรงเรือน เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาสถานการณ์
ภาคการเกษตรของไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปประเด็นที่น่าสนใจที่จะน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
ในระยะยาว โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งในการ
แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
ภาพที่ 2-16 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ทีม่า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ ก าหนด กรอบแนวทางในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นา

ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะ 20 ปี
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ข้างหน้า ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยตั้งเป้าหมายในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ.2560–2579) ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 
ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อ ปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8  
ต่อปี และ TFP เติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่จะส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี  พ.ศ.2579 ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แล้วก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่าง ๆ โดยปกติแล้วเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ จะมีวงจรชีวิตของนวัตกรรม ( Innovation Lifecycle) ซึ่งอธิบายได้ด้วยกราฟ
เส้นโค้งรูปตัวเอส หรือ S-Curve โดยเป็นกราฟแสดงการเติบโตของเทคโนโลยี ที่ ใช้อธิบายถึง
ประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผ่านไปในระยะแรก
ที่เทคโนโลยีเพ่ิงได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่นั้น เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพ
หลายอย่างซึ่งต้องใช้ทั้งเงินลงทุนและเวลา เมื่อพัฒนาต่อไป ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก็จะเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดที่เทคโนโลยีเริ่มมีการอ่ิมตัว ซึ่งองค์กรต้องแสวงหานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่
หรือ S-Curve เส้นใหม่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป ไม่เช่นนั้นองค์กรนั้นก็จะหยุดนิ่งหรือล้าหลังในที่สุด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ในระยะ  20 ปีข้างหน้า ตามกรอบการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
พบว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Products: GDP) ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย
ประมาณ ร้อยละ  3 ต่อปี  การลงทุน เติบ โต เฉลี่ ย เพียงร้อยละ  2 ต่อปี  มู ลค่ าการส่ งออก
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: 
TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่ า และยังไม่มาก
พอที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี พ.ศ.2579 ได้ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และจากการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560–2564) ได้ก าหนดเป้าหมายให้
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี มีการขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และ 7.5 ต่อปี ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของมูลค่า
และปริมาณการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวม
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นเครื่องยนต์ส าคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  4.0 ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือ “มุ่งสู่ อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและ 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และเป็นเป้าหมายการพัฒนา ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศ
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รายได้สูงได้ภายในปี พ.ศ.2579 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดเป้าหมายไว้  5 
ประการ ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ  

1) ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี  
2) การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  
3) มูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี  
4) ผลิตภาพรวมภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี  
5) มีนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior 4.0) จ านวน 150,000 ราย  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการเตรียมการเพ่ือแสวงหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือการต่อยอด  
S-Curve เดิมที่ก าลังจะถึงจุดอ่ิมตัว ให้มีการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้น 
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจต่อไป  

กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน  สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม 
ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่  

กลุ่ มที่  1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่ มี ศั กยภาพ (First S-Curve) คือ 
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอ่ิมตั ว และมีความสามารถในการเติบโตต่ า 
จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้  

กลุ่มที่  2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง 
แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทาง
เศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  
ให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้  

กลุ่มท่ี 3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการ
ผลิต มีความสามารถในการเติบโตจ ากัด และบางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ เช่น  
การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการเพ่ิมความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ือให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้  

ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานั้น อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ซึ่งได้แก่ 
การต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และ อุตสาหกรรมอนาคต (New 
S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและ
สร้าง S-Curve ตัวใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of 
Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมี 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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ภาพที่ 2-17 อุตสาหกรรมกลุม่ First S-Curve และ New S-Curve 

ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย  

1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ผลิต
ชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ผลิต
อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles 
(PHEV) ผลิตยางล้อ ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งก าลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ 
(ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) ยานยนต์ไฟฟ้า  

1.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ การผลิตดังต่อไปนี้  
1.2.1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่: SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, 

Sensors, RFID, Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, 
Wearable Devices, อุปกรณ์โทรคมนาคม  

1.2.2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ: HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer 
PCB และ Flexible Printed Circuit  

1.2.3) กลุ่ มกิ จ การออกแบ บ ท างอิ เล็ กท รอนิ กส์ : Microelectronics Design, 
Embedded System Design, IC Design  

1.3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่  
การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า การท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Tourism) เป็นต้น  

1.4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สาร
ออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง 
ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง) เป็นต้น  

1.5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional 
Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) 
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เป็นต้น  
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2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากทั้ ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ ากัด 
ไม่เพียงพอที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
New S-Curve ควบคู่ไปด้วย เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

2.1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ 
เป็นต้น  

2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการและซ่อมบ ารุง
อากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ (Time Sensitive Product) 
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบน าทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ และ
สถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น  

2.3) อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
ได้ แ ก่  อุ ต ส าห ก รรม เค มี ชี ว ภ าพ ค รบ ว งจ ร  เค มี ชี ว ภ าพ แ ล ะพ ล าส ติ ก ชี วภ าพ  ( Bio-
Chemical/Bioplastic) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  

2.4) อุตสาหกรรมดิ จิทัล (Digital) ได้แก่  สมองกลฝั่ งตั ว (Embedded Software) 
ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค (Consumer Insight 
Analytics and Data Center) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ระบบความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Internet of 
Thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สื่ อและแอนนิ เมชั่ น สร้างสรรค์  (Creative Media and 
Animation)  

2.5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ 
การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพ่ือการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง 
(Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร  

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต โดยข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนา และมีการประมาณการว่าการต่อยอดอุตสาหกรรม
เดิม (First S-Curve) จะสามารถเพ่ิมรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ  70 จากเป้าหมาย 
ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)  

นอกจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 3 หรือ กลุ่มที่ต้อง
ปฏิรูปควรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3) อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิรูป เนื่องจากอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่ยังใช้
เทคโนโลยีเดิมในการผลิต มีความสามารถและแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่จ ากัด และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ใหม่ เช่น การรวม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเพ่ิมการออกแบบที่สร้างสรรค์ การออกแบบที่สะท้อน
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วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เสื้อผ้า Nanotech ส าหรับเล่นกีฬา 
เครื่องนุ่งห่มส าหรับวงการแพทย์ เครื่องนุ่งห่มที่ช่วยด้านสุขภาพ เป็นต้น กลุ่มถัดมาได้แก่ การ
รวมกลุ่มของอุตสาหกรรมวัสดุ (Material) ที่รวบรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โลหะ อโลหะ ไม้ ปูน 
เซรามิก แก้วและกระจก โดยอุตสาหกรรมวัสดุต้องมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาวัสดุต่าง ๆ 
เช่น พัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพัฒนาวัสดุให้ทนทาน ยั่งยืน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Sustainable Material) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก ที่
สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เสริมสร้างให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้  

 

 
ภาพที่ 2-18 เป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ป ี

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

2.3.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์พาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้ก าหนดเป้าหมาย 3 ด้าน คือ  
1) สร้างความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิจของการค้าของประเทศ ด้วยการยกระดับ

ความสามารถการแข่งขัน โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่า ปรับเปลี่ยนจากการผลิตและขายส่งมอบตาม
ค าสั่งซื้อ เป็นการสร้างรูปแบบการดีไซน์ของตนเอง สร้างแบรนด์ และท าตลาดของตัวเองเพ่ือให้มี
ตลาดที่เป็นของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการของการค้าของประเทศโดย
สร้างการเชื่อมโยงกับโลก  

2) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ด้วยการผลักดันความเชื่อมโยงกับโลก 
โดยมุ่งใช้อุปสงค์น าการค้า (Demand Driven) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมสินค้าที่ผลิต
แล้วออกไปสู่ตลาด เป็นการศึกษาตลาดเพ่ือต้องการความเข้าใจของตลาดและส่งเสริมการผลิตให้ตรง
กับความต้องการของตลาด การบูรณาการกับภูมิภาคทั้งอาเซียนและกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี 
(Cambodia:  C, Lao:  L, Myanmar:  M, Vietnam:  V, Thailand:  T)  เ พ่ื อ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
จากการประสานเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัว  
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3) สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ด้วยการสร้างแรงยึดเหนี่ยว  
ในระบบเศรษฐกิจการค้า มุ่งสร้างการค้าที่เป็นธรรม ทั่วถึงและยั่งยืน เพ่ือไม่ให้บางภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะชนบทและผู้ด้อยโอกาส  

ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยเพ่ิมบทบาทในการพัฒนา

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เป็นเอสเอ็มอีที่สามารถก้าวไปเป็นเอสเอ็มอีที่สามารถส่งออกสินค้าตาม
มาตรฐานสากล มีการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ การจัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพ่ือช่วยผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเกษตรขั้นสูง เป็นสินค้าที่มีมูลค่า 
เร่งรัดแก้ปัญหาค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าที่ค้างอยู่ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้าสินค้านวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ เร่งรัดแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้ไทย
พ้นจากบัญชีที่ต้องถูกจับตาเป็นพิเศษภายในปี พ.ศ.2560 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และผลักดันการพัฒนาการค้าบริการ  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุม
กฎระเบียบมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก ปรับระบบการค้าโดยยกระดับการค้าในชนบทให้สามารถ
เชื่อมโยงและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่การค้าในภาคการผลิตและการบริการที่ก้าวหน้า โดยค านึงถึง
บริบท สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน การปฏิรูประบบการผลิต การค้าสินค้า
เกษตร โดยใช้การตลาดน าการผลิต เช่น ข้าว ปาล์มน้ ามัน น้ าตาล มันส าปะหลัง เพ่ือแก้ปัญหา
ปริมาณส่วนเกิน หรือคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ ปฏิรูปกฎหมาย ทั้งกฎหมายแข่งขันทาง 
การค้า กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลเดียว กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการส่งออกและน าเข้า การบังคับใช้กฎหมายหลักประกันให้มี
ประสิทธิภาพการผลักดันอ านวยความสะดวกทางธุรกิจและการค้า เช่น จดทะเบียนธุรกิจ และสร้าง
ตลาดชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค สร้างให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรม
สมัยใหม่ได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี
บทบาทในการดูแลการพัฒนาการของตลาด โดยรวมตัวกันเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับการค้าในระบบ
ตลาดได้ ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ต้องลดบทบาทการควบคุมราคาสินค้า และปล่อยลอยตัวให้
เป็นไปตามกลไกตลาด หรือหากควบคุมก็จะท าด าเนินการให้น้อยที่สุด แล้วเปลี่ยนไปเป็นการอ านวย
ความสะดวก และต้องสร้างระบบที่ผู้ประกอบการให้ซื่อสัตย์ ตรงไป ตรงมา ไม่ท าร้ายตลาด งานที่
เร่งด่วน คือ สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าด้วยราคาเป็นธรรม พัฒนาแอพพลิเคชั่นลาย
แทงของถูก พัฒนาช่องทางร้องเรียนให้สะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค  

4) ยุทธศาสตร์การบูรณาการกับระบบการค้าโลก โดยเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ทั้งการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน การค้าในภูมิภาค และการค้าระหว่างภูมิภาคโดยใช้
ประโยชน์จากการค้าทวิภาคีและการค้าพหุภาคี ได้แก่ ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นต้น  กระชับความ
ร่วมมือกับกลุ่มซีแอลเอ็มวีที เพ่ือลดอุปสรรคการค้า การลงทุน สร้างภาพลักษณ์สินค้า ธุรกิจบริการ
ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ผลักดันการส่งออกด้วยการตลาดน าการผลิต สร้างความ
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เข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมเจรจาเพ่ือขยายตลาด 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2579 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้น าตลาดโลก แบ่งออกได้
เป็น 4 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ.2559-2564 ด าเนินการแบบเร่งด่วน (Quick Win) ปฏิรูปการค้า 
เน้นปรับกฎหมาย วางระบบการค้า  

ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2569 ผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในห่วงโซ่ส าคัญของภูมิภาค 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้น าในตลาดภูมิภาค  

ระยะที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ.2570-2574 เป็นห่วงโซ่ส าคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าส าคัญในตลาดโลก  

ระยะที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ.2575-2579 ก้าวเป็นหนึ่งในผู้น าตลาดโลก เน้นสร้างศักยภาพของ
ประเทศให้สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก  

2.3.5 ยุทธศาสตร์กระทวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการน ากรอบสาระส าคัญยุทธศาสตร์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การขับเคลื่อนการศึกษาในระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ เป้าหมายคนทุก
ช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายเพ่ือให้ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี
เป้าหมายผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ า เป็น
ในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ 
สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมายผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย ระบบข้อมูลรายบุคคล
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และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหาร 
จัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายคนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย 
โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ ระบบ
บริหารงานบุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญ และพร้อม

เข้าร่วมผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน องค์กร 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ 

4) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที ่
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ภาพที่ 2-19 กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาต ิ

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ จะมุ่งพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ
และให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้  
ในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่ สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความ
ทันสมัย มีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาที่ เหมาะสมและเป็น
ธรรม 

2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหา
รายใหญ่ของโลก 

3) จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถี่  และการหลอม
รวมของเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ 
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะ
ยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทย
อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจ
ให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินค้า
และบริการ 

2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ให้เป็นฟันเฟืองส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิง
นวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต 

4) เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร  
และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์
นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล 

2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 

3) สร้างคลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 

4) เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย 
ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม 
สู่สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิด
บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
พ้ืนที่ และภาษาน าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ 
รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ  
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 
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1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อ านวยความสะดวกต่อประชาชนนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

2) ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานของหน่วยงานรัฐเข้า
ด้วยกัน 

3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open Data และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการท างานของรัฐ 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือ
รองรับการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้
ความส าคัญกับการพัฒนากาลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และ  
การพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงาน
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 

1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 

2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล 
เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท าธุรกรรม
ออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งาน 
ที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 

1) ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ืออานวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ใน  
ภาคเศรษฐกิจและสังคม 

2) ปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 

3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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2.3.7 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบาย

รัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่  Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งในปี พ.ศ.2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้า
และการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ 
ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

1) ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี 

2) เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการท างาน 

3) ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม 
ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญด้านเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (District Health System: DHS) 
เพ่ือผลักดันนโยบายส าคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดย
ผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ รวมทั้งเร่งด าเนินการเพ่ิมศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัคร
สุขภาพครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้  ก าหนดแผน 
เป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 คือการปฏิรูประบบสุขภาพ 
ระยะที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ระยะที่ 3 ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน 
ระยะที่  4 เมื่อสิ้นแผนในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย 
 

 
ภาพที่ 2-20 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 4 ระยะ 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 
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การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 
1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) คือ บูรณาการกระทรวงต่าง ๆ 

ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงการ 3 ล้าน 
3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

2) ระบบบริการ (Service Excellence) คือ จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน 
ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน และภายในปี พ.ศ.2560 คนไทย 1 ล้านครอบครัวจะมีแพทย์
เวชศาสตร์ดูแล จัดระบบผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ต าบล (Long Term Care) ทั่วประเทศ 
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คนในโรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ และ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMCO) และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

3) การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผน
อัตราก าลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพ่ือพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทน
บุคลากรสาธารณสุข 

4) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ได้แก่ คือ อภิบาลระบบสาธารณสุข 
สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความม่ันคงด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และพัฒนาสมุนไพร จัดระบบการเงินการคลังสาธารณสุข เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ด้านสิทธิประโยชน์
และการบริหารจัดการระหว่าง 3 กองทุน และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้ง
ส านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Data 
Clearing House) 

2.3.8 เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับต่าง ๆ ตามสถานการณ์/ปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ซึ่งเป็นแนวโน้มของโลก นับเป็นความท้าทายของประเทศไทยใน
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะกลาง 5-10 ปี และในระยะยาว 20 ปี หลังจากที่สมัชชาใหญ่
สหประชาชาติได้มีมติรับรองเป้าหมายแห่งการพัฒนาของโลกชุดใหม่เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558 
การประกาศ Sustainable Development Goals หรือ SDGs คือเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2558-2573 (ค.ศ.2015–2030) โดยยุทธศาสตร์ชาติได้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้ก าหนด 17 เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่  

1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ (No Poverty) โดยเกณฑ์การวัดความยากจนคือ 
คนที่มีรายได้น้อยกว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวัน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่
มีความเสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ  

2) ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero 
Hunger) การให้เด็กและผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากได้รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทาง
โภชนาการตลอดทั้งปี ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และก าลังการผลิต
ของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินท ากิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม 

3) รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (Good Health and 
Well-Being) เป็นความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่ออ่ืน ๆ 
รวมถึงการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับทุกคน 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

2-42 

4) รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality 
Education) โดยเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้ส าเร็จการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาค
ทางเพศและความเหลื่อมล้ า 

5) บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality) มี
การยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที่ 

6) รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ า และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) 
ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้ า เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า พื้นที่ชุ่มน้ า เป็นต้น 

7) รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย (Affordable and Clean 
Energy) การลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงาน 
ความร้อน การน ามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า 
(Decent Work and Economic Growth) ให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และ
การท างานที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน เป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผ่าน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

9) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้ เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและทั่ วถึ ง แ ละสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation and 
Infrastructure) โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  
การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นต้น 

10) ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities) ได้แก่ ความ
ไม่เท่าเทียมด้านรายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาด
การเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจ าเป็นมากท่ีสุด 

11) ท าให้ เมืองและการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่ วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable Cities and Communities) ท าให้ เข้าถึ ง 
ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด การสร้างพ้ืนที่
สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม การลงทุน
เรื่องการขนส่งสาธารณะ 

12) รั บ รอ งแผน ก ารบ ริ โภ ค ก ารผลิ ตที่ ยั่ งยื น  (Responsible Consumption and 
Production) การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร การจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการก าจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจ  และผู้บริโภค 
การสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคท่ียั่งยืน 

13) ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศกับผลกระทบ 
(Climate Action) นโยบายทางการเมือง และการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจ ากัดการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
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14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Life Below 
Water) สร้างกรอบการท างานเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและ 
ทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของ
มหาสมุทร 

15) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน (Life on 
Land) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ได้แก่ ป่าไม้ ธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา เป็นต้น  

16) ส่งเสริมสังคมสงบสุขยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Peace and 
Justice Strong Institutions) มุ่งมั่นลดความรุนแรงทุกรูปแบบ หาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก 

17) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Partnerships for the Goals) เพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 
และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันเอง การสนับสนุนแผนระดับชาติเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมอัตราการส่งออก 
ภายใตห้ลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

จากเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
ประชาคมโลก มองถึงทิศทางการพัฒนาประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 

 

 
ภาพที่ 2-21 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ด้าน 

ที่มา: United Nations 
 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศโดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) การออกกฎหมายเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหน่วยงานราชการ กระทรวงต่าง ๆ  
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี น าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่จะจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือการสร้าง
ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป 

2.3.9 ยุทธศาสตร์รายสาขาที่เชื่อมโยงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 

แนวคิดโครงสร้างเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการกระจายการ
พัฒนาสู่เมืองใหม่ เน้นการกระจายความเจริญไปสู่ศูนย์กลางชุมชนอ่ืน ๆ ทาให้เกิดการเจริญเติบโต
ของพ้ืนที่เมืองได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความส าคัญในการกระจายความเจริญที่เน้นการเพ่ิมความ
สมดุลของเมือง การสร้างและกระจายการลงทุนด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการบริการ
ในพ้ืนที่จากศูนย์กลางเมืองหลักออกสู่เมืองต่าง ๆ ของภาค และเน้นการพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองที่มี
กิจกรรมและความเจริญทางเศรษฐกิจใกล้ เคียงกัน รวมทั้ งสร้างความ ร่วมมือกับประเทศ 
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือกระจายการพัฒนาความเจริญและความมั่งคั่งสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ของภาค 
สามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางและกลุ่มเมือง ซึ่งเมืองศูนย์กลางหลักระหว่างภาค 
ก าหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันออก และแหล่ง
อุตสาหกรรม ภาคตะวันออก  

2) การเชื่อมโยงกับ พ้ืนที่ข้างเคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ งมี  2 แนว ได้แก่  
แนวเหนือ-ใต้เป็นแกนการพัฒนาจากภาคตะวันออกของประเทศไปภาคเหนือและด้านบนของภาคสู่  
สปป.ลาว คือ จากสระแก้ว-นครราชสีมา-ชัยภูมิ-เลย-สปป.ลาว จากอรัญประเทศ-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด-
มุกดาหาร-สปป.ลาว ส่วนแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นการพัฒนาที่เชื่อมต่อภาค กรุงเทพฯและ
ปริมณฑลผ่านจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์ สปป.ลาว และ
ทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมจากนครราชสีมา -บุรีรัมย์ -สุรินทร์ -ศรีสะเกษ -อุบลราชธานี - 
ช่องเม็ก-สปป.ลาว-กัมพูชา  

3) การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในพ้ืนที่อุตสาหกรรม
หลัก โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เน้นการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย (Clusters) 
รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จัดอยู่ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมรอง เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การผลิต และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานและ
ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการผลิตให้แก่พ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฐานของทรัพยากรทาง
การเกษตรที่ อุดมสมบูรณ์  มีโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ เหมาะสมสามารถพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้ นอกจากนี้ยังมีท าเลที่ตั้งที่สามารถติดต่อกับพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก  
รวมไปถึงเมืองต่าง ๆ ของภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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ภาพที่ 2-22 แผนที่ผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2.3.10 ยุทธศาสตร์ภาคด้านอุตสาหกรรม  
นโยบายด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดเป็นช่วงของการวางแผนและเตรียม

ความพร้อมของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาในช่วงนี้เน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งภายในภาค และสร้างความเชื่อมโยงกับภาคอ่ืน ๆ ภายในประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ดังนี้  

1) นโยบายการรวมกลุ่มและกระจายตัวด้านที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์
ของภาค เพ่ือให้เกิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น อุตสาหกรรม
กระบวนการ (Process Industry) อุตสาหกรรมการผลิต (Production Industry) อุตสาหกรรมการ
บริการชุมชน  
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2) นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมซึ่งมีฐานของทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต ได้แก่  

2.1) อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย  

2.2) อุตสาหกรรมเอทานอล ก าหนดใหจังหวัดขอนแกนเปนศูนย์กลางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเอทานอลของภูมิภาคเนื่องจากมีความพรอมทางดานวัตถุดิบรวมไปถึงบุคลากรที่มีความ
รคูวามสามารถในอุตสาหกรรมเอทานอล 

2.3) อุตสาหกรรมซอฟตแวร ก าหนดจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจังหวัดขอนแกนเป็น 1 ใน จังหวัดน า
รอ่งในโครงการ ICT City โดยมีโครงการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยางตอเนื่อง มีสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวร์และ
มีเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ E-Saan Software Park 
 

 
ภาพที่ 2-23 ผังนโยบายด้านอุตสาหกรรม 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2.3.11 ยุทธศาสตร์ภาคด้านพื นที่เกษตรกรรม  
นโยบายการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1) นโยบายการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเศรษฐกิจแก่เกษตรกรรายย่อย โดย

ส่งเสริมสนับสนุนท าการเกษตรแบบยั่งยืนให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกับสภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมินิเวศ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างเป็นระบบที่ครบวงจร 
และให้สามารถเป็นภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเคียงคู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือการส่งออก 
ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการบริโภคภายในและภายนอกภาค 
โดยก าหนดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ นอกจากนี้ได้พิจารณาจากแหล่งเพาะปลูก
และความพร้อมในด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการผลิตและรวบรวม
น้ าตาล ข้าว และตลาดกลางสินค้าการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ 

2) นโยบายสนับสนุนเกษตรกรให้ท าการเกษตรตาแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
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3) นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4) นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  
5) นโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากวัตถุดิบการเกษตร  
โดยใหความส าคัญในการวิจัยเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และใชประโยชน์จากปาชุมชน การวิจัย

รูปแบบและวิธีการใชน้ าในชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรม การลดปริมาณของเสียจากชุมชน และ
อุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภูมิภาค การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การบริหาร จัดการสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมีสวนร่วมการวิจัยเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ปาตนน้ า และพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าใหมากเพียงพอและเอ้ือตอการใชประโยชนของมนุษย์ การวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินให  
เหมาะสมตอการใชประโยชนการวิจัย การศึกษาและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 
การวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จากผลผลิตและวัสดุ เหลือใชทางการเกษตร 
โดยเฉพาะข้าว ข้าวฟ่างหวาน ออย มันส าปะหลัง เปาหมายเชิงพ้ืนที่ การใชสินคาเกษตรผลิต 
เอทานอล ไบโอดีเซลหรือแกสชีวภาพในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์และขอนแกน 
 

 
ภาพที่ 2-24 ผังนโยบายด้านเกษตรกรรม 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2.3.12 ยุทธศาสตร์ภาคด้านการท่องเที่ยว  
นโยบายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1) นโยบายให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ ขอนแกน มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
และกาฬสินธุ์ ก าหนดให้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งทองเที่ยวทางทิศตะวันตกไปบรรจบสี่แยกอินโด
จีนที่พิษณุโลกและแหล่งทองเที่ยวมรดกโลกที่สุโขทัยและก าแพงเพชรตามแนวยุทธศาสตร์ระเบียง
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เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ มุง่ไปทางเมืองคูแฝดที่อ าเภอแม่สอดและเมียวดีในประเทศพมา เมืองหงสาวดีและ
กรุงยางกุง 

 
ภาพที่ 2-25 ผังนโยบายด้านการท่องเที่ยว 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2) นโยบายให้จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor และ North-South 
Economic Corridor  

3) นโยบายให้จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
โดยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้วางเป้าหมายด้านการพัฒนา และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ ถนนและระบบโครงข่ายความเชื่อมโยงของภาคกับ
ภูมิภาคอ่ืน การพัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงทางอากาศ ผลจากการพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลักและ
เมืองศูนย์กลางรองท าให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศและสนามบินพาณิชย์ในจังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 

2.3.13 ยุทธศาสตร์ภาคด้านสาธารณสุข  
นโยบายด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1) นโยบายสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา  
2) นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชน  

เพ่ือรองรับการบริการแก่ประชาชนทั้งในภาคและภูมิภาคใกล้เคียง โดยกระจายสถานบริการ
สาธารณสุขระดับสูงด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขระดับนานาชาติในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
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เพราะมีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาล
ศูนย์  

3) นโยบายการพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
บริการสุขภาพระดับนานาชาติ เป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข โดยศูนย
อุบัติเหตุ ศูนย์รับสงตอโรคมะเร็ง และศูนยโรคหัวใจตติยภูมิในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม 
และเนนศูนยกลางการวิจัยที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามเนื่องจากมีการเปดสอนดานการแพทย
แผนไทยประยุกตแล้ว 

4) นโยบายคนไทยทุกคนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  
5) นโยบายการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชน 

 

 
ภาพที่ 2-26 ผังนโยบายด้านสาธารณสุข 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2.3.14 ยุทธศาสตร์ภาคด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื นฐาน  
นโยบายด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด 

ดังนี้  
1) นโยบายการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคด้านคมนาคมระบบรางอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการก่อสร้างเส้นทางรถไฟแนวใหม่ เช่น ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายนครราชสีมา-ขอนแก่น เพิ่มจุดสับ
หลีกทางรถไฟสายนครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย และสายนครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุบลราชธานี  

2) นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งระบบราง โดย
จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า ( Inland Container 
Depot: ICD) และลานกองสินค้าทางรถไฟ (Container Yard: CY) ซึ่งการเพ่ิมปริมาณทางคู่ที่
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เชื่อมโยงและเข้าถึงศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า ลานกองสินค้าทางรถไฟ และการเพ่ิมย่าน
สับหลีก  
 

2.3.15 ยุทธศาสตร์ภาคด้านระบบโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain)  

นโยบายด้านระบบโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด ดังนี้  

1) นโยบายยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการที่ช่องทางการค้าหลัก และพัฒนา
ช่องทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ  

2) นโยบายพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า โดยเพ่ิม 
จุดเชื่อมโยงการขนส่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการขนส่งในเบื้องต้น ได้แก่ การขยายรูปแบบ
การให้บริการของ ICD ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งเสริมให้พัฒนา Logistics Center ในบริเวณพ้ืนที่
หลังท่าของท่าเรือที่ส าคัญ โดยจุดเชื่อมโยงการขนส่งควรมีการน าเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการติดตามการด าเนินกิจกรรมการให้บริการขนส่งและจุดเชื่อมโยงการขนส่งควร
เป็นจุดที่รวบรวมข้อมูลสินค้าเข้าและออกระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ  

3) นโยบายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลด้านโลจิสติกส์ เช่น 
e-Logistics Single Window Entry ให้เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจและ
บริการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นมาตรการสนับสนุนการพัฒนาและการวาง
แผนการขนส่งในแต่ละระบบ สนับสนุนการส่งแผนพัฒนาของภาครัฐ และสนับสนุนระบบตลาดของ
ประเทศ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสม
กับระบบการขนส่งและเศรษฐกิจไทย  

4) นโยบายพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ  

5) นโยบายพัฒนามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่
สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์  

6) นโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สนใจการ
ใช้บริการ (Outsourcing) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
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ภาพที่ 2-27 ผังนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2.3.16 ยุทธศาสตร์ภาคด้านการบริหารจัดการน  า 
นโยบายการบริหารจัดการน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  
1) นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าในพ้ืนที่กลางน้ าและพ้ืนที่

ท้ายน้ าอย่างบูรณาการ เน้นการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กรวมถึงการขุดสระในไร่นา การปรับปรุง
แหล่งน้ าธรรมชาติ การรักษาคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการบริหาร
จัดการพ้ืนที่กลางน้ าและพ้ืนที่ท้ายน้ าแบบผสมผสาน โดยส่งเสริมองค์กร 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการพร้อมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสม  

2) นโยบายการวางแผนการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าการจัดสรรน้ าและกระจายน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคในการใช้ทรัพยากรน้ า ลดปัญหา  
การขาดแคลนน้ าและปัญหาน้ าท่วม โดยพัฒนาแหล่งน้ า ฝายทดน้ า ขุดลอกหนองบึง ขุดสระเก็บน้ า
ในไร่นา 
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ภาพที่ 2-28 ผังนโยบายด้านการบริหารจดัการน้ า 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

3) นโยบายแผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลองให้มีคุณภาพที่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศ โดยเฉพาะแหล่งน้ าของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในระดับเสื่อมโทรม จึงควรมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าโดย
การควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าอย่าง
จริงจังและเข้มงวด  

4) นโยบายการน าน้ าใต้ดินมาใช้ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค โดย
ค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ การใช้น้ าใต้ดินเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ 
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2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่ให้เป็น “เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 บริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ
เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่  
ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่าง

การใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี
การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้ มีรายได้น้อยเพื่ อลด 
ความเหลื่อมล  าทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ
ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพ  
และมีรายได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบ 
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่
เสี่ยง เช่น จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม 
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน
ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุก
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จากปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่ 
หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือ
กระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกล
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง 
ร่างกาย และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก และเกษตรแปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์  นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ
มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู 

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการ
ผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน  
การผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่ม
ผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่
มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือ
ขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่
เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและ
การส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น 
ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ และ 
ความต้องการตลาด (Zoning) โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ 
การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพร ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดมหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล
พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม 
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ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า
และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่อาเซียน 

4) พัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่ 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จากพืชพลังงาน (อ้อยและมันส าปะหลัง) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่างโดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและ
พืชพลังงาน ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และ
อ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้ได้มาตรฐาน GMP 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและ
การใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นต้น 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค เช่น ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ่ืน ๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการ
ออกแบบและการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่
ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ท่องเที่ยว  
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี  
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว  
จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

8) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม
ล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ
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เชื่อมโยงพ้ืนที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

9) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ
บริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

10) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและท า
เครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

11) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย
พัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนา
เครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ วิจัย ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด  
การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์  
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ ๆ ของภาค 

แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน เช่น แผนการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่  และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตาม
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ งของไทย พ .ศ. 2558 -2565  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ เช่น  
การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค 6 แห่ง 
(อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน 4 ช่องจราจร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน  
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น 
พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ เช่น เมืองขอนแก่น
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เช่น  
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เมืองนครพนม เมืองหนองคาย โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูป
ที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ 
จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ให้ เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวย 
ความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และ
จีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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2.5 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตและการ
วิเคราะห์สถานะของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
ม่ันคงและการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

2.5.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
1) ด้านความม่ันคงในระยะยาว 

การประเมินสถานการณ์เพ่ือประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาว ด าเนินการจาก
การศึกษาสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ในอนาคตในกรณีต่าง ๆ 
เพ่ือก าหนดภาพอนาคต (Scenarios) โดยในระยะ 20 ปีข้างหน้า มีความเป็นไปได้ (Possible 
Futures) ของภาพอนาคต 4 แนวโน้มหลัก ดังนี้  

1) การเมืองของโลกยังคงมีสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก  
2) กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ (BRICS) ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ

แอฟริกาใต้ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกและ
กระแสโลกาภิวัฒน์ใหม่  

3) กระแสการเมืองอิสลามและการรื้อฟ้ืนระบอบการปกครองแบบรัฐเคาะลีฟะฮ์ 
(Caliphate)  

4) ประเด็นความมั่นคงยังคงเป็นความวิตกกังวลของหลายประเทศ  

2) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก  
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ.2030 ได้ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจก
มากขึ้น ภายใต้กระแสการแข่งขันการค้าท่ีเข้มข้น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 เป็นทิศทางหลัก
ในการพัฒ นาของโลกหลั ง ค .ศ .2015 โดยมี เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ จะมีส่วนส าคัญ 
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างหลักประกัน  
ในการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน ยกระดับคุณภาพน้ าเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า 
ทุกภาคส่วน การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิด
ของเสีย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้
อย่างยั่ งยืน และหยุดยั้ งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมือง  
อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการด า เนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือต่อสู้กับ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้ประเทศต้องมีการก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษาฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศให้เกิด
การบรูณาการ ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและพร้อมไปกับ
การพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน  

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น 
ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทยต้องด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ประเทศไทย
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ได้ประกาศเจตนารมณ์และก าหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ 
ต่ ากว่าระดับการปล่อยตามปกติร้อยละ 7-20 ภายในปี พ.ศ.2563 นอกจากนี้ บันทึกความตกลงปารีส 
(Paris Agreement) ที่นานาประเทศได้รับรองร่วมกันเมื่อ 12 ธันวาคม 2558 ซึ่งมุ่ งควบคุม 
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส และประเทศไทยได้ลงนามรับรอง
บันทึกความตกลงดังกล่าวเมื่อ 22 เมษายน 2559 ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น 
เป็นร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ.2573 

3) สถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสารและ

เทคโนโลยีชีวภาพ ท าให้รูปแบบการผลิตการด าเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลง
ไปมากอย่างรวดเร็ว มนุษย์สามารถ สื่อสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การท าธุรกิจและ
ธุรกรรมบนโครงข่ายดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท า ให้ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เช่น การลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างมากในประเทศ
เกาหลีได้ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 67,000 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ในปี พ.ศ.2523 เป็น 561,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี พ.ศ.2543 หรือขยายตัวประมาณ 8.3 
เท่าภายใน 20 ปี  และกรณีประเทศจีนท าให้  GDP เพ่ิมขึ้นจาก 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.  
ในปี พ.ศ.2543 เป็น 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี พ.ศ.2553 และใช้เวลาอีกเพียง 4 ปี 
ในการขยายตัวเป็น 10.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี พ.ศ.2557 ดังนั้น ประเทศไทยต้อง 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนด้านวิจัยและพัฒนา รวมทั้ งส่งเสริมระบบ STEM ศึกษา 
เพ่ือพัฒนาเด็กวัยเรียนให้คิดเป็นวิทยาศาสตร์ จะท าให้สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ก้าวทันโลก ซึ่ งจะส่งผลให้ เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก้าวกระโดดการพัฒนาและ 
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างคุณภาพชีวิต  

ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่ง
เป็นการท างานระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระท า  
เป็นต้น มีความส าคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉม 
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สั งคม และการด า รงชีวิตของมนุษย์แบบก้ าวกระโดด (Disruptive 
Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้าน ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (2) 
โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและท างานแทนมนุษย์ (3) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง ( Internet 
of Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า 
(Advanced Robotics) (6 ) ย านพ าหนะไร้ คนขั บ  (Autonomous and Near-Autonomous 
Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยี 
การเก็บพลังงาน (Energy Storage) (9) การพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุขั้น
ก้าวหน้า (11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซขั้นก้าวหน้า และ (12) เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ
และสังคม คือ  
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การเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลากหลายสาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มอาหาร 
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
(3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
(4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี สมองกลฝังตัว และ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย 
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการมีวัฎจักรชีวิตสั้นลง การแข่งขันในตลาดอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรม
ทั้งในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหาร
จัดการ ถ้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมปรับตัวไม่ทัน อาจสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันได้ ในขณะเดียวกันจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจ
รูปแบบใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ที่ท าให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เกิดความเหลื่อมล   ำในมิติต่าง ๆ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่าง 
ก้าวกระโดด เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีเนื่องจากความแตกต่างด้านรายได้  
ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ า  
ของแรงงานที่ มี ทั กษะ ด้ าน เทคโน โลยี ขั้ น สู งและแรงงานที่ ไม่ มี ทั กษะความ เหลื่ อมล้ า 
ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพ่ือยกระดับ ศักยภาพ  
ทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน เป็นต้น 

4) สถานการณ์และแนวโน้มของโลกด้านเศรษฐกิจ  
ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตต่ ากว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นภายหลังจากที่ต้อง

เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง มีปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ยังอ่อนแอในหลายภาคส่วนของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการคลังไม่ยั่งยืนและปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มสหภาพยุโรป ปัญหา
เศรษฐกิจจีนชะลอตัว และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ล่าช้า ในขณะที่มีข้อจ ากัดจากโครงสร้าง
ประชากรสูงอายุ ภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การแข่งขัน ในตลาดโลกรุนแรงขึ้น  
มีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในการกีดกันการค้า (Non-tariff Barriers: NTBs) และที่ส าคัญคือ 
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วยการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหา
อุปสรรคด้านทรัพยากรและก าลังคน ในขณะเดียวกันการรวมตัวทางการค้าและการลงทุนเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้มีความเข้มข้นขึ้น  

ส าหรับเศรษฐกิจไทยก็ยังอยู่ในช่วงของการขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพเช่นกัน ทั้งจาก
ผลกระทบเศรษฐกิจโลกซบเซาและยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวของการลงทุนภายในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐ านและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การกระจายโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งยังต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และผลิตภาพการผลิตให้สัมฤทธิ์ผล 
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2.5.2 สถานะของประเทศไทย 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุประเทศไทยจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนซึ่งมีรายได้ต่อหัวของประชาชาติต่อหัว (GNI per 
capita) เฉลี่ย 3,976-12,275 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 118,662-366,337 บาท คาดว่าจะเป็น
ประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 -2569) ด้วยการสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้ การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ การย้าย
ฐานการผลิตและบริการที่ ใช้องค์ความรู้ชั้นสู ง และการบ ริหารจัดการการลงทุนของไทย 
ในต่างประเทศ โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมาก
ขึ้น มีสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่  
ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล แม้ว่าตกอยู่ในฐานะที่มีคู่แข่งทาง
การค้าในตลาดโลกจ านวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ  

1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Products: GDP) ในไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2560 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 
3.3 ซึ่งมีการขยายตัวเร่งขึ้น น าโดยภาคเศรษฐกิจเอกชนและกระจายตัวมากข้ึน เห็นได้จากในไตรมาส
แรก ปี พ.ศ.2560 มีรายจ่ายครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 3.2 รองลงภาคการส่งออกสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.7 
การลงทนุรวมอยู่ที่ร้อยละ 1.7 และรายจ่ายภาครัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2-1 ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 2558 2559 Q1/2558 Q1/2559 Q1/2560 
การบริโภคภาคเอกชน 2.2 3.1 2.4 2.8 3.2 
การอุปโภคภาครัฐบาล 3 1.7 2.1 9.1 0.2 
การลงทุน 4.4 2.8 9.9 5 1.7 

ภาคเอกชน -2.2 0.4 3.7 2.4 -1.1 
ภาครัฐ 29.3 9.9 34.7 12.9 9.7 

การส่งออกสินค้าและบริการ 0.7 2.1 1.4 4.8 2.7 
การน าเข้าสินค้าและบริการ 0 -1.4 2.7 -5.2 6 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2.9 3.2 3.1 3.1 3.3 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย พบว่า มีการขยายตัวมากขึ้น ได้แก่  
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกสินค้าและบริการ ส่วนการลงทุนรวมมี  
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในการใช้จ่ายรัฐบาลมีการชะลอตัว  เมื่อพิจารณาด้านการผลิต พบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรที่ร้อยละ 7.7 รองลงมาอยู่ที่สาขาการขนส่ง
และสาขาการค้าร้อยละ 5.9 สาขาโรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 5.3 สาขาก่อสร้างร้อยละ 2.8 และ
สาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2-2 ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ ด้านการผลิต 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 2558 2559 Q1/2558 Q1/2559 Q1/2560 

ภาคเกษตร -5.7 0.6 -7.1 -2 7.7 
ภาคนอกเกษตร 3.9 3.5 4.4 3.7 2.9 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2.9 3.2 3.1 3.6 3.3 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต พบว่า มีการขยายตัวมากขึ้น ได้แก่  
การผลิตสาขาเกษตร สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่งและคมนาคม และสาขาการค้าส่ง
ค้าปลีก ส่วนสาขาอุตสาหกรรมและสาขาก่อสร้างมีการชะลอตัว สาขาเกษตรในไตรมาสแรก  
ปี พ.ศ.2559 มีการขยายตัวสูงและอัตราการเพ่ิมขึ้นหลังจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งสิ้นสุดลง  
ในขณะที่ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นตามราคาสินค้าในตลาดโลก ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
เมื่อพิจารณาแนวโน้ผลผลิตสินค้าเกษตร พบว่า ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น เช่น ข้าวเปลือก 
ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน อ้อย ไม้ผล ปศุสัตว์ และกุ้งขาวแวนนาไม เป็นต้น ส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรที่
ลดลง เช่น มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น 

สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสแรก ปี  พ.ศ.2559 มีการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.2 
เนื่องจากการลดลงของการผลิตรถยนต์เป็นส าคัญ ในขณะที่อุตสาหกรรมส่งออกหลายรายการมีการ
ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมบริโภคในประเทศท่ีขยายตัว ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ขยายตัว เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
ขั้นมูลฐาน เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่ลดลง เช่น 
ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ เป็นต้น 

สาขาการก่อสร้างใน ไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2559 มีการขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งการก่อสร้างภาครัฐ มีการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจ และการก่อสร้างรั ฐบาล 
มากขึ้นตามล าดับ 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ในไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2559 มีการเพ่ิมขึ้นตามรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และอัตราการเข้าพักเพ่ิมขึ้น ซึ่งรายรับรวมจากการท่องเที่ยว 712.5 
พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 โดยเฉพาะจากรัสเชีย ร้อยละ 32.4 ยุโรปตะวันออก ร้อยละ 20.0 
อเมริกา ร้อยละ 13.1 ฝรั่งเศส ร้อยละ 9.4 และญี่ปุ่น ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ ดีขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจ 

สาขาการค้าส่งค้าปลีก ในไตรมาสแรก ปีพ.ศ.2559 มีการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือน การท่องเที่ยว และการส่งออก ซึ่งยอดขายการค้าปลีกท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น รถยนต์ ซ่อมแซม
รถยนต์ และน้ ามัน เชื้อเพลิง สินค้าไม่คงทน ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป เป็นต้น ส่วนยอดขาย
การค้าส่งที่เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นสินคาข้ันกลาง ส่วนสินค้าคงทน และสินค้าไม่คงทนมียอดขายที่ลดลง 

1.2) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 อยู่ในอันดับที่ 27 
คะแนนรวม 80.095 มีอันดับดีขึ้นจากปี พ.ศ.2559 ที่อยู่ในอันดับที่ 28 จากสถาบัน IMD World 
Competitiveness Center สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศอาเซียนที่อยู่ในการจัด
อันดับคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามล าดับ ผลการจัดอันดับดีขึ้นสะท้อน
ให้เห็นถึงพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันยกระดับ  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นผลส าเร็จ ตั้งแต่ระดับรัฐบาลที่ก าหนดให้การยกระดับ
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน
โดยมีคณะกรรมการระดับชาติคือ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(กพข.) และได้มีการสื่อสารยุทธศาสตร์หลักไปยังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเพ่ือน าไปสู่ การปฏิบัติ 
และภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยตาม
ปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดอันดับรวม 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีอันดับดีที่สุดคือ สภาวะทางเศรษฐกิจ 
(Economic Performance) รองลงมาเป็นประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure) 
ตามล าดับ มีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้ 

1.2.1) สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีปัจจัยย่อยที่มี
อันดับดีขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) การค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade) และราคาและค่าครองชีพ (Prices) ตามล าดับ ส่วนด้านการจ้างงาน 
(Employment) ยังอยู่ในอันดับที่ดีมากคืออันดับที่ 3 เช่นเดียวกับปีก่อน และปัจจัยย่อยที่มีอันดับ
ลดลง คือ การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment) เมื่อพิจารณาประเด็นที่เด่นเป็น
ด้านที่เก่ียวกับการจ้างงาน รายได้จากการท่องเที่ยว และความม่ันคงของบัญชีเดินสะพัด ส่วนประเด็น
ที่พัฒนาต่อไป เช่น ด้านรายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากร ด้านค่าครองชีพ ความเสี่ยงจากการ
ย้ายฐานการผลิต และด้านการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การไปลงทุนในประเทศอ่ืน เป็นต้น 

1.2.2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ปัจจัยย่อยมี
อันดับที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ด้านกฎหมายด้านธุรกิจ (Business Legislation) และด้านกรอบ
การบริหารภาครัฐ (Institution Framework) และด้านนโยบายภาษี (Tax Policy) ตามล าดับ  
จากการส ารวจสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐด าเนินการ เช่น การแก้ไขกฎระเบียบและ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐให้มีความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ การให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุน การปรับตัวของนโยบายภาครัฐ รวมถึงความคล่องตัวในการด าเนินนโยบาย 
ส่วนประเด็นที่ปรับปรุง ได้แก่ ต้นทุนการปลดออกจากงาน (Redundancy Costs) ก าแพงภาษี 
(Tariff barriers) และระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up days) เป็นต้น 

1.2.3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) มีปัจจัยย่อยที่
อันดับดีขึ้น 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการจัดการ (Management Practices) และด้านผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ (Productivity & Efficiency) ส่วนปัจจัยย่อยที่มีอันดับลดลงคือ ด้านตลาดแรงงาน
และด้านการเงินมีอันดับลดลง ส่วนด้านทัศนคติและค่านิยมมีอันดับคงเดิม ปัจจัยย่อยที่ควรปรับปรุง 
เช่น ด้านผลิตภาพแรงงานในภาพรวมและในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2.4) โครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure) มีปัจจัยย่อยที่อันดับดีขึ้น 2  ปัจจัย 
ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทั่วไป (Basic Infrastructure) ซึ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวดีขึ้น เช่น การมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ตอบสนองภาคธุรกิจและความเชื่อมโยงต่าง ๆ 
ความเร็วอินเทอร์เน็ต การส่งออกสินค้าไฮเทค และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างเอกชนกับเอกชน และรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnerships) เป็นต้น ส่วนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปมีตัวชี้วัดที่ปรับตัวดีขึ้นเช่น การเข้าถึงแหล่งน้ า (Access to Water)  
การเข้าถึงสินค้าบริโภคพ้ืนฐาน (Access to Commodities) และคุณภาพของการขนส่งทางอากาศ 
(Quality of Air Transportation)  
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ปัจจัยย่อยที่อยู่ในอันดับต่ า เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนา และบุคลากรด้านการวิจัย ส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และบุคลากรด้านการ
วิจัยมีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนที่มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้อันดับของตัวชี้วัดด้านมูลค่าการลงทุนปรับตัวดีขึ้น และสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้าน R&D ของภาคธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Business Expenditure on R&D 
(% )) ปรับตัวดีขึ้น  นอกจากนี้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ( Innovation Capacity) 
ของประเทศก็ปรับตัวดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คือ ด้านการจดสิทธิบัตรและจ านวนยื่นขอ
สิทธิบัตร  

ส่วนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
ควรเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก ประเด็นส าคัญที่ต้องปรับปรุงในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร และการประหยัดพลังงาน ส่วนด้านการศึกษาที่
ควรเร่งพัฒนา ได้แก่ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากร ความสามารถทางวิชาการ
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา (ศูนย์เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ
ไทย, 2560) 

1.3) กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Country) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงต่อเนื่อง อัตราการว่างงานที่ต่ า ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและทางบุคคลที่อุดมสมบูรณ์ มีการลงทุนจากต่างชาติจ านวนมาก แต่ไทยเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางมานานมาก อยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งไทย
ไม่สามารถที่ขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกันไทยก็ไม่สามารถ
ขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนต่ าได้ ตลอดจนด้านโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ระบบการศึกษา ปัญหาแรงงาน และอ่ืน ๆ ส่งผลให้ไทยอยู่ในกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ในปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
ด้วยกลไกขับเคลื่อนภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลก 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (The Fourth Industrial Revolution) อย่างรูปธรรม ตามแนวทางที่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ได้ก าหนดด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับ  
การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก  
ประชารัฐ 

1.4) การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้นโดยมีสัดส่วนภาคเกษตรร้อยละ 10 ภาคอุตสาหกรรมร้อย
ละ 37 และภาคบริการร้อยละ 53 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม เป็นผลจากภาคการท่องเที่ยวนั้นมีความ
ได้เปรียบทั้งในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ท าให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และเป็นฐานรายได้เงินตราต่างประเทศที่มีความส าคัญมากขึ้น แต่เศรษฐกิจไทยมี
จุด อ่อนในเชิ งโครงสร้างที่ ต้ องพ่ึ งพาต่ างประเทศ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรต่ า 
ภาคอุตสาหกรรม ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พลังงาน และเทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูง  
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1.5) เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในปี
พ.ศ.2559 ลดลงกว่าร้อยละ 70 จากปี พ.ศ.2558 จากการที่นักลงทุนไทยเข้าซื้อธุรกิจค้าปลีกในไทย
จากนักลงทุนต่างชาติเป็นส าคัญ หากไม่นับรวมธุรกรรมนี้ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง 
ไม่มากนัก โดยเงินลงทุนยังไหลเข้าต่อเนื่องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ
การโทรคมนาคม จากนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ซึ่งถ้าพิจารณาจากมูลค่า 
ในการลงทุนจ าแนกตามประเทศ พบว่า ญี่ปุ่นมีการลงทุนมากที่สุด จ านวน 127,441.61 ล้านบาท 
รองลงมาเป็น สิงคโปร์ จ านวน 61 ,938.37 ล้านบาท ฮ่องกง จ านวน 40 ,287.36 ล้านบาท 
สหรัฐอเมริกา จ านวน 11,841.99 ล้านบาท จีน จ านวน 8,890.24 ล้านบาท ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2-3 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ 

ประเทศ 2559 p 2558 p 2557 2556 2555 
ญี่ปุ่น 127,441.61 105,718.06 79,048.31 343,022.16 116,091.10 
สิงคโปร ์ 61,938.37 12,979.64 -19,175.82 -3,057.21 -43,600.83 
ฮ่องกง 40,287.36 15,783.13 49,872.64 3,526.71 21,764.21 
สหรัฐอเมริกา 11,841.99 36,722.47 65,858.58 25,518.09 122,295.96 
จีน 8,890.24 8,531.21 -7,500.25 29,072.65 18,763.56 
ไต้หวัน 5,170.49 4,168.61 -563.64 6,096.42 4,872.96 
สวิตเซอร์แลนด ์ 3,062.33 8,535.45 -4,335.70 7,629.27 8,935.87 
เกาหลีใต ้ 1,658.23 5,173.55 8,084.17 22,237.04 4,200.40 
เยอรมน ี 1,614.90 4,312.34 -2,495.29 5,408.10 14,744.26 
ลักเซมเบิร์ก 1,427.77 2,435.82 3,010.88 2,048.94 8,763.43 
รัสเซยี 1,076.47 -293.55 -3,171.14 5,204.81 1,921.29 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ตารางที่ 2-4 เงินลงทุนของไทยจากตา่งประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย 

รายการ 2559 p 2558 p 2557 2556 2555 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์ 52,750.55 44,404.42 41,844.31 48,923.85 32,325.75 
การผลิตอาหาร 20,450.53 6,205.85 2,249.76 902.51 -3,855.30 
การผลิตยางและพลาสติก 14,358.72 27,889.84 8,830.52 17,355.50 16,129.59 
การผลิตยานยนต์ รถพว่งและรถกึ่งพว่ง 14,071.88 -25,661.83 5,061.14 51,684.24 -13,224.06 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 13,934.31 99,397.05 57,684.49 99,865.44 57,781.92 
การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 13,731.41 16,011.13 5,924.08 -1,959.54 -3,171.59 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 

11,207.39 25,325.11 1,095.22 15,944.02 15,817.74 

การผลิตกระดาษ 3,852.38 1,569.24 5,618.90 -1,100.13 1,495.99 
การผลิตเภสัชภัณฑ์ 1,859.42 79.49 2,399.01 3,864.42 14,848.62 
การผลิตถ่านโค้กและปิโตรเลียม 1,545.74 -13,038.24 17,006.74 3,816.96 7,517.31 
ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 1,344.19 4,423.93 1,988.32 -4,519.19 -1,458.32 
การก่อสร้าง 1,142.25 -11,538.23 3,809.15 2,240.34 -5,436.09 
เกษตรกรรม การปา่ไม้และการประมง 614.64 179.29 193.04 61.74 180.87 
การผลิตเครื่องดื่ม 322.86 -2,872.71 2,378.71 -495.61 -1,180.59 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ -98.53 -1,379.37 -525.56 751.61 -20.84 
การผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ทางทัศนศาสตร์ 

-4,018.13 46,872.73 4,207.03 20,330.77 1,992.33 
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ตารางที่ 2-4 เงินลงทุนของไทยจากตา่งประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย 
รายการ 2559 p 2558 p 2557 2556 2555 

ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ าและระบบการปรับอากาศ -4,890.34 3,015.18 -10,304.03 2,094.50 -1,720.54 
การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า -5,811.44 2,135.98 -2,677.62 3,880.59 -2,096.13 
การผลิตเคมีภัณฑ์ -10,089.25 38,460.74 14,760.18 11,507.54 30,550.32 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า -20,444.78 10,340.75 78,756.68 1,219.32 4,669.93 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต ์

-42,246.96 54,091.06 16,252.26 41,132.10 -5,392.02 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
1.6) อุปสงค์ในประเทศ แบ่งเป็น การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และ 

ภาคการคลัง มีรายละเอียดดังนี้ 
1.6.1) การบริโภคภาคเอกชน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อน

ส าคัญของเศรษฐกิจ มีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ของครัวเรือนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ 
ได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้ น แต่ระดับ
รายได้ยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และรายได้ดีในกลุ่มเกษตรบางส่วน เช่น เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และ
ยางพารา รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม โดยรวมยังขยายตัวได้ตามการจ้างงานใน  
ภาคบริการโดยเฉพาะในธุรกิจที่เติบโตดีตามภาคการท่องเที่ยว ภาระในการช าระหนี้รถยนต์คันแรก
ทยอยหมดลง และราคาเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ ามีส่วนช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้สุทธิเพ่ือการบริโภค
มากขึ้น 

1.6.2) การลงทุนภาคเอกชน ในปี พ.ศ.2559 มีการทรงตัวเป็นปีแรกหลังจากหดตัว
ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งมีการกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร และธุรกิจการค้าที่มีการเติบโต
ตามรายได้ภาคการท่องเที่ยวและสาธารณูปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับผลจาก
นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเห็นได้จากการขยายตัวของยอดขาย
เครื่องจักรในประเทศ และปริมาณการน าเข้าสินค้าทุนโดยเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลง
ไฟฟ้า เช่นเดียวกับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ที่กระจุกตัวอยู่ใน 
ภาคบริการและพลังงานทดแทน ซึ่งในปีนี้  ภาครัฐได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือส่งเสริม 
การลงทุนภายในประเทศ ส าหรับการลงทุนด้านการก่อสร้างโดยรวมมีการขยายตัวไม่มากจากระยะ
เดียวกันในปี พ.ศ.2558 เพราะภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ให้ต าบล 
ละ 5 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ.2559 มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น สอดคล้อง
กับภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการทยอยเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  
ในอนาคตมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่ชัดเจนและมีมูลค่าสูงมากขึ้น รวมถึงการฟ้ืน
ตัวต่อเนื่องของภาคการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและเสริมสร้างความเชื่อม่ันให้ภาคเอกชนลงทุน
ได ้

1.6.3) ภาคการคลัง มีปัจจัยในการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ช่วยให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยภาครัฐเร่งลงทุนมากขึ้น ทั้งโครงการของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1). มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย 2). การเบิกจ่ายเงินโอนและอุดหนุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ 
เช่น มาตรการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีแผนกู้เงินเพ่ือ 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และรัฐบาลยังได้ออกมาตรการสินเชื่อเพ่ือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ 
เอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprises: SMEs) และมาตรการด้านภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เช่น การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก
การซื้อสินค้าและบริการ (ช็อปช่วยชาติ) ส่วนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐวิสาหกิจสามารถเร่ง
ด าเนินการได้มาก โดยเฉพาะโครงการลงทุนตามแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ.2558-2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ปี พ.ศ.
2559 เช่น รถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และจิระ-ขอนแก่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว และท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2  

1.7) การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2560 คาดว่าขยายตัว
เฉลี่ ยร้อยละ 3.3 (ช่วงคาดการณ์ อยู่ ระหว่างร้อยละ 2.8 -3.8) โดยมีปั จจัยสนับสนุนจาก  
1) การขยายตัวของภาคการส่งออก จากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญ 
เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าส าคัญในตลาดโลก ช่วยให้การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น 2) คาดว่ามีการฟ้ืนตัวของ 
ภาคเกษตร และรายได้เกษตรกรของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
ในตลาดโลก เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของฐานรายได้และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้มากขึ้น  
3) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2560 เช่น โครงการรถไฟ
ทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าในเขตเมือง และ 4) ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว 
ในเกณฑ์ดี คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัว ในปี พ.ศ.2560 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนจีน 
ที่จะเพ่ิมข้ึนมาเที่ยวไทยประมาณ 9.5 ล้านคน ซึ่งในปี พ.ศ.2558 นักท่องเที่ยวคนจีนมีการใช้จ่ายเพ่ือ
การท่องเที่ยวทั่วโลกสูงเป็นอันดับ 1 ยอดใช้จ่าย 261 พันล้านเหรียญสหรัฐ (The World Tourism 
Organization: UNWTO) ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลดีต่อการส่งออก 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก ปัญหาความ
อ่อนแอของสถาบันการเงินในยุ โรป ปัญหาภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน  
ภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว รวมทั้งภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร 

1.8) ด้านการเกษตร จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า รายได้เกษตรกร 
ในปี พ.ศ.2559 ขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวมา 4 ปี จากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะผลไม้และยางพาราที่ราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุปทานที่ออกสู่ตลาดลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะจีน 
นอกจากนี้ ราคายางพาราเพ่ิมขึ้นตามราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น ส่วนด้านปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร  
ทั้งปียังคงหดตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่อนข้างมาก โดยปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงและ
ยาวนาน ส่งผลให้ผลผลิตในกลุ่มไม้ยืนต้นลดลง เช่น ผลไม้ และยางพารา รวมทั้งผลผลิตข้าวที่หดตัว
เนื่องจากปริมาณน้ าในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาภัยแล้งในหลาย
ภูมิภาคคลี่คลาย แต่ปริมาณฝนที่ตกลงมามากกว่าปกติ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคใต้เป็นอุปสรรค 
ต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ท าให้เกษตรกรได้รับผลดีจากราคา  
ที่ปรับเพ่ิมขึ้นไม่เต็มที่ นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรโดยรวมเพ่ิมขึ้น แต่ระดับรายได้ยังคงต่ ากว่า  
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ในช่วง 5 ปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกรบางกลุ่มและบางพ้ืนที่ที่ผลผลิตไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศ เช่น ชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออก และชาวสวนยางใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ชาวนาในภาคกลางได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ าจาก
ผลผลิตที่ออกมามากหลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลายโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ออก
มาตรการให้เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว รวมถึงสินเชื่อชะลอขายให้แก่ข้าว  
ทุกชนิด เพ่ือเป็นการพยุงรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้ 

ปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศทางเศรษฐกิจการเกษตรที่เกิดข้ึนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การผลิตสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ คือ ปัจจัยภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยธรรมชาติหลัก คือ ปัญหาภัยแล้ง 
เห็นได้จากปริมาณน้ าในเขื่อนหลักที่ส าคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และเขื่อนอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่ส าคัญต่อการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร  
เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวส าหรับการใช้น้ าให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด และเตรียมพร้อม  
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ควบคู่การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร แม้ว่าแนวโน้ม
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาคงทรงตัว จึงจ าเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรเพ่ือให้สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้ รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในปี พ.ศ.2559 มีสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกมีแนวโน้มฟ้ืนตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น มีการปรับโครงสร้าง
การผลิตสินค้าเกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่ไม่รุนแรงเท่ากับปี พ.ศ.2558 จึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ท าให้ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ในปี พ.ศ.2559 นอกจากนี้ ไทยได้ก าหนดนโยบาย  
ด้านการเกษตรต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้แก่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์  
การแก้ปัญหา IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดสรรที่ดิน
ท ากินให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ การก าหนดมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ และเขต
เกษตรเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยในการส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้กลับมาฟ้ืนตัวในทิศ
ทางบวก ในปี พ.ศ.2560 เศรษฐกิจเกษตรไทย มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 (ช่วงคาดการณ์ร้อยละ 
2.5-3.5) ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว ส่งผลให้มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร
โลกปรับตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าตามแนวโน้มการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสภาพอากาศและปริมาณน้ าที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต
ทางการเกษตร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ด้านผลผลิตพืช มีการขยายตัวในสาขาพืช  
เริ่มฟ้ืนตัวดีขึ้นหลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง และปริมาณน้ าในเขื่อนส าคัญอยู่ในระดับสูงกว่าปี  
ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2560 มีผลผลิตพืชเกษตรมีปริมาณเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปีและ 
ข้าวนาปรัง 

ด้านปศุสัตว์ มีการขยายตัว เนื่องจากการขยายปริมาณการผลิตเพ่ือรองรับความ
ต้องการบริโภคของตลาดที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับปัญหาสภาพอากาศร้อนและแห้งเริ่มคลี่คลายลง  
ท าให้สัตว์มีการเจริญเติบโตดีขึ้น เช่น ไก่เนื้อ และสุกร ส่วนด้านประมง มีการขยายตัว เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ขยายการผลิตเพ่ิมขึ้นและมีการบริหารจัดการฟาร์มดี เช่น การใช้พันธุ์กุ้ง  
ที่ต้านทานโรคและปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลง ประกอบกับคู่แข่งส าคัญประสบ  
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ปัญหาโรคระบาด โดยอินเดียประสบปัญหาโรคระบาดในกุ้งและเวียดนามประสบกับปัญหากุ้ง 
ที่มีสารเคมีปนเปื้อน 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจเกษตรไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอ
ตัว นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่เน้นการปฏิรูปและไม่สนับสนุน
การเปิดเสรีทางการค้า ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรมีความเสี่ยงมากขึ้นในสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง 
อาหารทะเล และผลไม้กระป๋องแปรรูป และแนวโน้มราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้นทุนสินค้าเกษตร
เพ่ิมขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตภาคเกษตรในปี พ.ศ.2560  
มีสินค้าเกษตรที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงานและน้ าตาลทราย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไก่เนื้อ 
สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ส าหรับสินค้าเกษตรที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
และมันส าปะหลัง 

1.9) ด้านอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2559 ขยายตัวเล็กน้อย 
โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือการส่งออกขยายตัวดี โดยเฉพาะการผลิตเครื่องปรับอากาศ
ขยายตัวจากอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นในตลาดสหภาพยุโรปที่สภาพอากาศในปีนี้ร้อนกว่าปกติ และตลาด 
CLMV ที่ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวดี การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว
ตามความต้องการในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นตามแนวโน้ม Internet of Things รวมทั้งอุตสาหกรรม
รถยนต์ที่มีการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อรถยนต์หนึ่งคันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ที่ขยายตัวดี  
ในกลุ่มสินค้าดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิต สะท้อนจากดัชนีก าลังการผลิตสูงสุด
ในภาคอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือขายในประเทศขยายตัวเล็กน้อยตามอุปสงค์  
ในประเทศที่ฟ้ืนตัวเล็กน้อย เช่น การผลิตรถจักรยานยนต์ปรับเพ่ิมขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม  
การขายที่เข็มข้นขึ้น ประกอบกับความนิยมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และรายได้
เกษตรกรที่ทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลาย การผลิตวัสดุก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อย 
ตามอุปทานที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับมีการผลิตเพ่ือรองรับการลงทุนของภาครัฐในอนาคต 
ขณะที่การผลิตปิโตรเลียมขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศที่เพ่ิมขึ้นในภาวะที่ราคาน้ ามันยังอยู่ใน 
ระดับต่ า อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่มลดลง โดยเฉพาะกลุ่มประเภทน้ าอัดลมสะท้อน  
ความระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากก าลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งมากนัก 

ส าหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มที่ผลิตทั้งเพ่ือการส่งออกและจ าหน่ายในประเทศทรงตัว 
ตามการผลิตรถยนต์ที่แม้ยอดจ าหน่ายในประเทศหดตัว ทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์  
แต่การส่งออกขยายตัวได้ เล็กน้อย นอกจากนี้  การผลิตในบางอุตสาหกรรมหดตัวเนื่องจาก  
1) ข้อจ ากัดด้านอุปทานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น การผลิตน้ าตาล 
ที่วัตถุดิบอ้อยลดลงจากภาวะภัยแล้ง และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่หดตัวตามวัตถุดิบยางพาราที่ลดลง 
เนื่องจากเกษตรกรกรีดยางได้น้อยกว่าปีก่อนหน้าในช่วงที่มีปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่
ภาคใต้ การผลิตสัตว์น้ าทะเลแปรรูปที่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากการจัดระเบียบเรือประมง และ 
2) ข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เช่น การผลิตสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่มหดตัวจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการ การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk 
Drive) หดตัวต่อเนื่องจากการที่ผู้บริโภคหันไปนิยมสินค้าที่มีโซลิดสเตทไดรฟ์  (Solid-State Drive)  
เป็นส่วนประกอบมากขึ้น 

1.10) ด้านบริการ โดยรวมในปี พ.ศ.2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2558 และเป็น
การขยายตัวในเกือบทุกสาขาบริการ โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจ
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โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งผู้โดยสาร และธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก สอดคล้องกับจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวดี ในช่วงก่อนที่จะมีการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายและการลด
กิจกรรมรื่นเริงในช่วงไตรมาสที่ 4 รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
มากขึ้น และในช่วงที่ราคาน้ ามันอยู่ ในระดับต่ า และภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ ธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกโดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทนและยอดขายในห้างสรรพสินค้า  
ยังได้รับผลดีเพ่ิมเติมจากรายได้เกษตรกรที่ทยอยฟ้ืนตัว และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ
ในช่วงปลายปี  

นอกจากนี้ ธุรกิจการขนส่งสินค้าขยายตัวดีเช่นกัน สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมที่ฟ้ืน
ตัวตามภาคการส่งออก และภาคเกษตรกรรมที่ผลผลิตทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลาย 
ธุรกิจสื่อสารเติบโตต่อเนื่องตามการเปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งแรกของปี 
ประกอบกับมีการส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด การบริการด้านการท่องเที่ยว
เป็นกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่การส่งออกสินค้าและอุปสงค์ในประเทศยังซบเซา 
โดยภาคท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้นจาก 15.9 ล้านคน 
ในปี พ.ศ.2553 เป็น 32.6 ล้านคน ในปี พ.ศ.2559 และมีมูลค่าการส่งออกบริการท่องเที่ยวรวม 50 
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี พ.ศ.2559 หรือประมาณร้อยละ 12.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ซึ่งอัตราการขยายตัวของไทยนั้นถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกมาก สอดคล้องกับที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาด
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาค Asia Pacific เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ.2553 
เป็นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2558 อย่างไรก็ดี การพ่ึงพาภาคการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในและระยะสั้น 
และในระยะยาวที่มีการขยายตัวภาคการท่องเที่ยวควรมีการเตรียมรับมือให้ภาคการท่องเที่ยวเป็น
แรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
 

 
ภาพที่ 2-29 ส่วนแบ่งตลาดของประเทศคู่แข่งไทยในภูมิภาค ASIA Pacific 

 
ในระยะต่อไปเพ่ือให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้ จึงควร

ค านึงถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย ด้วยการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ในปัจจุบัน 
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ  ตลอดจนใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ใหม่เพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้นการเที่ยวซ้ า การขยายตลาดใหม่ และ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล นอกจากนี้ ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง (Threat) ต่าง ๆ ที่ไทย 
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ต้องเผชิญ ไทยควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงจุดอ่อน ทั้งการปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวจีน
ตามมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายที่แม้จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว
ในระยะสั้น แต่คาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว การเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย รวมถึงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ควบคู่ไปกับ
การให้ความส าคัญด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้  ที่ผ่านมาภาครัฐได้มี 
การด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนที่
และกิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือลดการกระจุกตัวและเพ่ิมกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งการส่งเสริม
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองรองตามนโยบาย 12 เมืองต้องห้ามพลาด การท าบันทึกความตกลงร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding: MOU) กับประเทศต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว
ระหว่างกัน รวมทั้งมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 5 ด้าน ได้แก่  
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดงานแต่งงาน การท่องเที่ยวทางน้ า และ  
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 

1.11) ด้านอสังหาริมทรัพย์ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ.2559 ชะลอตัวจากปี  
พ.ศ.2558 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนยังไม่ค่อยฟ้ืนตัวนัก โดยมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของ
ภาครัฐส่งผลให้อุปสงค์เร่งขึ้นชั่วคราวจากการเร่งซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเพ่ือให้ทันรับสิทธิ
ประโยชน์แต่หลังมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 อุปสงค์ที่อยู่อาศัยปรับลดลง
มาก ประกอบกับสถาบันการเงินเพ่ิมความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยมากข้ึน สะท้อน
จากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นตามความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้  
อุปสงค์โดยรวมทั้งปีชะลอลง ส าหรับด้านอุปทานที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์  
มีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงที่มีมาตรการ โดยเน้นการขายที่อยู่อาศัยที่สร้าง
เสร็จแล้ว และชะลอการเปิดขายที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี  
พ.ศ.2559 ผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปิดโครงการใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบที่ขยายตัว
ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ ส่งผลให้อุปทานคงค้าง  
ที่อยู่อาศัยแนวราบปรับเพิ่มขึ้น  

1.12) ด้านการค้าต่างประเทศ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2559 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุมูลค่าการส่งออกสินค้าในปี พ.ศ.2559 ทรงตัวเป็นปีแรกหลังจากหดตัว
ต่อเนื่องมา 3 ปี โดยปริมาณการส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.4  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปริมาณการส่งออก
ทองค าที่ขยายตัวสูงในปีนี้ เมื่อไม่รวมทองค า ปริมาณการส่งออกหดตัวร้อยละ 1.3 เพราะความ
ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพ่ิมขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีจากความไม่แน่นอน
ของการด าเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศหลักและผลประชามติของสหราชอาณาจักร (Brexit) 
และอีกส่วนหนึ่งมาจากปริมาณการส่งออกในบางสินค้ามีทิศทางปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี  
พ.ศ.2559 สอดคล้องกับการขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตและการขยายตลาด 
ได้แก่ แผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และยางล้อจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้า
มาตั้งฐานการผลิตในไทย ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิตรถยนต์เพ่ือ
รองรับความต้องการในตลาดจีนและออสเตรเลียที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเครื่องยนต์เพ่ือรองรับอุปสงค์ 
จากแอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ที่ เพ่ิมขึ้น เครื่องปรับอากาศที่ผู้ประกอบการขยาย  
ก าลังการผลิตเพ่ือรองรับอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นในตลาดยุโรปและอาเซียนจากอากาศที่ร้อนกว่าปกติและ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวดีในบางประเทศ การฟ้ืนตัวของอุปสงค์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
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ในตลาดโลกตามกระแส Internet of Things ที่ท าให้การส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียฟ้ืนตัว
เช่นกัน นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าประมงขยายตัวตามการส่งออกกุ้งที่อุปทานปรับดีขึ้น
หลังจากปัญหาโรคระบาดคลี่คลาย ประกอบกับคู่แข่งของไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ  
จากโรคระบาดในกุ้ง 

ภาคการส่งออกไทยยังคงถูกฉุดรั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการค้าโลก โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนที่หันมายกระดับการผลิตในประเทศ
โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นท าให้เกิดการลดการพ่ึงพาการน าเข้า ส่งผลให้อุปสงค์
จากจีนลดลงในบางสินค้า อาทิ ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัย
เชิงโครงสร้างเฉพาะของไทย เช่น ข้อจ ากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตามรสนิยมการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ไปสู่สมาร์ทโฟนและ 
แท็บเล็ตมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive: HDD) ชะลอลงตาม
แนวโน้มอุปสงค์โลกที่ลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจ ากัดด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาของแรงงานไทย 
และการที่ ไทยถูกตัดสิทธิ พิ เศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่ ว ไป  (Generalized System of 
Preferences: GSP) ในตลาดยุโรป ท าให้มีการย้ายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น  
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าดังกล่าวหดตัว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปี พ.ศ.2559 นี้ ส่วนด้านตลาดส่งออกพบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยฟ้ืนตัว 
ในหลายตลาด โดยมีเพียงการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่ยังคงหดตัวสูงตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่การส่งออกไปกลุ่มประเทศ G3 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพ
ยุโรป ขยายตัวสอดคล้องกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ G3 นอกจากนี้ การส่งออกไปยัง
ตลาดออสเตรเลียขยายตัวสูงตามการส่งออกรถยนต์ ส าหรับการส่งออกไปจีนหดตัวในอัตราที่ลดลง
ตามการส่งออกทัศนูปกรณ์  รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางที่ขยายตัวสูงสอดคล้องกับการผลิต
โทรศัพท์มอืถือและรถยนต์ และภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ปรับดีขึ้น 
 

 
ภาพที่ 2-30 การส่งออกของไทยไปตลาดหลัก 
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 การน าเข้าสินค้า มูลค่าการน าเข้าสินค้าในปี พ.ศ.2559 หดตัวในหลายหมวดสินค้าโดย  
การน าเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัวตามการน าเข้าเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
เคมีภัณฑ์ที่ราคาหดตัวตามราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก นอกจากนี้  
การน าเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลงตามการส่งออกสินค้าดังกล่าวที่หดตัว ขณะที่สินค้าทุนที่ 
ไม่รวมหมวดเครื่องบินหดตัวตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภาวะการลงทุนภาคเอกชน
โดยรวมที่ยังอยู่ในระดับต่ า ส าหรับมูลค่าการน าเข้าทองค าลดลงจากปีก่อนหน้าตามความต้องการซื้อ
ทองค าในประเทศที่ลดลงหลังราคาทองค าในตลาดโลกมีทิศทางปรับเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี การน าเข้า
กลับมาขยายตัวได้ในบางหมวด เช่น สินค้าอุปโภค ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการน าเข้าปลาทูน่าที่ส่วนใหญ่
น าไปใช้ส าหรับการแปรรูปเป็นปลากระป๋องเพ่ือส่งออก แต่หากไม่รวมผลของปลาทูน่าแล้ว  
การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่องและจ านวน
นักท่องเทีย่วต่างประเทศท่ีขยายตัวดี 

1.13) ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-
2558 มีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในปี พ.ศ.2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  

 

 
 

ภาพที่ 2-31 สัดส่วนต้นทุนโลจสิติกส์ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 2550–2558 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

ธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: 
LPI) จาก 160 ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 45 มากขึ้นกว่าปี พ.ศ.2557 
ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 35 โดยดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์พิจารณาจากพิธีการศุลกากร (Customs) 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) การเตรียมการขนส่งระหว่าง
ประเทศ (International Shipments) สมรรถนะผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ทั้ งภาครัฐและธุรกิจ 
(Logistics Quality and Competence) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking and 
Tracing) ความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) 
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ภาพที่ 2-32 ตารางเปรียบเทียบดชันีความสามารถด้านโลจสิติกส์ของประเทศไทย 

ที่มา: ธนาคารโลก 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ผลการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมามีการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยเพ่ือมูลค่าเพ่ิมใน  
โซ่อุปทานภาคการเกษตร โดยปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน  
โลจิสติกส์ในภาคเกษตรมากขึ้น อบรมพัฒนาเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์และสร้าง
เครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมีการเพ่ิมมูลค่าในโซ่อุปทานได้น้อย เพราะยังมีความเข้าใจที่ดีเพียงพอ 
ส่วนในภาคอุตสาหกรรม เน้นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอนัก 
แม้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Software มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
ในบริษัทขนาดใหญ่ แต่การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Green Logistics ยังไม่เป็นรูปธรรม  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน การยกระดับด่านศุลกากรให้ได้มาตรฐานสากล แยกจุดตรวจ
การผ่านแดนของสินค้าและคน ปรับปรุงถนนชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ข้ออุปสรรคใน
เรื่องการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออกยังเป็นไปอย่าง
ล่าช้า การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าในเส้นทางยุทธศาสตร์  
การลงทุนในโครงข่ายรถไฟทางคู่ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น ระบบบริหารจัดการ
รถไฟ ลานเก็บตู้สินค้า แต่ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศไทย 
(Thailand National Single Window: NSW) ยังต้องมีการปรับลดขั้นตอน/ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุน และอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้า 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ด้านก าลังคน 
สถาบันการศึกษาทุกระดับผลิตบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรในด้าน 
การบริหารจัดการทั่วไป ขาดแคลนบุคลากรที่มี Technical และ Advanced Skills เช่น บุคลากรใน
ท่าอากาศยาน ในระบบราง เป็นต้น ด้านระบบติดตามและประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
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การขนส่งและโลจิสติกส์ในแต่ละหน่วยงาน ขาดการบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูล
ส าคัญบางอย่างยังไม่มีการจัดเก็บ เช่น ข้อมูลการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

ในขณะที่บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศท่ีส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ในไทย ได้แก่ 
การย้ายฐานการผลิตมายังเอเชีย การเกิดตลาดใหม่ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าโลก  
ผลจากการเปิดเสรีอาเซียน มีการแข่งขันทางโลจิสติกส์จากต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ด้านโลจิสติกส์ ส่วนบริบทการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ได้แก่ ความพร้อมใน  
การพัฒนาต่อยอดที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ความหลากหลายของ
ฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม การก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 1 และ 2 การตื่นตัวด้าน
บริหารความเสี่ยงธุรกิจ เช่น สถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ การสนับสนุนนโยบายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับต่างประเทศและอนุภูมิภาคที่
มากยิ่งขึ้น ไทยมีการปรับโครงสร้างภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ซึ่งมีการ
ก าหนดแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมือง
และพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้
มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และการอ านวยความสะดวกทางการค้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีการก าหนดแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น  

- การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) ให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ การเริ่มก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทาง 1 
เมตร (Meter Gauge) มาบกะเบา-ถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร และช่วงถนนจิระ-ขอนแก่น 
ระยะทาง 187 กิโลเมตร โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วง
กรุงเทพมหานคร-แก่งคอย ระยะทาง 133 กิโลเมตร ช่วงแก่งคอย-นครราชสีมา 247 กิโลเมตร และ
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 247 กิโลเมตร  

- โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพ่ือท าหน้าที่เป็น
โครงข่ายหลักในการขนส่งผู้โดยสาร พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์  
การยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิต
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตูการค้าหลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณ
ท่าเรือระหว่างประเทศและด่านการค้าที่ส าคัญ  

- โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน และเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าในระบบ
รถไฟ (Feeder Line) จากพ้ืนที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่าง ๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟ
หลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนา
เส้นทางรถไฟใฟขนาดทางมาตรฐาน ขนานกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
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Economic Corridor: EWEC) ช่วงบ้านไผ่-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 
กิโลเมตร  

- การศึกษาปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล เพ่ือให้ทัน 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟ 

- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม
ของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่เมืองหลักในเขตภูมิภาคที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของเมือง เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ 
(Bus Rapid Transit: BRT) และรถราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่ส าคัญเป็นล าดับแรกก่อน 
เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ และภูเก็ต 

2) ด้านสังคม  
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทย

ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ท าให้ภาระการคลังเพ่ิมขึ้น อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น อัตราส่วนการเป็นภาระวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ.2563 เท่ากับ 3.7 
และในปี พ.ศ.2573 เท่ากับ 2.4 โดยมีประชากรสูงอายุ จ านวนกว่า 17,579,000 คน และเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ.2583 กว่า 20,519,000 คน การที่ก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกิดโอกาสที่จะสามารถขยาย
ตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ ในอนาคตมีแนวโน้มพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน จากข้อมูล
กระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ.2559 แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นคนต่างด้าวตาม 
มาตรา 9 น าเข้า ตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท างาน 
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง จ านวน 392 ,749 คน คนต่างด้าว 
ตามมาตรา 14 ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท างานบริเวณชายแดน  
ในลักษณะไป -กลับ หรือตามฤดูกาลในพ้ืนที่ความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย จ านวน 7 ,757 คน อัตราการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6.27 ในปี  
พ.ศ.2559 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 6 ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า 
ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้งปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ 
และต้องป้องกันการไหลแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ว่าการพัฒนาคน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับ
หลักประกันสุขภาพทั่วถึง แต่ยังต่ ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคนไทยมีโอกาสได้รับ
การศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า 
แม้ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยลดลง แต่ยังเป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้ง
ในสังคม และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพราะคนที่มีทักษะสูงจะมีรายได้
เพ่ิมขึ้น แต่คนที่มีทักษะต่ าจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะเข้ามาท างานแทน สังคมไทยก าลังประสบ
ปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย เพราะขาดทักษะ
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การคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
พฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ วัฒนธรรม และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคในอนาคตที่เปลี่ยนไป 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พ้ืนที่ป่าไม้ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2551 -2556 พ้ืนที่ป่าไม้ของ

ไทยลดลง เฉลี่ยปีละประมาณ 1 ล้านไร่ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรม และความขัดแย้งในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการ
พัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหา ความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ มลพิษทางอากาศยังเกิน
มาตรฐานหลายแห่ง การบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ คุณภาพ
น้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการแก้ไข  
แต่โดยรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิกฤติน้ า 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติให้รุนแรงมากข้ึน 

4) ด้านความม่ันคง  
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกัน

อย่างแน่นแฟ้น แต่ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลที่บิดเบือนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในขณะเดียวกันไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่หลากหลายรูปแบบและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้านไซเบอร์ โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 เครื่องในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ และใน
อนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  

5) ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล  
แม้การให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีขึ้นมาก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล ยังเผชิญ

ปัญหาขาดก าลังคนทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ และคุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง ในขณะ
ที่ภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ ยังพบปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายหลายเรื่องล้าสมัยและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
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2.6 สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย  
ส าหรับประเทศไทยเส้นทางการพัฒนาที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ 

มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบ  
การพัฒนามุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ พ่ึงพาการส่งออกที่ต้องอาศัยการน า เข้าทุน
และเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในสัดส่วนที่สูงท าให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจากประเทศที่มีเศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” จนกระท่ังท าให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิต
ของสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ของโลก เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมีซึ่งการลงทุน
จากต่างประเทศส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร็วกว่าและมีผลิตภาพการผลิตที่สูงกว่า  
ภาคเกษตรและภาคบริการ ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่เป็นฐานรองรับประชากรขนาดใหญ่กว่าแต่ 
ภาคเกษตรและภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนั้นผลิตภาพยังต่ าแม้ว่าจะเป็นสาขาส าคัญที่
สามารถช่วยรองรับผลกระทบของไทยจากความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะ ๆ ได้ จึงนับว่าการพัฒนาในรูปแบบที่ผ่านมาส่งผลให้ประเทศไทยติดในกับดักความไม่สมดุล 
กับดักผลิตภาพต่ า และกับดักความเหลื่อมล้ า 

ในขณะเดียวกันโครงสร้างแรงงานของประเทศยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตรแต่ไม่ได้ช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรมากเท่าที่ควรเพราะการใช้ความรู้ข้อมูล และการท างานร่วมกับเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีน้อย ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานของภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า  เป็นตัว
ฉุดรั้งการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและแรงงานในภาคการเกษตร จึงยังเป็นข้อจ ากัดในการสร้าง
ความมั่งคั่งของประเทศ ประกอบกับการพัฒนาที่พัฒนาคุณภาพและทักษะขั้นสูงของแรงงานไม่ตรง
กับความต้องการของตลาด จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการยกระดับศักยภาพของภาคการผลิต และ
บริการไทยไปสู่การใช้ความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้น ประเทศไทยจึงยังไม่สามารถหลุดพ้นกับดักของ
การเป็นประเทศผู้รับจ้างผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในสาขาที่มีมูลค่าเพ่ิมต่ าได้ ดังนั้นการติดอยู่ในกับ
ดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยสะท้อนถึงการติดกับดักในหลายด้านที่เป็นรากฐานส าคัญของการ
พัฒนา ได้แก่ กับดักของผลิตภาพต่ าที่หยั่งรากลึกไปถึงปัญหาคุณภาพคน การขาดการบริหารจัดการ
ที่ดี การขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ และความไม่เพียงพอของการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือการดูดซับ การกระจายเทคโนโลยีต่างประเทศ และก้าวกระโดดไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง เนื่องจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐานยัง
น้อย ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมได้ รวมถึงการที่สังคมไทยยังติดกับดักความเหลื่อมล้ าและกับดักของความไม่สมดุลซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นข้อจ ากัดของการเพิ่มศักยภาพของประเทศ 

นอกจากนั้น ยั งกล่าวได้ว่าการพัฒนาที่ ผ่ านมาของประเทศไทยมักให้ความส า คัญกับ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขาดการมุ่งเน้นในการกระจายโอกาสและความม่ังคั่ง
เพ่ือยกระดับให้ทุกคนในสังคมสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นควบคู่กันไป ส่งผลให้การพัฒนาไม่สมดุล  
มีความเหลื่อมล้าในสังคมไทยในทุกด้าน การกระจายรายได้และการเข้าถึงโอกาสต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นยัง
กระจุกตัวในเฉพาะบางกลุ่ม รายได้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรและภาคบริการแตกต่าง
กันมาก ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาได้เร็วกว่าภาคเกษตรและภาคบริการซึ่งคุณภาพและผลิตภาพเพ่ิมข้ึน
ช้ามาก ยังมีความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่เมืองและชนบทโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึง
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ทรัพยากร การเข้าถึงบริการทางสังคมและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง การ
เข้าถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

2.6.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลก 
ไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นในอนาคต น าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ขยายตลาด 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีปัจจัยเอื้อที่ส าคัญดังนี้ 

- ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่ได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV มาอย่างใกล้ชิด ท าให้
ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาไปเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญหลายสาขา และเป็นจุดเชื่อมต่อ
ห่วงโซ่มูลค่าที่ส าคัญของภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจาย 
ความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ 

- ความตกลงด้านการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก ภายใต้แนวคิดการเปิดเสรีในช่วงที่ผ่านมา ท าให้  
ภาคการผลิตมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต 

- ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นประเทศเหมาะสมส าหรับการลงทุนและเป็น
ประเทศน่าท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทยที่เป็นยอมรับในตลาดภูมิภาคและ
ตลาดโลก 

- การขยายตัวอย่างร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนและการลงทุนที่สูงเกินไปในช่วงที่ผ่านมา 
ซึ่งท าให้ค่าแรงเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศ จะเป็นปัจจัยเร่งให้การลงทุนและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจใน CLMV เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ห่วงโซ่การผลิตของเอเชียที่มีจีนเป็นศูนย์กลางลดลง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางทาง  
ด้านการผลิตและบริการในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคมากข้ึน 

- การเร่งขึ้นของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและทิศทาง 
การก าหนดนโยบายในประเทศ CLMV  

- การเร่งตัวขึ้นของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับโลก 
ในลักษณะกลุ่มการค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่มีจีนเป็นแกนน าและกลุ่มที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนน าซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  rIS
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2.7 แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยด้านต่าง ๆ ในระยะสั น ระยะกลางและ
ระยะยาว 

2.7.1 ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-

4.3 (โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8) ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูงในปี พ.ศ.2571-2574 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะต้องเร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี 
เพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี พ.ศ.2569 ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 และมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยการเร่งรัดการลงทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างฐาน  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและการบริหาร
จัดการ 
 

 
ภาพที่ 2-33 GNI per Capita ของไทยเป้าหมายเข้าสูป่ระเทศรายได้สูง 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 
ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปด้านเศรษฐกิจที่ประสบการขยายตัว  

ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง มีความผันผวนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไม่เพียงพอที่จะท าให้
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ มีสาเหตุส าคัญ ได้แก่ ความล่าช้าในการปรับ
โครงสร้างการผลิต ทั้งการปรับโครงสร้างการผลิตจากเกษตรมูลค่าต่ าไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ การลงทุนชะลอตัว
ลงมาก โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน เช่น 
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านอีกค่อนข้างนาน และยังมีความเสี่ยงที่จะ  
ไม่สามารถก้าวข้าม กับดักความยากจนของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) 
ในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าวยังต้องอาศัยปัจจัยการขับเคลื่อนการขยายตัวเชิงปริมาณและปรับเปลี่ยน
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เข้าสู่การขับเคลื่อนเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยไทยยังอยู่ในระยะที่ 3 ของการปรับเปลี่ยนไปสู่ประเทศ 
ที่รายได้ข้ันสูง 
 

 
ภาพที่ 2-34 ระยะการเป็นประเทศมีรายไดสู้งของประเทศไทย 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

2.7.2 ด้านสังคม 
ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยการศึกษาและการเรียนรู้ของคน
ไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ และผลิตภาพ การผลิตแรงงานต่ าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ คนไทยส่วน
ใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ ายังต้องเร่งด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อท ากิจกรรมทั้ง
ด้านโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น 

2.7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 

ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม การปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
มาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 

 ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ด้านเศรษฐกิจ • โครงสร้างการผลิตมี

การเปลีย่นผ่านจาก
ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมไปสู่
บริการ 

• ภาคการท่องเที่ยวและ
การส่งออกสินค้าของ

• การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
การศึกษาต้องพัฒนา
เพิ่มอยู่ในอันดับที่ไมด่ ี

• จะต้องเร่งรดัให้

• ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง 

• มุ่งเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและขดี
ความสามารถในการ
แข่งขัน โดยการเร่งรัด
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 ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ไทยสามารถเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่ส าคญั 
การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในภาคการ
ส่งออกได้ส่งผลให้
อัตราการใช้ก าลังการ
ผลิตปรับสูงขึ้น ถือ
เป็นปัจจัยบวกต่อการ
ลงทุนภาคเอกชน 

• ภาคเกษตรของไทยยัง
เป็นแหล่งผลิตและ
ส่งออกสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ ในระยะสั้น
ก าลังปรับตัวสู่การใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง 
เพราะประสิทธิภาพ
และต้นทุนการผลิต
ของไทยสูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง 

เศรษฐกิจสามารถ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี 
เพื่อให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง 

• การผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมศักยภาพ
ที่เป็นฐานรายได้เดิม
ในระยะกลางปรับตัว
เข้าสู่การใช้เทคโนโลยี
ช้ันสูงในทุกข้ันตอน
ของการผลิต และ
สร้างอุตสาหกรรมใหม่
ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อ
รองรับการเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
สร้างสรรค์และดิจิทัล 

การลงทุน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และ
การสร้างฐาน 
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพของ
เศรษฐกิจไทย รวมทั้ง
การเพิ่มขีด
ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 
กฎระเบียบและการ
บริหารจดัการ 

ด้านสังคม • ศักยภาพและระดับ
คุณภาพชีวิตของคน
ไทยหลายด้านยังต่ า
กว่าเป้าหมายและไม่
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู ้

• การเป็นสังคมผูสู้งอายุ
ท าให้แรงงานภาค
เกษตรลดลง 

• สังคมผูสู้งอายุแบบ
สมบูรณ์ท าให้ภาระ
การคลังเพิ่มขึ้นอัตรา
การพึ่งพาของ
ประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับดูแล
ผู้สูงอายุเพิม่สูงขึ้น มี
แนวโน้มพึ่งพาแรงงาน
จากประเทศเพื่อน
บ้าน 

• การพัฒนาคนของ
ประเทศไทยมีแนวโนม้
ดีอย่างต่อเนื่อง คน
ไทยมีการศึกษาเพิ่ม
สูงขึ้น มสีุขภาวะดีขึ้น 
ได้รับหลักประกัน
สุขภาพท่ัวถึง 

• คนไทยส่วนใหญ่ยังมี
พฤติกรรมและปัจจัย
แวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการ
ท าลายสุขภาพ จนท า
ให้ประชากรที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรังเพิ่มมากขึ้น 

• สังคมไทยในระยะ
กลางจะประสบปญัหา
วิกฤติค่านิยมที่
เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสวัฒนธรรม
ต่างชาติที่หลากหลาย 
เพราะขาดทักษะการ
คิด วิเคราะห์ ไม่
สามารถคัดกรองและ

• แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความ
เหลื่อมล้ า 

• ผลิตภาพการผลติ
แรงงานไทยยังต่ า 
ความต้องการก าลังคน
ที่มีทักษะและองค์
ความรูสู้งทั้งปริมาณ
และคณุภาพเพิม่มาก
ขึ้น และมีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากการเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 rIS
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 ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 
เพื่อปรับเปลีย่น
ค่านิยมและพฤติกรรม
ให้สามารถปรับตัวเข้า
กับกระแสใหม่ของโลก
ได ้

ด้านสิ่งแวดล้อม • ทรัพยากรธรรมชาติ 
เสื่อมโทรมและความ
ขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
จะมีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ้น 

• การบริหารจัดการน้ า
ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพยังขาด
ประสิทธิภาพ 

• คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการแก้ไข แต่
โดยรวมยังมีสภาพ
เสื่อมโทรม 

• ภาวะโลกร้อนเป็น
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคญัที่
จะส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤติน้ า และ
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศท าให้
ในระยะยาวจะเกดิภัย
พิบัติทีรุ่นแรงมากขึ้น 
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2.8 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 
 

นโยบาย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) • ทราบวิสัยทัศน์ของประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ท าให้ทราบแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นฐานการผลิต 
Bio-Bases ที่ส าคัญ  

• การส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยกลุ่มจังหวัดควร
ต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ ซึ่งจะเป็นการ
สร้างฐานที่ เข้มแข็งในการเป็ นศูนย์กลางบริการทาง
การแพทย์ (Medical Service Hub) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

• การพัฒนาภาคเพือ่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพึ่งตนเอง 

• โม เดลประเทศ ไทย 4 .0  (Thailand 4.0) เพื่ อพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อนชุด
ใหม่ (New Growth Engine) เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศ ร ษ ฐ กิ จ  ไ ป สู่  “ Value–Based Economy”  ห รื อ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก 
คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัด  

• การพัฒนาระบบการขนส่งในกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสมบูรณ์และลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า เช่น โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• พัฒนาแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  
• สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ 
• โครงการน าร่อง Rice City 
• ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม 

โดยส่งเสริมศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค 
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศ
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นโยบาย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนบ้านโดยเน้น อุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบใน
พื้นที ่

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

• พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค ส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง เมืองและระบบ
ขนส่งอื่น  

• ส่งเสริมระบบขนส่งทางรางเบา 
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ • สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

Smart Farmer, Smart Group, Smart Enterprise  
• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่

มาตรฐานระดับสากล โดยเกษตรแปลงใหญ่ 
• เกษตรกรด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

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

• อุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คืออุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ควรพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี • การผลักดันการส่งออกสินค้าของกลุ่มจังหวัดด้วยการตลาด
น าการผลิต โดยสร้างความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ   

ยุทธศาสตร์กระทวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี • ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดช่วงวัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีทักษะและ
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็น
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงข้อมูลและการ
บริการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดต้องมี
รูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องในการให้บริการข้อมูล 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) 

• การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต กลุ่มจังหวัด
ควรลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ 

 rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

  3-1 

บทที่ 3 
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด 

 
3.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 

3.1.1 ความเป็นมา 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2546 เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด การบริหารงานของกลุ่มจังหวัดในระยะ
เริ่มต้น พบปัญหาส าคัญ 3 ประการคือ 1) ปัญหาไม่มีงบประมาณในการบริหารงาน 2) ขาดบุคลากร 
และ 3) ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับองค์กรรับผิดชอบ จึงให้การบริหารงานกลุ่มจังหวัดไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งเป็นส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2549 รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) 
ประธาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและระบบบริหารของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งข้อความคิดเห็นของส่วนราชการและจังหวัดที่ส านักงาน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้รับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ซึ่ง
รวมถึงราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีประเด็นข้อเสนอ ว่าการจัดกลุ่มจังหวัดดังกล่าวไม่
เหมาะสม ควรมีการทบทวนการจัดกลุ่มและการจัดจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดใหม่ เพ่ือให้เกิด
ศักยภาพและการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 มติที่ประชุม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 
17  ธันวาคม พ.ศ.2550 ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการก าหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด และการจัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นกลไกใน
การด าเนินงานของกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด 
 

3.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1) ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 25–17 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101-103 องศา

ตะวันออกซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 
กิโลเมตร  

2) ลักษณะภูมิประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครอบคลุม
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดรวม 19.6 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 17 ของพ้ืนที่ภาค โดยจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ และ จังหวัดมหาสารคาม ตามล าดับ และมีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 1.80 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10 ของภาคกลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าชีที่อยู่
ตอนกลางของพ้ืนที่และที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ โดยทางทิศตะวันตกและทิศ
เหนือมีสภาพเป็นภูเขา เทลาดมาทางทิศตะวันออก และมีอาณาเขต ดังนี้  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี และสกลนคร 
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- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา  
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร และยโสธร  
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์  

 

ภาพที่ 3-1 แผนที่กลุ่มจังหวัด 
 

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นพ้ืนที่
ราบลุ่มน้ าชีประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ลักษณะของพ้ืนที่จะอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางประมาณ 200 เมตร และเทลาดจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทางทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันตกลักษณะของพ้ืนที่จะเป็นพื้นที่ภูเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เทือกเขาภูพานทางตอนเหนือของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนทางทิศตะวันตกประกอบด้วยเทือกเขาภูเก้า-ภูพานค า 
เทือกเขาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวั ด
เลย อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และเทือกเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกระมัง จังหวัด
ชัยภูมิ 

3) ภูมิอากาศ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดอยู่ในกลุ่มที่มี
ฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งมีผลท าให้อากาศหนาวเย็น และพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง 
ระยะใกล้-ไกลทะเล จะท าให้อากาศมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวมากเนื่องจากไม่มี
พ้ืนที่ติดต่อกับทะเล มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียสมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน  
ฤดูหนาว ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอิทธิพล
ของลมมรสุมเป็นหลัก  

4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในปี  พ.ศ.2555 พ้ืนที่ โดยรวมของกลุ่มจั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 34,894.31 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
19,639,918 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 6.49 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แบ่งการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ ดังนี้  
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ตารางที่ 3-1 ประเภทการใช้ที่ดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558           หน่วย : ไร ่
รายการ กาฬสนิธุ ์ ขอนแกน่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กลุ่มจังหวัด 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 226,179  461,126 222,223 326,676       1,236,204  
พื้นที่เกษตรกรรม 3,211,271  4,797,514 2,736,653 4,183,626 14,929,064  
พื้นที่ป่าไม้  566,731  868,133 135,227 306,523       1,876,614  
พื้นที่น้ า 228,742  359,165 124,138 155,163 867,208  
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 108,793  317,806 89,061 215,168 730,828  

พ้ืนที่ทั้งหมด 4,341,716 6,803,744 3,307,302 5,187,156 19,639,918  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560 
 
 จากตารางข้อมูลข้างต้น กลุ่มจังหวัดมี พ้ืนที่การใช้ที่ดิน 19.64 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม 14.93 ล้านไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่น้ า และพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากท่ีสุด 
จ านวน 4.80 ล้านไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 3-2 การใช้ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558                                         หน่วย : ไร ่

รายการ กาฬสนิธุ ์ ขอนแกน่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่นา 1,781,163 2,797,482 2,030,757  3,673,626  10,283,028 
พืชไร่ 1,094,289 1,619,186 521,155  300,325  3,534,955 
ไม้ยืนต้น 296,377 302,400 96,912  185,354  881,043 
ไม้ผล  14,693 39,233 6,532  9,597  70,055 
พืชสวน  960 8,241 2,475  1,953  13,629 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
เลี้ยงสตัว ์

4,368 19,059 67,426  5,988  96,841 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 19,033 10,665 11,037  6,408  47,143 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 388 1,248 359  375  2,370 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 3,211,271 4,797,514 2,736,653 4,183,626  14,929,064 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560 
 
 จากตารางพบว่า กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน 14.93 ล้านไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่นาจ านวน 
10.28 ล้านไร่ รองลงมาเป็นพืชไร่ ไม้ยืนต้น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พืชสวน และเกษตรผสมผสานต่อไร่นาสวนผสม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพ้ืนที่นา 
พบว่า กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่นาจ านวน 10.28 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่นามากที่สุดจ านวน 3.67 
ล้านไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ 
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3.1.3 ข้อมูลการปกครอง  
 

ตารางที่ 3-3 จ านวนประชากรและการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางปี พ.ศ.2559                        

กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ ความหนาแน่น 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 
กาฬสินธุ ์ 6,946.75 141.78 18 135 1,585 1 
ขอนแก่น 10,885.99 164.44 26 199 2,331 1 
มหาสารคาม 5,291.68 181.53 13 133 1,944 1 
ร้อยเอ็ด 8,297.85 157.67 20 193 2,444 1 
กลุ่มจังหวัด 31,422.27 160.52 77 660 8,304 4 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 
กลุ่มจังหวัดประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

ระดับอ าเภอรวม 77 อ าเภอ 660 ต าบล 8 ,304 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง 85 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 635 แห่ง มีพ้ืนที่ 31,422.27 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัด
ขอนแก่นมีพ้ืนที่มากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาความหนาแน่นของประชากร พบว่า จังหวัดมหาสารคามมีความหนาแน่นประชากรมากที่สุด 
รองลงมาเป็นขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ  
3.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

3.2.1. ภาพรวม 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2558 มูลค่า 341,954 ล้านบาท พบว่า 
จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 187,271 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3-4 ผลิตภณัฑม์วลรวมกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2556-2558                                         หน่วย: ล้านบาท  

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2556 2557 2558 
กาฬสินธุ ์         50,911          48,329          47,178  
ขอนแก่น       184,081        183,773        187,271  
มหาสารคาม         50,215          46,302          47,355  
ร้อยเอ็ด         68,531          62,413          60,150  

กลุ่มจังหวัด       353,738        340,817        341,954  
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 
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ภาพที่ 3-2 สัดส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2556-2558 พบว่า จังหวัด
ขอนแก่นมีมูลค่ามากที่สุด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์มี
แนวโน้มลดลง ตามล าดับ  
 

 
ภาพที่ 3-3 ผลิตภัณฑม์วลรวมของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
 เมื่อพิจารณากิจกรรมการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 พบว่า 
สัดส่วนสาขาอุตสาหกรรมมีร้อยละ 23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นสาขา
เกษตรกรรม สาขาการศึกษา สาขาขายส่งขายปลีก และสาขาตัวกลางทางการเงิน ตามล าดับ 
 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 3-4 ผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามกิจกรรมการผลิตปี พ.ศ.2558 

 
 เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต พบว่า ในปี  
พ.ศ. 2558 ภาคบริการมีมูลค่ามากที่สุด 164 ,524 ล้านบาท รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตร ภาคการค้า ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแนวโน้มตามภาคการผลิต พบว่า ภาคบริการมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคการค้า ส่วนภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม มี
แนวโน้มลดลง ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 3-5 ผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต 

 
2) รายได้เฉลี่ยต่อคน (Per Capita GRP)  

   รายได้กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (Per Provincial Cluster Product Per Capita) 
ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าเท่ากับ 74,876 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในอันดับที่ 14 ของ 18 
กลุ่มจังหวัด และเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลิตภัณฑ์มวล
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รวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 มูลค่า 389 บาท เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า 
จังหวัดขอนแก่นมีรายได้เฉลี่ยต่อคน มูลค่าเท่ากับ 107,607 บาท รองลงมาเป็นจังหวัดมหาสารคาม 
(57,069 บาท) ร้อยเอ็ด (55,982 บาท) และกาฬสินธุ์ (51,147 บาท) ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 3-6 ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี ปี พ.ศ.2558 

 
ตารางที่ 3-5 รายได้เฉลี่ยต่อคนของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2555-2558                                         หน่วย: บาท                    

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2555 2556 2557 2558 
กาฬสินธุ ์         52,546         54,708         52,164         51,147  
ขอนแก่น       106,899        105,683        105,512        107,607  
มหาสารคาม         55,951         60,472         55,753         57,069  
ร้อยเอ็ด         57,892         63,499         57,959         55,982  
กลุ่มจังหวัด         75,058         77,201         74,487         74,876  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 
 

3.2.2. ด้านการเกษตร 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่การเกษตร 13,585,812 ไร่ (คิดเป็น

ร้อยละ 69.17 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด) อยู่ในเขตชลประทาน 1,660,685 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 12.22 
ของพ้ืนที่การเกษตร) หรือร้อยละ 8.50 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  มีครัวเรือนเกษตรกร 730,290 
ครัวเรือน (ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ปี  พ.ศ. 2558) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ท ารายได้หลักให้เกษตรกร คือ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 
ในปีการผลิต พ.ศ. 2557/2559 ผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญมีดังนี้ 

ในปี พ.ศ.2559 พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 8,953,591 ไร่ ผลผลิต 3,104,983 ตัน ผลผลิตต่อไร่
เฉลี่ย 364.25 กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง 622,513 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 616,450 ไร่ ผลผลิต 
361,607 ตัน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 579 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2560 มันส าปะหลังมีพ้ืนที่เพาะปลูก 
631,792 ไร่ ผลผลิต 2,132,953 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,445 กิโลกรัมต่อไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน 
1,212,818 ไร่  ผลผลิต 11,088,874 ตัน ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ ย  9,077 .5 กิ โลกรัมต่อไร่   
ดังแสดงตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3-6 เนื้อที่ เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด  
ปี พ.ศ. 2557-2559 

ภาค/
จังหวัด 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
2557 2558 2559  2557 2558 2559  2557 2558 2559  

กาฬสินธุ์ 1,480,070 1,439,326 1,464,187 535,663 522,960 535,893 367 368 370 

ขอนแก่น 2,428,350 2,317,220 2,309,899 684,263 656,364 694,555 340 338 340 

มหาสารคาม 2,183,398 2,096,233 2,146,340 770,968 716,286 754,092 368 365 366 

ร้อยเอ็ด 3,077,638 3,035,782 3,033,165 1,118,021 1,080,710 1,120,443 375 380 381 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
 
ตารางที่ 3-7 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรังของกลุ่มจั งหวัด 

ปี พ.ศ. 2557-2559 
ภาค/

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2557 2558 2559  2557 2558 2559  2557 2558 2559  

กาฬสินธุ์ 236,511 238,576 216,249 142,626 139,319 131,690 605 602 611 

ขอนแก่น 45,495 10,451 97,403 23,241 5,344 51,473 525 510 539 

มหาสารคาม 12,495 8,205 158,847 7,362 4,686 97,320 598 592 621 

ร้อยเอ็ด 126,025 60,995 150,014 68,554 32,487 81,124 540 535 545 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
 
ตารางที่ 3-8 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 

2558-2560 
ภาค/

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2557 2558 2559  2557 2558 2559  2557 2558 2559  

กาฬสินธุ์ 224,366 252,183 254,412 761,820 761,820 871,010 3,437 3,493 3,621 

ขอนแก่น 197,328 206,444 208,395 633,735 683,817 696,371 3,257 3,314 3,437 

มหาสารคาม 104,282 110,802 115,218 327,293 327,293 395,374 3,193 3,249 3,436 

ร้อยเอ็ด 46,728 52,212 53,767 145,176 145,176 170,198 3,192 3,239 3,287 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
 

ตารางที่ 3-9 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558-2560 
ภาค/

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2557 2558 2559  2557 2558 2559  2557 2558 2559  

กาฬสินธุ์ 371,954 395,536 381,491 4,158,440 3,718,036 3,586,017 11,180 9,400 9,400 

ขอนแก่น 562,033 596,319 567,314 6,261,042 5,414,572 5,151,210 11,140 9,080 9,080 

มหาสารคาม 144,318 154,896 147,562 1,601,928 1,370,833 1,305,921 11,100 8,850 8,850 

ร้อยเอ็ด 103,771 125,162 116,451 1,132,138 1,123,958 1,045,726 10,910 8,980 8,980 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
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3.2.3. ด้านอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการผลิต 80,839 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 17.80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าการผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 71,957 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.71 รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2553 พบว่า กลุ่มจังหวัดมีโรงงานจ านวน 12,773 แห่ง โดยจังหวัดขอนแก่นมีโรงงานมาก
ที่สุด จ านวน 4,522 แห่ง รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบว่า กลุ่มจังหวัดมีเงินลงทุน 156,026.46 ล้านบาท โดยจังหวัดขอนแก่นมีเงิน
ลงทุนมากที่สุด จ านวน 108,792.66 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแรงม้าเครื่องจักรรวม พบว่า กลุ่มจังหวัดมีแรงม้าเครื่องจักรรวม จ านวน 
4,944,497.01 วัตต์ โดยจังหวัดขอนแก่นมีแรงม้าเครื่องจักรรวมมากท่ีสุด จ านวน 2,389,117.34 วัตต์ 
รองลงมาเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพื้นที่โรงงาน พบว่า 
กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่โรงงานจ านวน 145,565,107 ตารางเมตร โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่โรงงานมากท่ีสุด 
จ านวน 92,234,109 ตารางเมตร รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาจ านวนคนงาน พบว่า กลุ่มจังหวัดมีคนงาน 96,154 คน โดยจังหวัดขอนแก่นมีคนงาน 
มากที่สุด จ านวน 53,654 คน รองลงมาเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ตามล าดับ 
 

  ตารางที่ 3-10 จ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2553 กลุ่มจังหวัด ณ สิ้นปี  
พ.ศ. 2559 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน (คน) แรงม้า
เคร่ืองจักรรวม 

(วัตต์) 

พ้ืนที่โรงงาน      
(ตร.เมตร) ชาย หญิง รวม 

กาฬสินธุ ์ 2,194 19,287.45 17,220 1,869 19,089 1,760,740.91 92,234,109 
ขอนแก่น 4,522 108,792.66 28,211 25,443 53,654 2,389,117.34 33,819,224 
มหาสารคาม 2,528 11,849.66 7,077 3,953 11,030 363,375.28 7,985,763 
ร้อยเอ็ด 3,529 16,096.69 8,878 3,503 12,381 431,263.48 11,526,011 
กลุ่มจังหวัด 12,773 156,026.46 61,386 34,768 96,154 4,944,497.01 145,565,107 

ที่มา : กลุ่มสถิติและเผยแพร่สารสนเทศอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ได้แก ่
1. อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ท าการเพาะปลูก

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจหลักมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต พ.ศ.2557/2558 รวม 9,169,459 ไร่ 
ผลผลิต 3,108,805 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 362.5 กิโลกรัม ผลผลิตข้าวในแต่ละปีจะใช้เพ่ือการบริโภค 
ในครัวเรือน ส่วนที่เหลือเกษตรกรจะน าออกจ าหน่าย โดยมีโรงสีขนาดใหญ่ (ก าลังการผลิตเกิน 200 ตัน
ต่อวัน) รวมกว่า 45 แห่ง และโรงสีขนาดกลาง (ก าลังการผลิต 100-200 ตันต่อวัน) รวม 11 แห่ง และมี
ผู้ประกอบการค้าข้าวส่งออกต่างประเทศ รวม 14 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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 2. อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีพ้ืนที่
เพาะปลูกอ้อยเนื้อที่ 1,274,724 ไร่ ผลผลิต 14,184,500 ตัน ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะน ามาแปรรูปเป็น
อุตสาหกรรมขั้นต้น ได้แก่ น้ าอ้อย น้ าตาลทรายแดง และน้ าตาลทรายขาว เป็นต้น 
 3. อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งที่ท ารายได้รอง
จากการปลูกข้าว มีเนื้อที่เพาะปลูก 522,536 ไร่ ผลผลิต 1,665,095 ตัน โดยน ามันส าปะหลังมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเอทานอล  
 
ตารางที่ 3-11 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง            หน่วย : โรงงาน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงสีข้าว โรงงาน
น้ าตาล 

โรงแป้ง
มัน 

โรงงานแปร
รูปยางพารา 

โรงงานสิ่ง
ทอ 

โรงงานแห
อวน 

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 555 19 86 125 41 17 
กลุ่มจังหวัด 121 5 20 7 14 15 
กาฬสินธุ์ 42 2 10 1 4 - 
ขอนแก่น 29 2 4 3 8 13 
มหาสารคาม 16 1 3 - 1 2 
ร้อยเอ็ด 34 - 3 3 1 - 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,กรกฎาคม 2559 
 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีโรงสีข้าวมากที่สุดในภาค มีโรงงานน้ าตาล
จ านวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง คือ โรงงานน้ าตาลขอนแก่น โรงงานน้ าตาลมิตรภูเวียง 
และจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 แห่ง คือ โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลอีสาน อีกหนึ่ง
โรงงานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม คือ โรงงานน้ าตาลวังขนาย จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานมาก  
มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง 20 แห่ง อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 10 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 4 แห่ง จังหวัด
มหาสารคาม 3 แห่ง และอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 3 แห่ง ผลผลิตจากการปลูกยางพาราในกลุ่มจังหวัดมี
ผลผลิตน้อย แต่ยังมีแนวโน้มการปลูกเพ่ิมขึ้น มีโรงงานรองรับการแปรรูปยางพาดิบ จ านวน 7 แห่ง 
ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ขอนแก่น 3 แห่ง และจังหวัดร้อยเอ็ด 3 แห่ง 
 

3.2.4. ด้านการค้า 
1) จ านวนธุรกิจ SMEs 

กลุ่มจังหวัดมีจ านวนธุรกิจ SMEs 975,001 ราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ
มากที่สุด จ านวน 370,071 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด 
รองลงมาเป็นภาคการค้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีจ านวนธุรกิจ SMEs มากที่สุด จ านวน 401,644 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 41.2 ของจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-12 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558    หน่วย: ราย 
ภาคการผลิต กาฬสนิธุ ์ ขอนแกน่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กลุ่มจังหวัด 

ภาคการเกษตร 295 2,517 323 719 3,854 
ภาคอุตสาหกรรม 47,425 83,476 52,141 77,340 260,382 
ภาคการค้า 53,046 148,826 61,002 77,820 340,694 
ภาคบริการ 50,536 166,825 63,609 89,101 370,071 

ธุรกิจ SMEs 151,302 401,644 177,075 244,980 975,001 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558 
 

2) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
            กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีผลิตภัณฑ์จากไหมที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะ คือ ผ้าไหมมัดหมี่ (ขอนแก่น) ผ้าไหมแพรวา (กาฬสินธุ์) ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก (มหาสารคาม) 
ผ้าไหมสาเกต (ร้อยเอ็ด) ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดฯ มีมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม 
887,041,363 บาท โดยจังหวัดขอนแก่น มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมากที่สุด ร้อยละ 
45.07 ของมูลค่ารวมกลุ่มจังหวัด รองลงมา คือ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 22.23 จังหวัดร้อยเอ็ด 
ร้อยละ 19.63 และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 13.07 ตามล าดับ ในภาพรวมพบว่า กลุ่มจังหวัดมีรายได้
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี  พ.ศ.2558 มีมูลค่าจากการ
จ าหน่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.37 

 
ตารางที่ 3-13 มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไหม                                      หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ  

 
ปี   

 มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหม   
 มูลค่ารวม  ขอนแกน่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์

2556  381,969,200 
(51.88)  

 135,581,886 
(18.41)  

 135,081,375  
(18.35) 

   83,685,000 
(11.37)  

 736,317,461  
(100) 

2557  399,636,000 
(47.92)  

 154,206,010 
(18.49)  

 177,603,130 
(21.30)  

 102,507,900 
(12.29)  

 833,953,040 
(100)  

2558  399,790,840 
(45.07)  

 174,123,300 
(19.63)  

 197,179,663 
(22.23)  

 115,947,560 
(13.07)  

 887,041,363 
(100)  

  ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ขอนแก่น) 
 

 
ภาพที่ 3-7 รายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หมของกลุ่มจังหวัด 
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3) การค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้มีการส่งออกและน าเข้าสินค้าจาก 

สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ผ่านด่านชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี พ.ศ.2558 
มีมูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดังนี้ 

3.1) มูลค่าการส่งออก-น าเข้าของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
1) มูลค่าด้านการส่งออก 

1.1) กลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดได้มีการส่งออกสินค้าไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม ที่ผ่านชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลค่าการส่งออกรวม 391,735,213 บาท โดย
ส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคายสูงสุด มีมูลค่า 249,879,149 บาท รองลงมาด่าน
ศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย ด่านศุลกากร
นครพนม จังหวัดนครพนม ด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย ตามล าดับ ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3-8 มูลค่าส่งออกของกลุ่มจังหวัดผ่านดา่นศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1.2) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 5 8  ส่ ง สิ น ค้ า อ อ ก ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากรเขมราฐ มีมูลค่า 
การส่งออกรวมกันกว่า 26,339,020 บาท มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคายสูงสุด  
กว่า 19,946,860 บาท ดังภาพต่อไปนี้ 

 

รวมมูลค่าส่งออก 391,735,213 บาท 
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ภาพที่ 3-9 มูลค่าส่งออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ผา่นด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1.3) จังหวัดขอนแก่น 
ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 5 8  ส่ ง สิ น ค้ า อ อ ก ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร ใ น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน ด่านศุลกากร
หนองคาย ด่านศุลกากรบึงกาฬ ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
และด่านศุลกากรเขมราฐ มีมูลค่าการส่งออกจากจังหวัดผ่าน 8 ด่าน รวมกันกว่า 281,061,337 บาท 
มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคายสูงสุดกว่า 229,680,298 บาท มูลค่าการส่งออกผ่านด่าน
ศุลกากรเชียงคานน้อยสุด 134,100 บาท ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3-10 มูลค่าส่งออกของจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

 
ภาพที่ 3-11 มูลค่าส่งออกของจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
1.4) จังหวัดร้อยเอ็ด 

ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 5 8  ส่ ง สิ น ค้ า อ อ ก ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรมุกดาหาร และด่าน
ศุลกากรช่องเม็ก มีมูลค่าการส่งออกจากจังหวัดผ่าน 3 ด่าน รวมกันกว่า 76,922,960 บาท โดยมูลค่า
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การส่งออกผ่านด่านศุลกากรช่องเม็กสูงสุดกว่า 73,099,386 บาท มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากร
หนองคายน้อยสุด 251,991 บาท ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3-12 มูลค่าส่งออกของจังหวัดร้อยเอด็ผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1.5) จังหวัดมหาสารคาม 

ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 5 8  ส่ ง สิ น ค้ า อ อ ก ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรช่องเม็ก มีมูลค่าการส่งออก รวมกันกว่า 
7,411,896 บาท ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3-13 มูลค่าส่งออกของจังหวัดมหาสารคามผา่นด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

  3-16 

2) มูลค่าด้านการน าเข้า 
2.1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

มู ล ค่ า ก า ร น า เ ข้ า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดรวม 321,508,600 บาท โดยน าเข้าผ่านด่านศุลกากรหนองคาย 
สูงสุด 270,161,720 บาท มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬน้อยสุด 512,418 บาท ดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3-14 มูลค่าน าเข้าของกลุม่จังหวัดผ่านด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ในส่วนการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.

2558 มีเพียง 3 จังหวัดที่มีการน าเข้ามา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด
มหาสารคาม 

 
2.2) จังหวัดกาฬสินธุ์  

สินค้าน าเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด่าน 
ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากรมุกดาหาร มีมูลค่าการน าเข้า รวมกันกว่า 9,523,137 
บาท มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารสูงสุดกว่า 8,845,751 บาท มูลค่าการน าเข้าผ่าน
ด่านศุลกากรหนองคายน้อยสุด 677,386 บาท ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3-15 มูลค่าน าเข้าของจังหวัดกาฬสินธุ์ผา่นด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
2.3) จังหวัดขอนแก่น  

สินค้าน าเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ด่าน 
ได้แก่ ด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากรมุกดาหาร มี
มูลค่ารวมกันกว่า 304,202,545 บาท มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรหนองคายสูงสุดกว่า  
269,484,334 บาท มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารน้อยสุด 395,333 บาท ดังภาพที่
ต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3-16 มูลค่าน าเข้าของจังหวัดขอนแก่นผ่านด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2.4) จังหวัดมหาสารคาม  
สินค้าน าเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด่าน 

ได้แก่ ด่านศุลกากรบึงกาฬ และด่านศุลกากรช่องเม็ก มีมูลค่าการน าเข้า รวมกันกว่า 7,782,918 บาท 
มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรช่องเม็กสูงสุดกว่า 7,270,500 บาท ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3-17 มูลค่าน าเข้าของจังหวัดมหาสารคามผ่านด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันในการร่วมกันเพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิต (Supply 
Chain) การผลิตร่วมกันในจังหวัดและระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยการพิจารณาสินค้าที่มีการ
ส่งออกไปท าห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ขึ้นอยู่กับความสนใจและความรู้ของผู้ประกอบการ 
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ สินค้าขั้นกลางที่มีอยู่ เป็นต้น เงินทุน เทคโนโลยี ตลาดใน
ประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เป็นต้น 
 

3.2.5. ด้านท่องเที่ยว 
 กลุ่มจังหวัดมีนักท่องเที่ยวรวมในปี พ.ศ.2559 จ านวน 6,725,577 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 
ปี พ.ศ.2558 จ านวน 1,069,568 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ของจ านวนนักท่องเที่ยวปี พ.ศ.2558 ส่วน
ใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นคนไทย ร้อยละ 99 เมื่อพิจารณานักท่องเที่ยวรวมรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดใน 
ปี พ.ศ.2559 พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีจ านวนนักท่องเที่ยวรวมมากที่สุด จ านวน 4,556,656 คน  
คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของจ านวนนักท่องเที่ยวรวมของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3-14 จ านวนนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด ประเภท 
จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) 

2557 2558 2559 

กาฬสนิธุ ์
นักท่องเท่ียวรวม 535,325 553,772 565,941 

คนไทย 532,268 550,623 562,760 
คนต่างประเทศ 3,057 3,149 3,181 

ขอนแกน่ 
นักท่องเท่ียวรวม 3,669,884 3,881,646 4,556,656 

คนไทย 3,609,152 3,818,917 4,486,992 
คนต่างประเทศ 60,732 62,729 69,664 

มหาสารคาม 
นักท่องเท่ียวรวม 487,282 492,109 721,526 

คนไทย 479,078 483,836 711,742 
คนต่างประเทศ 8,204 8,273 9,784 

ร้อยเอ็ด 
นักท่องเท่ียวรวม 708,255 728,482 881,454 

คนไทย 703,232 723,352 875,314 
คนต่างประเทศ 5,023 5,130 6,140 

กลุ่มจังหวัด 
นักท่องเท่ียวรวม 5,400,746 5,656,009 6,725,577 

คนไทย 5,323,730 5,576,728 6,636,808 
คนต่างประเทศ 77,016 79,281 88,769 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
  
 เมื่อพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 16,307 
ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2558 จ านวน 3,131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.8 ของรายได้
จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ.2558 เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดในปี  พ.ศ.2559 พบว่า 
จังหวัดขอนแก่นมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด จ านวน 13 ,122 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
80.5 ของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม  
และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ  
  
ตารางที่ 3-15 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  

จังหวัด 
รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 
กาฬสินธุ ์ 712 737 838 
ขอนแก่น 9,942 10,756 13,122 
มหาสารคาม 647 673 1,067 
ร้อยเอ็ด 943 1,010 1,280 
กลุ่มจังหวัด 12,244 13,176 16,307 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 

การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่น  
กู่มหาธาตุ กู่สันตรัตน์ พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมิ่งมงคล ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่จังหวัด
มหาสารคาม กู่กาสิงห์กู่พระโกนา ปรางค์กู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

  3-20 

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น้ าตกตาดทอง น้ าตกผานางคอย น้ าตกแก้งกะอาม ผาเสวย ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ บางแสน 2 และหาดจอมทองที่จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ 

- จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ พระธาตุขามแก่น ปราสาทเปือยน้อย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
พิพิธภัณฑ์และซากไดโนเสาร์ อ าเภอภูเวียง ผ้าไหม อ าเภอชนบท อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยาน
แห่งชาติน้ าพอง อุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานค า เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น  

- จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ พระธาตุยาคู พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ พระธาตุพุทธสถูปสถาน
ภูปอ เมืองฟ้าแดดสูงยาง เขื่อนล าปาว  หมู่บ้านวัฒนธรรมโนนสง่า พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ศูนย์สิรินธร  

- จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ พระธาตุนาดูนแหล่งโบราณสถานเมืองจ าปาศรี  ป่าดูนล าพัน  
วนอุทยานโกสัมพี  

- จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ บึงพลาญชัย พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วนอุทยานผาน้ าย้อย ปรางค์กู่  
กู่กาสิงห์ เป็นต้น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม  แหล่งโบราณคดี  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 568 
แห่ง แบ่งเป็นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และศาสนา 253 แห่ง ด้านศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน  ๆ 67 
แห่ง และด้านธรรมชาติ 248 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็น อู่แห่งอารยธรรมโลก เนื่องจาก
เป็นที่ยอมรับของนักโบราณคดีว่าเป็นดินแดนที่ก่อให้เกิดอารยธรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2559) ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเป็นการกระจายรายได้โดยตรงสู่
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชน 
 การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ อุทยานแห่งชาติภู
เวียง พระธาตุขามแก่น พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมิ่งมงคล พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พิพิธภัณฑ์
และซากไดโนเสาร์ (จังหวัดขอนแก่น) พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ศูนย์สิรินธร (จังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Home Stay) ถือเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะ
เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว และที่พักแบบ  
“โฮมสเตย์” ที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม 
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งแบ่งพ้ืนที่ของบ้านพักอาศัยและอาหารเพ่ือให้บริการกับ
นักท่องเที่ยว เสมือนเป็นสมาชิกหรือญาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
แก่นักท่องเที่ยวและพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและท ากิจกรรมต่าง  ๆ นักท่องเที่ยวได้ 
พบเจอผู้คน สัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในรูปแบบเรียบง่าย ท่ามกลางความ
เป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชนบทที่แปลกไปจากที่เคย การเลือกที่พักโฮมสเตย์ควรเลือกที่ได้รับ
มาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือรับประกันความมั่นใจในการได้รับบริการด้านที่พัก 
อาหารที่ได้รับมาตรฐานถูกสุขลักษณะ มีกิจกรรม และรายการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย และ
ยังได้กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชนอย่างทั่วถึง “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” มีอายุคราวละ 
3 ปี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรับประกันว่าโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ยังมีการให้บริการที่ดีอยู่เสมอ ๆ   
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 โฮมสเตย์ในประเทศไทย มีจ านวน 171 แห่ง ภาคเหนือ 52 แห่ง ภาคกลาง 24 แห่ง ภาคใต้ 
20 แห่ง ภาคตะวันออก 12 แห่ง ภาคตะวันตก 4 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 59 แห่ง ส าหรับ
กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีโฮมสเตย์ 12 แห่ง ดังนี้ 

(1) จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 2 แห่ง  
(1.1) หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกก่องโฮมสเตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านโคก

โก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(1.2) โฮมสเตย์บ้านโพนตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 บ้านโพน ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 (2) จังหวัดขอนแก่น จ านวน 4 แห่ง   

(2.1) ดอนมะค่าโฮมสเตย์ ตั้งอยู่เลขที่6 หมู่ที่ 7 บ้านดอนข่า ต าบลชนบท อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

(2.2) โฮมสเตย์บ้านกอก ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 14 หมู่บ้านบ้านกอก ต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

(2.3) โฮมสเตย์พัทยา 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 214 หมู่ 1 ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

(2.4) เมืองในภูโฮมสเตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 9 บ้านหินร่อง ต าบลเมืองเก่าพัฒนา 
อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
 (3) จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 4 แห่ง   

(3.1) กลุ่มท่าขอนยางโฮมสเตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 385 หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

(3.2) โฮมสเตย์บ้านดงใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 บ้านดงใหญ่ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

(3.3) โฮมสเตย์บ้านหนองตาโก้ ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเผือก ต าบลหนองทุ่ม 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

(3.4) โฮมสเตย์บ้านหนองฮี ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 5 บ้านหนองฮี ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 (4) จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2 แห่ง 

(4.1) โฮมสเตย์เมืองในภูโฮมสเตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านกู่กาสิงห์ ต าบล 
กู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 ต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

(4.2) โฮมสเตย์บ้านหวายหลึม  ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 9 บ้านสหชัยพัฒนา ต าบลมะบ้า 
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตารางที่ 3-16 แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวนโฮมสเตย์ (แห่ง) 

ประเทศ 171 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 59 
กลุ่มจังหวัด 12 
กาฬสินธุ ์ 2 
ขอนแก่น 4 
มหาสารคาม 4 
ร้อยเอ็ด 2 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3.2.6. ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีเส้นทางการขนส่งที่ส าคัญ คือ ทาง
อากาศ มีสนามบินภายในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ทางบก มีโครงข่ายถนน
ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ซึ่งเชื่อมโยงสู่ภาคอ่ืน ๆ 
ของประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 2  (มิตรภาพ) ดังนี้คือ   

1) ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพื้นที่จ านวน 7 สาย ได้แก่ 
• ทางหลวงหมายเลข 2 : สระบุรี–นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
• ทางหลวงหมายเลข 12 : ขอนแก่น–เพชรบูรณ์ 
• ทางหลวงหมายเลข 23 : แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอ าเภอบ้านไผ่ 

(ขอนแก่น)–มหาสารคาม 
• ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแก่น–ชัยภูมิ-เลย 
• ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น–บุรีรัมย์ 
• ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น–มหาสารคาม 
• ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแก่น–กาฬสินธุ์ 
• ทางหลวงหมายเลข 12 หมายเลข 2116 และหมายเลข 214 : ขอนแก่น–

ร้อยเอ็ด 
- ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพ และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic Corridor : EWEC)  
- เส้นทางสายหลักจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ทางหลวงหมายเลย 208 เชื่อมโยง

ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ)  ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนมหาสารคาม–ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  เชื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East – West Economic Corridor 
: EWEC)  และทางหลวงหมายเลข 23 มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด รองรับโครงการพัฒนาการขนส่งแบบ
ราง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 

- เส้นทางสายหลักจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 214 ล าชี–ร้อยเอ็ด 
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดกาฬสินธุ์  และเชื่อมเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic Corridor : EWEC) 

2) ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ–หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือ 
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ถนนมิตรภาพ ผ่านอ าเภอในเขตพ้ืนที่ คือ อ าเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ าพอง และ                        
เขาสวนกวาง 

3) ทางเครื่องบิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีท่าอากาศยาน  
2 แห่ง คือท่าอากาศยายขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 8 กิโล เมตร เส้นทางบินกรุงเทพฯ-
ขอนแก่น–กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 21 เที่ยว และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพ ดอนเมือง–ร้อยเอ็ด โดยสายการบินบริษัทนกแอร์ จ ากัด บินวันละ 3 เที่ยว 
คือ ช่วงเช้า กลางวัน และเย็น และสายการบินไทยแอร์เอเชีย วันละ 2 เที่ยว คือ เช้าและเย็น ซึ่งจะ
ท าการบินทั้งขาข้ึนและขาล่องวันละ 5 เที่ยวทุกวัน  

4) บริการสาธารณะ ระบบไฟฟ้ามีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่ส าคัญ คือ เขื่อนอุบลรัตน์ 
(จังหวัดขอนแก่น) ระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานระดับเขตคือ ส านักงานเขต
ประปาเขต 6 (ขอนแก่น) 

5) อ่ืน ๆ  
- เป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการของภาคโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นแหล่งทุนของการพัฒนาโดยมีสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชน

ให้บริการเป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมการลงทุน โดยมีสถาบันส านักงานส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ที่จังหวัดขอนแก่นท าหน้าที่ในการให้บริการ  
 
3.3 ข้อมูลด้านสังคม 

3.2.1. ด้านประชากร 
ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีประชากรทั้งสิ้น 5.05 ล้าน

คน โดยจังหวัดขอนแก่นมีประชากรมากที่สุด จ านวน 1.80 ล้านคน รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 1.31 ล้านคน จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 0.99 ล้านคน และจังหวัดมหาสารคามมีประชากร
น้อยที่สุด จ านวน 0.96 ล้านคน ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 3-17 อัตราการเพิ่ม/ลดของประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน 
เพิ่ม/
ลด 

จ านวน 
เพิ่ม/
ลด 

จ านวน 
เพิ่ม/
ลด 

จ านวน เพิ่ม/ลด 

กาฬสินธุ ์ 984,030 0.09 984,907 0.08 985,203 0.03 985,232 0.00  

ขอนแก่น 1,781,655 0.47 1,790,049 0.47 1,798,014 0.44 1,801,753 0.21  

มหาสารคาม 955,644 0.51 960,588 0.52 964,597 0.42 963,484  (0.12) 

ร้อยเอ็ด 1,308,958 -0.05 1,308,318 -0.05 1,308,166 -0.01 1,307,982  (0.01) 

กลุ่มจังหวัด 5,030,287 0.27 5,043,862 0.26 5,055,980 0.24 5,058,451 0.05  

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ทะเบียนราษฎร์,2559) 
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ภาพที่ 3-18 ปิรามิดประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ.2559 
 
 

 
ภาพที่ 3-19 ปิรามิดประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2559 
 rIS
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ภาพที่ 3-20 ปิรามิดประชากรจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2559 
 
 

 
ภาพที่ 3-21 ปิรามิดประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2559 
 rIS
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ภาพที่ 3-22 ปิรามิดประชากรจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2559 
 

3.2.2. ด้านสาธารณสุข 
ด้านสาธารณสุขมีสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์รักษาพยาบาลเฉพาะ

ทาง เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้ในการดูแลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของประชาชนใน 
กลุ่มจังหวัดและในภูมิภาคนั้น ถือได้ว่ากลุ่มจังหวัดมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ 
โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น  
 

3.2.3. ด้านการศึกษา 
 สภาพการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถือได้ว่ามีความพร้อมใน
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษาที่พร้อมจะให้บริการทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยมีสถาบันการศึกษาที่
ส าคัญ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบ้านไผ่ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของของภาคเอกชน เช่น 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเอเชียบัณฑิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถาบันกวด
วิชาของภาคเอกชน ซึ่งมีการเปิดสอนทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศจ านวนมาก รวมถึงยังเป็น
ที่ตัง้ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นที่พร้อมจะสนับสนุนให้กับภาคแรงงาน 
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3.4 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4.1. ป่าไม้ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่ป่าไม้ 

รวม 1.55 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดทั้งหมด ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่เป็น
ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง 
 
ตารางที่ 3-18 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 

จังหวัด เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า ร้อยละของพ้ืนทีจ่ังหวัด เนื้อที่ไม่ใช่ป่า 
กาฬสินธุ ์ 4,335,183.22  468,582.69   10.81  89.19 
ขอนแก่น 6,662,090.37  737,846.01   11.08  88.92 
มหาสารคาม 3,504,592.35  136,630.98   3.90  96.1 
ร้อยเอ็ด 4,920,631.36  206,865.08   4.20  95.8 

กลุ่มจังหวัด 19,422,497.30  1,549,924.76   7.50  92.5025 
ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, 2559 
 

3.4.2. ดิน สภาพดินเป็นดินทรายและขาดธาตุอาหาร  ใต้ดินมีเกลือหินท าให้ดินเค็มและแห้ง
ไม่ เ หมาะ ในการ เพาะปลู ก พืช  และท านา  ส่ วนทรั พยากรน้ า  เ นื่ อ ง จ ากกลุ่ ม จั งหวั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ าได้ จึงท าให้ขาดแคลนน้ าเป็น
ปัญหาส าคัญ 

3.4.3. ทรัพยากรแร่ธาตุ แร่ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ 
แร่เกลือหิน แร่ทองแดง แร่เหล็ก แร่ทองค า โปแตซ และก๊าซธรรมชาติ 

3.4.4.  แหล่งน้ า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีแม่น้ าไหลผ่าน คือ แม่น้ าชี 
ล าน้ าพอง แม่น้ ามูล และล าปาว ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีชลประทาน เขื่อน
อุบลรัตน์  โครงการล าน้ าพอง-หนองหวาย ทดน้ าจากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถเก็บกัก
น้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วงขาดแคลนน้ า รวมทั้งบึงขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  แหล่งน้ าบาดาลมักจะอยู่ในรอยแตกของหินดินดาน และหินทรายประมาณร้อยละ 80 
ส่วนที่เหลือจะอยู่ในกรวดทราย หินปูน หินแปร อ่ืน ๆ โดยทั่วไปบ่อน้ าบาดาลมีปริมาณน้ าในเกณฑ์
เฉลี่ย 50-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่มีความลึกของบ่อประมาณ 30 เมตร ในบางแห่งมีถึง 50–100 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด 
 ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนแหล่งน้ า 18,098 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นสระและ
หนองมากที่สุด จ านวน 13,068 แห่ง รองลงมาเป็นบ่อ อ่างเก็บน้ า ฝาย และท านบ ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดมหาสารคามมีแหล่งน้ ามากที่สุด จ านวน 10,767 
แห่ง รองลงมาเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-19 แหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2557-2559 
จังหวัด/กลุม่

จังหวัด 
ปี อ่างเก็บน้ า ฝาย ท านบ สระ, 

หนอง 
คู, คลอง บ่อ รวม 

กาฬสินธุ ์ 2557         147  91  146  1,624  197  2,546  4,751  
2558         147  101  146  1,624  197  2,546  4,761  
2559         146  85  146  1,624  197  2,546  4,744  

ขอนแก่น 2557         291  133  21  682  133            -    1,260  
2558         256  196  17  682  133            -    1,284  
2559         256  198  16  685  133            -    1,288  

มหาสารคาม 2557        339  70           -    9,953  396  8  10,766  
2558         270  70           -    9,953  396  8  10,697  
2559         339  71           -    9,953  396  8  10,767  

ร้อยเอ็ด 2557         237  85  7  792  139            -    1,260  
2558         237  85  7  792  139            -    1,260  
2559         237  93  7  806  156            -    1,299  

กลุ่มจังหวัด 2557 1,014  379  174  13,051  865  2,554  18,037  
2558         910  452  170  13,051  865  2,554  18,002  
2559         978  447  169  13,068  882  2,554  18,098  

ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 
 
            กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีลุ่มน้ าส าคัญ คือ ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ามูล 
ปริมาณน้ าท่าท่ีไหลผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เฉลี่ย 30,744 ล้าน ลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อปี มาจากลุ่มน้ าชี 11,244 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และลุ่มน้ ามูล 19,500 ล้าน ลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อปี แยกเป็นปริมาณน้ าท่าในช่วงฤดูฝน 26,967 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (87.71%) และ
เป็นปริมาณน้ าท่าในช่วงฤดูแล้ง 3,778 ล้าน ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี ร้อยละ 12.29%  นอกจากนี้ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีเขื่อนเก็บน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนอุบลรัตน์ 
(ขอนแก่น) ความจุ 2,413 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนล าปาว (กาฬสินธุ์) ความจุ 1,980 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกักน้ าได้รวมทั้งสิ้น 4,393 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
ตารางที่ 3-20 ปริมาณในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของกลุ่มจังหวัด (ณ วันท่ี 1 มกราคม ของแต่ละปี)                                                                         

หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 
อ่างเก็บน้ า ความจุ

ทั้งหมด 
ความจุ

ใช้งานได้ 
2556 ร้อยละ  2557 ร้อยละ  2558 ร้อยละ 

อุบลรัตน์ 2,413 1,850 378 20.4 1,143 61.8 605 32.7 
ล าปาว 1,980 1,880 211 11.2 820 43.6 1,020 54.3 
รวมท้ังสิ้น 4,393 3,730 589 15.63 1,963 52.63 1,625 43.57 

ที่มา : กรมชลประทาน 
 

3.4.5 ขยะมูลฝอย   
กลุ่มจังหวัดมีขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2559 จ านวน 4,766 ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็นนอกเขต

เทศบาลจ านวน 2,458 ตันต่อวัน และในเขตเทศบาลจ านวน 2 ,308 ตันต่อวัน ซึ่งพบว่า จังหวัด
ขอนแก่นมีจ านวนขยะมูลฝอยมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-21 ปริมาณขยะมูลฝอย จ าแนกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจงัหวัด พ.ศ.2557–2559 
(หน่วยตันต่อวัน) 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

2557 2558 2559 

รวม 
ในเขต
เทศบา

ล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

กาฬสินธุ ์  979   560   419   983   611   372   979   607   372  
ขอนแก่น  1,912   983   929  1,870   1,022   848   1,946   1,081   865  
มหาสารคาม  960   221   739   908   187   721   911   189   722  
ร้อยเอ็ด  1,254   522   732   909   406   503   930   431   499  
กลุ่มจังหวัด  5,105   2,286   2,819  4,670   2,226   2,444   4,766   2,308   2,458  

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ในปี พ.ศ.2558 มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวมทั่วประเทศ จ านวน 2,613 แห่ง ในจ านวนนี้
มีสถานที่ก าจัดขยะอย่างถูกต้องเพียง 448 แห่ง หรือร้อยละ 17 ส่วนสถานที่ที่ก าจัดขยะแบบไม่
ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง มีประมาณ 2,156 แห่ง หรือร้อยละ 83 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมทั้งประเทศจ านวน 26.85 ล้านตันต่อปี หรือ 73,560 ตันต่อวัน  มีอัตราการผลิตต่อ
คนเท่ากับ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 4.94 ล้าน
ตันต่อปี ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดถูกต้อง 8.34 ล้านตันต่อปี และน าไปก าจัดไม่ถูกต้อง 
7.15 ล้านตันต่อปี  ปริมาณขยะมูลฝอย 6.22 ล้านตันต่อปี เป็นขยะที่ตกค้างในพ้ืนที่และก าจัดไม่
ถูกต้อง จากสถานการณ์ของประเทศพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  แสดง
ให้เห็นว่าแนวโน้มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเดียวกันกับประเทศ  และมีโอกาสเพ่ิมขึ้น
ในอนาคตตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของประชากรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน   

 
 ตารางที ่3-22 ปริมาณขยะมูลฝอยกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

อปท.ท่ีมี
การ

ให้บริการ 
(แห่ง) 

ปริมาณที่
เกิดขึ้นใน 

อปท. พ้ืนที่
ให้บริการ (ตัน/

ปี) 

ปริมาณขยะที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์  

(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดไม่

ถูกต้อง (ตัน/
ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง 
(ตัน/ปี) 

กาฬสินธุ ์ 96 245,936.43 105,243.47 108,459.81 32,233.15 
ขอนแก่น 169 551,384.25 159,001.30 327,182.25 65,202.19 
มหาสารคาม 63 172,031.82 63,940.72 94,816.05 13,275.05 
ร้อยเอ็ด 71 141,875.50 14,534.30 116,130.85 - 
กลุ่มจังหวัด 399 1,111,228 324,719,.79 656,561.90 110,710.39 

ที่มา : ข้อมูลส ารวจขยะมูลฝอย 77 จังหวัด ปี พ.ศ.2557 (ณ วันท่ี 12 มกราคม 2558) กรมควบคุมมลพิษ 
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่

จังหวัด ในกลุ่มจังหวัด จ านวน 1,111,228 ตันต่อปี สามารถน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 
342,719.79 ตันต่อปี (คิดเป็นร้อยละ30.84) มีปริมาณขยะที่สามารถน าไปก าจัดอย่างถูกต้องจ านวน 
110,710.39 ตันต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 9.96)  ส าหรับปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง
กลางแจ้ง การเผาในที่โล่งเป็นต้น มีจ านวน 656,561.96 ตันต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 59.08) ในปี พ.ศ.
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2557 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มจังหวัดลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 16.64 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง  
เช่น  แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้าสะสม สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ วางระเบียบ
และมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและสร้างวินัยคนในชาติ เป็นต้น 
(ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ, 2557)  
 
3.5 ข้อมูลด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)  
เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า การบริการ การขนส่ง และเป็นเมือง
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  ประกอบกับมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากและปัจจุบันมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ค่าครองชีพจึงสูงตามไปด้วย ประชากรว่างงานขาดรายได้  จึงส่งผลให้
รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมขึ้นมาโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญ  ปัญหายาเสพติด จึง
ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาจากข้อมูลจะพบว่าตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556–2558 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จ านวนที่รับแจ้งมากที่สุดคือ การลักทรัพย์  ฉ้อโกง  กรรโชก
ทรัพย์ ส่วนประเภทความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ เพศ ที่มีจ านวนรับแจ้งมากที่สุดคือ ท าร้าย
ร่างกาย 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีคดีประเภทความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้รับแจ้งจ านวน 1,353 ราย จับกุมได้ 1,098 ราย 1,546 คน ส าหรับ
คดีประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้รับแจ้งจ านวน 4,091 ราย จับกุมได้ 2,456 ราย 3,029 คน 
 

 
ภาพที่ 3-23 สถิติการเกิดคดี การจับกุม จ าแนกตามกลุ่มคดี ปี พ.ศ.2556-2558 
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ตารางที ่3-23 สถิติการเกิดคดี - การจับกุมจ าแนกตามกลุ่มคดีของกลุ่มจังหวัด ป ีพ.ศ.2556-2558 
ประเภท

ความผิด/กลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด 

2556 2557 2558 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 
ราย ราย คน ราย ราย คน ราย ราย คน 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 

กลุ่มจังหวัด  1,179  884   1,409   1,208  898  1,218   1,353  1,098  1,546  
กาฬสินธุ ์ 239  221  291  196  170  234  237  212  293  
ขอนแก่น 433  201  413  468  339  463  471  395  571  
มหาสารคาม 247  183  281  225  148  196  292  227  343  
ร้อยเอ็ด 260  279  424  319  241  325  353 264 339 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

กลุ่มจังหวัด  3,400  
 

2,081   2,626   3,727   2,133  
 

2,603   4,091  
 

2,456  
 

3,029  
กาฬสินธุ ์ 778  569  710  846  587  708  755  533  696  

ขอนแก่น  1,364  631  751   1,431  716  876   1,487  856  
 

1,003  
มหาสารคาม 566  406  579  713  402  499  944  513  649  
ร้อยเอ็ด 692  475  586  737  428  520  905  554  681  

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ณ วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2558   
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3.6 ผลการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
      ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในช่วงที่ผ่านมา ตามแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2557-2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้าพืชเศรษฐกิจให้มี
ความเข็มแข็ง   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

โดยมีจุดเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 
ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้า การลงทุน  
การบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดขยายตัวในระดับปานกลาง แต่ยังไม่มีเสถียรภาพ และมีปัญหาที่ส าคัญต้องได้รับการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตและบริการเดิมให้มี ขีดความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในและนอกภูมิภาค  โดย
สรุปมีดังนี้  

3.6.1 เศรษฐกิจภาพรวม 
เศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการ

ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2 ต่อปี มีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นจาก 63,039 บาทต่อปี ในปี  พ.ศ.2553 
เป็น 77,496 บาทต่อหัว ในปี พ.ศ.2557 และคนยากจนลดลงจากร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial 
Cluster Product : GPCP) จ านวน 354,584 ล้านบาท โดยภาคเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 67,242 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 18.96 ของ GPCP และนอกภาคการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 287,342 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 81.03 ของ GPCP โดยมีสาขาการค้าและบริการ มีมูลค่ามากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 54.64 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.40 จะเห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีมูลค่ารายได้จากนอกภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด แต่
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบว่า ภาคการเกษตรมีอัตราการขยายมากท่ีสุด คือ 
ร้อยละ 8 สูงกว่าค่ากลางของประเทศ (ค่ากลางของประเทศร้อยละ 0.98)  
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ตารางที่ 3-24 แสดงผลการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ตัวชี้วดั ค่ากลางของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 
หน่วย 

ปี 2556 ปี 2557-58 ปี 2556 ปี 2557-58 
ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด  349,282    363,720  360,849    354,584    ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร    74,312       72,792         77,221       67,242    ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม    79,283       77,161         88,922  94,964   ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ   192,846   191,230       194,706     192,379    ล้านบาท 
อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด      1.51  - 0.26  -  2.31         0.36    ร้อยละ 
อัตราขยายตัวภาคเกษตร      0.38         0.98  -  3.43          8.41    ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม      2.14         1.25  -  6.03          3.63    ร้อยละ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 115,392     114,939        78,753       77,496    บาท/คน 
ผลิตภาพแรงงาน   12,801    125,946         76,933       97,232    บาท/คน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน       0.45        10.28  -  1.20       26.39    ร้อยละ 
อัตราการวา่งงาน       0.83         0.75            0.47          0.62    ร้อยละ 
รายได้การท่องเท่ียว   20,405      22,313         11,847       12,269    ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว    13.10         5.57          11.48          3.56    ร้อยละ 

 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา คือ 

(1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่ามากกว่าภาคเกษตร จึง
เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ซึ่งประชากรในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และผลิตภาพผลผลิตภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า รวมทั้งมีปริมาณผลผลิตไม่
แน่นอน เนื่องจากเป็นการท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่อาศัยปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก   

(2) ภาคการเกษตร ยังขาดความมั่นคงของการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน     
มันส าปะหลัง เนื่องจากเป็นการผลิตที่ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติเป็นส าคัญ และประสบปัญหาภัย
พิบัติทางธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตร สภาพดินเสื่อมโทรม การระบาดของ
ศัตรูพืช ส่งผลต่อผลิตภาพของผลผลิต และมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร นอกจากนี้ ก่อให้เกิดปัญหา
และช่องว่างของการพัฒนาระหว่างรายได้นอกภาคการเกษตรและการผลิตในภาคการเกษตร  

(3) ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มจังหวัด ยังขาด
ความเชื่อมโยงของระบบ Logistics และการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และท่ัวถึง  

(4) ภาคการบริการ ยังขาดการเชื่อมโยงธุรกิจบริการกับสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว 
จะต้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการตามมาตรฐานสากล และบริการวิชาชีพสู่บริการที่
ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่น 
 

3.6.2. ด้านการเกษตร 
ในภาพรวมการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง 

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า จ านวนพ้ืนที่ในการเพาะปลูกข้าวลดลง 
เนื่องมาจากเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยแทน โดยมี
พ้ืนที่ปลูกข้าวในปีการเพาะปลูกข้าว  2557/2558 รวม 9,169,456 ไร่ ลดลงจากปี 2556/2557 
จ านวน 47,683 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.52 มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 8,555,124 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีการเพาะปลูก 
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2556/2557 จ านวน 219,155 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.63 และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปีการเพาะปลูก  
ที่ผ่านมา จ านวน 88,930 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.86 (ผลผลิตปีการเพาะปลูก 2556/2557 จ านวน 
3,019,875 ตัน) ซึ่งจากผลการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นที่ยังเป็นปัญหาส าคัญใน
การพัฒนาด้านการเกษตร ดังนี้ 

ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา คือ 
(1) เกษตรกรยังขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร จึงต้องพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตรให้สามารถกักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอ และกระจายน้ าได้อย่างทั่วถึง  เช่น การพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดใหญ่ส าหรับเป็นแก้มลิง เก็บกักน้ า การขุดเจาะบ่อบาดาล สระน้ าในไร่นา ธนาคารน้ าใต้ดิน 
และระบบการกระจายน้ าในไร่นา เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าด้านการเกษตร และการบริหาร
จัดการน้ าให้การใช้น้ าเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) เกษตรกรยังท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ท าให้ใช้ระยะเวลาในการกระบวนการ
เพาะปลูกนานและมีต้นทุนการผลิตที่สูง จึงต้องปรับเปลี่ยนการท าเกษตรดั้งเดิม ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ 
โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาใช้ในการท าการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น 

(3) ปัญหาตลาดรองรับสินค้าเกษตร เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตเฉพาะฤดูกาล มีผู้ผลิต
จ านวนมากและเป็นการผลิตจ านวนมาก จึงส่งผลต่อปัญหาราคาตกต่ า และราคาสินค้าทางการเกษตร
มีความผันผวน ไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตไม่คุ้มทุน จึงต้องส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ และพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจหลัก  

 
3.6.3 ด้านการท่องเที่ยว 

ในภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  มีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2557 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
12,269 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 3.56  มีจ านวนนักท่องเที่ยว 5,400,746 คน 
แยกเป็นชาวไทย 5,323,730 คน ต่างชาติ 77,016 คน เมื่อเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่ามีสัดส่วนของจ านวนนักท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 16.82 และมีสัดส่วนของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 20.70 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น 3,669,884 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ  

ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา คือ 
(1) แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด หลายแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูให้มี

ศักยภาพ และได้มาตรฐาน นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งยังมีระยะทางที่ห่างไกลกันมาก และ
ยังขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จะต้องพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด เช่น การท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและ
นิทรรศการ  
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(2)  มาตรฐานและคุณภาพการบริการและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว จะต้อง
พัฒนายกระดับสู่มาตรฐานในระดับสากล และพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย 
และเชื่อมโยงธุรกิจบริการกับสินค้าชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน  
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด 

 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก

การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยและกลุ่มจังหวัดที่เป็นเอกสาร งานวิจัย 
และสถิติต่าง ๆ ของประเทศและกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 สถานการณ์และโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต 
4.2 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนา 
4.3 ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
4.4 ผลการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา 
4.5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา 

 
4.1 สถานการณ์และโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดในอนาคต 

4.1.1 กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Sub-region) หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้า
โขง 
กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Sub-region) หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้ าโขง 

6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูน
นานและกวางสีจ้วง) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยครอบคลุมเนื้อที่ 2.34 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากร
รวม 257.5 ล้านคนโดยโครงการนี้มีชื่อเต็มว่า GMS Economic Corridors หรือก็คือ ระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม 
การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับการครองชีพ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ 
สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community) โครงการนี้ได้รับเงิน
อุดหนุนจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank ; ADB) ในการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็รวมถึงระบบไฟฟ้า 
โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายด้วยส้าหรับสาขาความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ 
คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยแผนงานที่มีความส้าคัญในล้าดับสูง (Flagship Programs) จ้านวน 11 
แผนงาน ได้แก่ 

1) แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor) 
2)  แผนงานพัฒนาแนว พ้ืนที่ เศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor) 
3) แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 
4) แผนงานพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Backbone) 
5) แผนงานซื้อขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า  (Regional Power 

Interconnection and Trading Arrangements) 
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6) แผนงานการอ้านวยความสะดวกการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน (Facilitating Cross-
Border Trade and Investment) 

7)  แ ผ น ง า น เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ภาคเอกชน (Enhancing Private Sector Participation and Competitiveness) 

8)  แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะความช้านาญ  (Developing Human 
Resources and Skills Competencies) 

9) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Strategic Environment Framework) 
10) แผนงานการป้องกันน้้าท่วมและการจัดการทรัพยากรน้้า (Flood Control and Water 

Resource Management) 
11) แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว (GMS Tourism Development) 
 

 แนวทางการด้าเนินงานภายใต้กรอบ GMS 
1) โครงการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS ในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และสะพานข้ามแม่น้้าโขงตามแนวพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ที่ส้าคัญ 3 แนว คือ แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridors) แนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor) และแนวใต้ (Southern Economic Corridor) 

2) ADB ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านเงินทุนและวิชาการของการพัฒนาโครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ GMS โดยการจัดท้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (RETA 6450: Enhancing 
Transport and Trade Facilitation in GMS) เพ่ืออ้านวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง  
โดยเน้น 4 เรื่องหลัก ๆ คือ 

(1) การสร้างความเข้มแข็งด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures; SPS) 

(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระดับประเทศและอนุภูมิภาค GMS เพ่ือลดอุปสรรคทางด้าน
กฎระเบียบ และต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายและเวลา 

(3) การจัดตั้งองค์กร/สถาบันผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการอ้านวยความสะดวกด้านการ
ขนส่งและการค้า 

(4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในอนุภูมิภาค  
ซึ่งใน 3 กิจกรรมแรกอยู่ระหว่างการหารือในเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการใช้

มาตรการ SPS และโลจิสติกส์ ของประเทศสมาชิก GMS ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศในฐานะ 
ผู้ประสานงานหลักในสาขาการอ้านวยความสะดวกทางการค้าก็ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ
ทั้งสองของ ADB ต่อไป 

ปัจจุบันแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ใน GMS แบ่งออกเป็น 3 แนว ได้แก่ 
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) แนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) และแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor) 
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ความเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เป็น

เส้นทางหนึ่งใน GMS ที่เชื่อมโยงเวียดนาม-ลาว-ไทย-เมียนมาร์ แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้รับประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ผ่าน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ด้านตะวันออกจากเวียดนาม ผ่าน สปป.ลาว 
บนเส้นทาง R9 ข้ามสะพานแม่น้้าโขงแห่งที่ 2 เข้าสู่ไทย และไปสู่ประเทศเมียนมาร์หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน โดยมีระยะทางรวมประมาณ 1,450 
กิโลเมตรเส้นทาง EWEC มีจุดเชื่อมโยงเมืองส้าคัญต่าง ๆ ดังนี้ เมาะละแหม่ง-เมียวดี (เมียนมาร์)–แม่
สอด–พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร (ไทย)-สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (สปป.ลาว)-ลาว
บาว–เว้–ดองฮา-ดานัง (เวียดนาม) ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสามารถใช้
ประโยชน์จากการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและสามารถส่งออกตามเส้นทาง EWEC ได ้
 การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก EWEC 
 การรวมกลุ่มกันของประชาคมอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง มีเป้าหมายในการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่จะช่วยลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้ความส้าคัญกับ
การเชื่อมโยงบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) ซึ่งผ่านตลอดแนวตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทบาทในการเป็นประตูของ
ประเทศเชื่อมโยงสู่อินโดจีน และมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการขนส่งตอนกลาง
ของภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงทั้งในภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
ในพ้ืนที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว และเวียดนาม  
ดังภาพที่ 4-1 
 

 
ภาพที่ 4-1 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 
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ผลการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  
ที่มีต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

1) ผลกระทบด้านการผลิต ผลกระทบด้านบวก ได้แก่ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก เป็นเส้นทางการขนส่งแรงงาน โดยเฉพาะการ Re-Entry Visa ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
และมีโรงงานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ในกลุ่มจังหวัด ส่วนผลกระทบด้านลบของการผลิต การใช้
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจขนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ลักลอบเข้ามาท้างานในพ้ืนที่ กลุ่ม
จังหวัด รวมถึงพ้ืนที่ชั้นในของประเทศไทย  

2) ผลกระทบด้านการลงทุน ผลกระทบด้านบวก รัฐบาล สปป.ลาว ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ
ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมใช้แรงงานจ้านวนมาก อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
การเกษตร ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่า เป็นต้น เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน และ
ภาคเอกชนให้ความสนใจในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนเอง ในขณะที่ผลกระทบด้านลบ 
การลงทุนใน สปป.ลาว มีเพียงสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินด้วยวิธีการเช่าที่ดินเท่านั้น ท้าให้เกิด
ข้อจ้ากัดด้านเวลาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะยาว เป็นต้น  

3) ผลกระทบด้านการค้า มีผลกระทบด้านบวก ได้แก่ มีการค้าขายบริเวณพ้ืนที่ชายแดนของ
ไทยมากขึ้นมีแนวโน้มการผลิตและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าและการขนส่งสินค้ากับผู้ประกอบการใน 
กลุ่มจังหวัดมากขึ้นส่วนผลกระทบด้านลบด้านการค้า จากการมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 
(นครพนม-ค้าม่วน) ท้าให้การใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจลดน้อยลง เพราะลดระยะทางได้กว่า 267 
กิโลเมตร หากต้องขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามตอนบน และจีนตอนใต้ และยังมีการลักลอบขนส่งสินค้า
ผิดกฎหมาย ได้แก่ ไม้พะยูง ยาเสพติด และที่ขัดต่อวัฒนธรรม เช่น การค้าสุนัข เป็นต้น  

4) ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผลกระทบด้านบวก มีการท่องเที่ยวหลากหลาย ซึ่ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ มีการให้บริการประชุมและศูนย์ประชุมจากการที่
จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการประชุม (MICE City) ในขณะที่ผลกระทบด้านลบ 
เกิดการแย่งนักท่องเที่ยว เพราะมีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน การท่องเที่ยวมีลักษณะหรือรูปแบบ
คล้ายกัน  

5) ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ 
5.1) ปัจจัยด้านนโยบายที่มีผลด้านบวก จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดท้า

บันทึกความเข้าใจกับเมืองหรือแขวงใน สปป.ลาว เพ่ือความร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างความมั่งคั่ง การ
พัฒนาร่วมกันบนพ้ืนที่ของความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลความร่วมมือกันในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ้านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุน การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่ง การท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  
ส่ วนผลกระทบด้ านลบที่ ผ่ านมา  สปป .ลาว  มี การ เปลี่ ยนแปลงนโยบาย  กฎระ เบี ย บ 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศมีผู้ประกอบการส่งออก-น้าเข้าคนไทยจ้านวนมากไม่สามารถ
เข้าถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารการเปลี่ยนแปลง มีความสับสน และปรับตัวไม่ได้ในระยะสั้น 

5.2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลด้านบวก สัดส่วนการใช้เงินบาทแลกเปลี่ยนในการค้า
ชายแดนของจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว มีมากข้ึน มีการผ่อนคลายข้อจ้ากัดในการน้าเงิน
สดข้ามเขตแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพ่ิมขึ้นจากเดิม 500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท  
ส่วนผลกระทบด้านลบ ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนทั้งคนไทย และคนลาว ท้าการซื้อขายไม่ผ่าน
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ระบบสถาบันการเงิน เพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียม แต่มีความเสี่ยงต่อการ 
ถูกโจรกรรม การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และถูกยึดเงินสดในกรณีน้าเงินบาทออก 
นอกประเทศเกินกว่าที่ก้าหนด 

5.3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เชื่อมความสัมพันธ์ด้านประเพณีระหว่างประเทศ การเข้ามาศึกษา การฝึกอบรมเพ่ือ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สปป.ลาว เวียดนาม การให้บริการการรักษาพยาบาลในลักษณะ
มนุษยธรรม เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านลบ เกิดจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ 
ความไม่คุ้นชินของประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม การด้ารงอยู่ เป็นต้น  

4.1.2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ลดความเหลื่อมล  ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน 
และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้ 

1) การก้าหนดพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1 และ 2 รวม 10 พื นที่ 
1.1) ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 

ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่องก้าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัด
ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา 

1.2) ออกประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่องก้าหนดพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และ
กาญจนบุรี 

 
2) การลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ขณะนี้เอกชนสามารถขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนได้แล้วโดยในช่วง 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีผู้ขอรับการลงทุน
จากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจ้านวน 47 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 8,801 ล้านบาท 
ผ่านการอนุมัติแล้ว 44 โครงการเงินลงทุนรวม 8,340 ล้านบาท 

3) มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย สกท. มีดังนี ้
1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

พ.ศ.2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้ก้าหนดสิทธิประโยชน์
ส้าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

(1) กรณีเป็นประเภทกิจการทั่วไปตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557 และ (2) กรณีเป็น
กิจการเป้าหมายตามที่ กนพ. ก้าหนดและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(2) ประกาศ กกท. ที่ 1-5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่องนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา และสระแก้ว เพ่ือก้าหนด
กิจการเป้าหมายในการให้การส่งเสริมการลงทุนของโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละ
จังหวัดและประกาศ กกท. ที่ 17-21/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมกิจการ
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เป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา เพ่ือเพ่ิมเติม
กิจการเป้าหมาย 10 ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนส้าหรับโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด 

(3) ประกาศ กกท. ที่ 12-16/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่องนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส และ
หนองคาย เพ่ือก้าหนดกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมการลงทุนส้าหรับโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด และประกาศ กกท.ที่ 1-4/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง 
แก้ไขเพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และ
หนองคาย เพ่ือเพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมการลงทุนส้าหรับโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด 

(4) ประกาศ กกท.ที่ 7/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือขยายเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกไปอีก 1 ปีจากเดิมที่สิ้นสุดในสิ้นปี พ.ศ.2560 ให้มีผลถึงสิ้นปี 
พ.ศ.2561  

(5) ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส้าหรับ SMEs เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมการ
ลงทุนของ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ เงินลงทุนขั้นต่้าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 5 
แสนบาท อนุญาตให้น้าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

(6) ประกาศ กกท. ที่ 6/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่องนโยบายส่งเสริม
การลงทุนด้านการบริการทางการแพทย์เพ่ือให้กิจการสถานพยาบาลที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดนได้รับสิทธิและประโยชน์ของ สกท. ในระดับ A2  

(7) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 1 และ 2 รวม 10 พ้ืนที่ (ตาก มุกดาหารสระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม 
หนองคาย และนราธิวาส) เชื่อมโยงกับศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน OSOS ของส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่อาคารจามจุรีสแควร์ 

4.1.3 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัด

กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดท้า แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ระยะ 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) ก้าหนด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(2)  การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่ งขันด้ านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์   
(3)  การเ พ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรการเชื่อมโยงนอกจากนี้  กลุ่มจั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้มีการส่งออกและน้าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ที่ผ่านด่านชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออก-
น้าเข้า ดังนี้ 
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1) มูลค่าการส่งออก-น้าเข้าของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

1.1) มูลค่าด้านการส่งออก 
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้มีการ

ส่งออกสินค้าไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ผ่านชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลค่า
การส่งออกรวม 391,735,213 บาท โดยส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคายสูงสุด มี
มูลค่า 249,879,149 บาท รองลงมาด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม ด่านศุลกากรเชียงคาน 
จังหวัดเลย ตามล้าดับ ดังภาพที่ 3-8 โดยมีรายละเอียดแต่ละจังหวัดดังนี้ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งสินค้าออกผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากรเขมราฐ มีมูลค่าการส่งออกรวมกันกว่า 
26,339,020 บาท มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคายสูงสุดกว่า 19,946,860 บาท ดังภาพ
ที่ 3-9 

จังหวัดขอนแก่น ส่งสินค้าออกผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคานด่านศุลกากรหนองคายด่านศุลกากรบึงกาฬ 
ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรช่องเม็ก และด่านศุลกากรเขมราฐ มี
มูลค่าการส่งออกจากจังหวัดผ่าน 8 ด่าน รวมกันกว่า 281,061,337 บาท มูลค่าการส่งออกผ่านด่าน
ศุลกากรหนองคายสูงสุดกว่า 229,680,298 บาท มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรเชียงคานน้อยสุด 
134,100 บาท ดังภาพที่ 3-10 และ 3-11 

จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งสินค้าออกผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรมุกดาหาร และด่านศุลกากรช่องเม็ก มีมูลค่าการ
ส่งออกจากจังหวัดผ่าน 3 ด่าน รวมกันกว่า 76,922,960 บาท โดยมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากร
ช่องเม็กสูงสุดกว่า 73,099,386 บาทมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคายน้อยสุด 251,991 
บาท ดังภาพที่ 3-12  

จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม  ส่ ง สิ น ค้ า อ อก ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรช่องเม็กมีมูลค่าการส่งออก รวมกันกว่า 7,411,896 
บาท ดังภาพที่ 3-13 

1.2) มูลค่าด้านการน้าเข้า 
ในปี  2558 มูลค่ าการน้ า เข้ ากลุ่ มจั งหวัดผ่ านด่ านศุลกากรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดรวม 321,508,600 บาท โดยน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรหนองคายสูงสุด 
270,161,720 บาท มูลค่าการน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬน้อยสุด 512,418 บาท ในส่วนการ
น้าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 มีเพียง 3 จังหวัด
ที่มีการน้าเข้ามา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

จังหวัดขอนแก่นน้าสินค้าเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากร
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มุกดาหาร มีมูลค่ารวมกันกว่า 304,202,545 บาท มูลค่าการน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรหนองคายสูงสุด
กว่า 269,484,334 บาท มูลค่าการน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารน้อยสุด 395,333 บาท  

จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม  น้ า สิ น ค้ า เ ข้ า ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรบึงกาฬ และด่านศุลกากรช่องเม็ก มีมูลค่าการน้าเข้า 
รวมกันกว่า 7,782,918 บาท มูลค่าการน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรช่องเม็กสูงสุดกว่า 7,270,500 บาท  
ดังภาพที่ 4-10 

จังหวัดกาฬสินธุ์ น้าสินค้าเข้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากรมุกดาหาร มีมูลค่าการน้าเข้า รวมกันกว่า 
9,523,137 บาท มูลค่าการน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารสูงสุดกว่า 8,845,751 บาท มูลค่าการ
น้าเข้าผ่านด่านศุลกากรหนองคายน้อยสุด 677,386 บาท  

ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันในการร่วมกันเ พ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิต (Supply 
Chain) การผลิตร่วมกันในจังหวัดและระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยการพิจารณาสินค้าที่มีการ
ส่งออกไปท้าห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ขึ้นอยู่กับความสนใจและความรู้ของผู้ประกอบการ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ สินค้าขั้นกลางที่มีอยู่ เป็นต้นเงินทุนเทคโนโลยีตลาด 
ในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เป็นต้น 

4.2 ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดเพื่อการต่อยอดพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนา ดังนี้ 
4.2.1 ศักยภาพด้านระบบโลจิสติกส์  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพด้านระบบโลจิสติกส์ในการต่อ
ยอดพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางในการกระจายสินค้าจาก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศจีน รวมถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ ในโลกได้ 
ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐมีผนงาน/โครงการที่สนับสนุน คือ  

1) โครงการปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นให้เป็นสนามบินนานาชาติ 
เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางจากประตูเศรษฐกิจชายแดนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้้าโขงและ CLMV โดยจะ
สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พ้ืนที่ 40,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ 550 คัน วงเงิน 
2,250 ล้านบาท และขยายลานจอดเครื่องบินเป็น 11 หลุมจอด รองรับโบอ้ิง 737-800 และแอร์บัส 
เอ 320-200 วงเงิน 300 ล้านบาท อาคารทันสมัย 3 อาคาร มีอาคารจอดรถ 7 ชั้น ส้านักงานและพิธี
การบินอยู่ตรงกลางสูง 3 ชั้น และอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ที่ตั้งส้านักงานสายการบินและ
ส้านักงานของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จกลุ่มจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) กา ร พัฒนา ศู น ย์ ขนส่ ง ท่ า เ รื อบก  ( Dry Port)  ใ น พ้ื นที่ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ดภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง 
ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย การบรรจุและเปิดตู้สินค้า การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า -ขา
ออก ลานตู้สินค้า ลานตู้สินค้าเปล่า ลานจอดรถบรรทุก ตรวจปล่อยสินค้าและการให้บริการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสินค้า ตู้สินค้าของท่าเรือบก รวมถึงให้บริการด้าน Logistics Park ส่งผลให้ระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างครบวงจร รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการ
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ขนส่ง อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด
สามารถแข่งขันได ้

3) การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดโดยจังหวัด
ขอนแก่น จะท้าให้ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งภายในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

4) การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) หรือทางหลวง
พิเศษสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีเส้นทางจากบางปะอิน-นครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย ซึ่ง
ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้างช่วงบางปะอิน-นครราชสีมาระยะทาง 196 
กิโลเมตรนั้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้ส้านักสะพาน กรมทางหลวงเตรียมว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาส่วนต่อ
ขยายโดยเบื้องต้นจะศึกษาระยะที่ 1 ต่อจากนครราชสีมา-ขอนแกน่ ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร
ก่อน ทั้งในเรื่องแนวเส้นทาง และแบบที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
แหล่งเงินทุน เบื้องต้นประเมินว่าควรใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์มาลงทุนเหมือนมอเตอร์เวย์สาย
พัทยา-มาบตาพุด โดยคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี 

5) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
ระยะทาง 347 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้วงเงินลงทุนประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 
ค่าก่อสร้าง 3.8 หมื่นล้านบาท ค่าเวนคืนประมาณ 3,000 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาประมาณ 700  
ล้านบาท มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ประมาณร้อยละ 12.3 แนวเส้นทางครอบคลุมพ้ืนที่  
5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม มี 14 สถานี เริ่มจากสถานี 
บ้านไผ่ กุดรัง บรบือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ โพนทอง หนองพอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร 
หว้านใหญ่ ธาตุพนม เรณูนคร และสิ้นสุดที่สถานีนครพนมรูปแบบโครงการเป็นเส้นทางสายใหม่  
ไม่มีเขตทางเดิมจึงต้องเวนคืนใหม่ตลอดแนว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการจะสามารถ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวจากลาวไปสู่จีนได้สะดวกขึ้นโดยจะใช้ระบบรถไฟดีเซล
ให้บริการด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

4.2.2 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีมูลค่าการผลิต 66,624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
39.20 ของ GRP เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงสุด ร้อยละ 39.20 รองลงมา 
ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 38.35 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีมูลค่าการผลิตน้อยที่สุด ร้อยละ 2.73 เมื่อพิจารณาจังหวัด  
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าการผลิตสูงที่สุด
เท่ากับ 54,742 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.21 รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ
มหาสารคาม ตามล้าดับ อุตสาหกรรมหลักที่เป็นฐานรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  โดยในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 149,988 ล้านบาท มี
จ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 5,821 โรงงาน และมีการจ้างแรงงานทั้งสิ้น 84,914 คน  

4.2.3 ศักยภาพในการพัฒนาเมือง 
1) ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ได้ด้าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและผลักดัน

แนวคิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ให้ขยายไปสู่ภูมิภาค ด้วยการขยายการให้บริการ
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เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าถึงความรู้และทรัพยากรในการ
พัฒนาธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ ในปี พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ทั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม
จังหวัดได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการ
พาณิชย์และการท่องเที่ยวมากขึ้น  

2) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองของจังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบการจัดตั้งบริษัท 
ขอนแก่นพัฒนาเมือง จ้ากัด (Khon Kaen Think Tank; KKTT) เป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของ
กลุ่มธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดกว่า 20 บริษัท เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดตนเองใน
เชิงออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างถูกหลักวิชาการ เพ่ือให้เมืองเติบโตอย่างถูกทิศทางให้สมเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเมืองในอนาคต โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้ารางเบาและการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเหมาะสมในแนวสายรถไฟฟ้ารางเบาซึ่งรวม เรียกว่า 
Transit Oriented Development (TOD) หรือการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็น
ตัวน้าระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ (ต้าบลส้าราญ-ต้าบลท่าพระ) มีระยะทาง 26 กิโลเมตร และมีจ้านวน
สถานี 18 สถานีใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตและประกอบในประเทศจ้านวน 15 ขบวนโดยมีขบวนละ 3 ตู้ ซึ่งใน 
1 ขบวน สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 180 คน 

3) จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดขอนแก่น ได้รับ
กา รส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ ป็ น  MICE City โ ดย เป็ นศู นย์ กล า งส้ าหรั บ อุตส าหกรรม ไมซ์ ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ก้าลังเติบโต ส่งผลให้ธุรกิจการจัดประชุมให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในกลุ่ม
จังหวัด นอกจากธุรกิจด้านการจัดประชุมแล้ว ธุรกิจด้านระบบการขนส่ง การเดินทาง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานส้าหรับการประชุมและสัมมนาทางธุรกิจ ยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในกลุ่มจังหวัดอีกด้วย 

4) นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ซ่ึงจากนโยบายดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมีศักยภาพในการต่อยอด เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจ้านวน
มาก รวมถึงมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อมมีสถานบริการเสริมความงามท่ีทันสมัย ดังนั้นกลุ่ม
จังหวัดต้องใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งด้านระบบบริการสุขภาพของกลุ่มจังหวัดดังกล่าวดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพ่ือรับบริการและสร้างรายได้ 

5) การวางระบบสาธารณูปโภคด้านโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือรองรับ Big Data และเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มจังหวัดในทุกมิติเพ่ือพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดไปสู่ Data Analytic ให้เข้ากับการใช้บริการของประชาชนในทุกระดับ ทั้งการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขดิจิทัล Smart Ambulance ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
ระบบไฟจราจรอัจฉริยะของกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ยังได้วางแผนการพัฒนา Smart Health Care & 
Medical Hub ทั้งระบบ ซึ่งเบื้องต้นมีเป้าหมายที่จะเริ่มท้า Big data ด้าน Smart Health Care & 
Medical Hub ก่อนจึงไปเชื่อมโยงข้อมูลกับ Smart City ในด้านอ่ืน ๆ ทั้ง 6 ด้านให้ครบวงจร 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Smart Mobility, Smart Living, Smart Citizen, Smart Economy, Smart 
Environment และ Smart Governance และเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
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อย่างเป็นระบบได้ทั้งประเทศ เพ่ือน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการบริหารกลุ่มจังหวัดในระดับสากลต่อไป 

4.2.4 ศักยภาพด้านการเกษตร 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่การเกษตร 13 ,585,812 ไร่ (คิด

เป็นร้อยละ 69.17 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด) อยู่ในเขตชลประทาน 1,660,685 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 12.22 
ของพ้ืนที่การเกษตร) หรือร้อยละ 8.50 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร 730 ,290 
ครัวเรือน ศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดสามารถต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพได้ โดยในปัจจุบันมีนโยบายและแผนงาน/โครงการสนับสนุน 
คือ  

1) แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอ้อยที่ส้าคัญของประเทศ ซึ่งอาจจะก้าหนด
เป็น เขตส่ ง เสริม พิ เศษที่ หรื ออาจจะเป็น เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ ในปัจจุบัน  Bio Economy  
เป็นกระแสโลกที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเนื่องจากภาวะโลกร้อน ความต้องการอาหารและพลังงาน
สะอาดที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับจ้านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่พ้ืนที่เพาะปลูกลดลง 
ดังนั้นการน้าเทคโนโลยีในด้านเกษตรกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและสหเวชศาสตร์มาใช้สร้างผลิตภัณฑ์
ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและหลากหลาย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ พลาสติกย่อยสลาย
ได้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ อาหารแห่งอนาคตที่ผลิตพิเศษตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล ยา
รักษาโรคที่ผลิตขึ้นสอดคล้องกับ DNA ของคนไข้แต่ละรายและพลังงานไฮโดรเจน (พลังงานแห่ง
อนาคต) ที่ผลิตจากกลูโคส เป็นต้น 

2) สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากต้นแบบ ส่งเสริมตลาดในท้องถิ่นและ E-commerce ส่งเสริมการออมและการ
เข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน เกษตรแปลงใหญ่โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการคัดเลือกและ
สั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ทุกจังหวัดน้า "กาฬสินธุ์โมเดล แก้ไขปัญหา
ความยากจน" ไปด้าเนินการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่  

3) กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 1,329,522 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 55 ของพ้ืนที่ทุ่งกุลาทั้งหมด ซึ่งข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวที่มีเอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัว
และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง
การผลิตและจ้าหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลกได้ 

4) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศได้ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้ง Rice City เพ่ือให้เกิดเมืองข้าวน้าร่อง 
ของประเทศ ซึ่งน้าร่องโดยจังหวัดกาฬสินธุ์และใช้กลไกขับเคลื่อนด้วยเขตเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริม 
ให้มีการลงทุนการผลิต ข้าวคุณภาพเชิงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นรูปแบบ  
ของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป้าหมายซึ่งมีศักยภาพ แนวทางผลักดันเมืองข้าวน้าร่องจะมีการขับเคลื่อน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการบูรณาการทั้งเกษตรกร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานข้าว 
ตั้งแต่โรงสี อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิต เป็นต้น  
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4.2.5 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวซากดึกด้าบรรพ์ไดโนเสาร์ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
และแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา เช่น พระธาตุขามแก่น  จังหวัดขอนแก่น พระมหาเจดีย์ชัย
มงคล จังหวัดร้อยเอ็ด พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และพระธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน 
จังหวัดมหาสารคาม ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ 

4.3 ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
การประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในปัจจุบัน ใช้การ

วิเคราะห์โอกาสการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(โอกาส/ภัยคุกคาม) และปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน)  ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม (SWOT Analysis) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

4.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
1) โอกาส 

1.1) นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  แนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เป็นเส้นทางเชื่อมโยง 
ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้รับประโยชน์มากที่สุดเนื่องจาก  
เป็นเส้นทางที่ผ่านจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสามารถใช้ประโยชน์จากการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและสามารถ
ส่งออกตามเส้นทาง EWEC ไปยังเส้นทาง R9 ใน สปป.ลาว ได ้

1.2) นโยบาย เกษตร อินทรี ย์ ของ รั ฐบาล ในการปรั บทิ ศทา งการผลิ ต ใน 
ภาคการเกษตรใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์โลก โดยกลุ่มจังหวัดมีโอกาสในการที่จะผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ทั้งเพ่ือป้อนตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพ ท้าให้เริ่มหันมาสนใจบริโภคอาหารที่ผลิตโดยปราศจากสารเคมีตกค้าง และการ
ผลิตนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการไม่ใช้สารเคมี ในขั้นตอนการผลิต ท้าให้สินค้าเกษตร
อินทรีย์มีโอกาสเติบโตอย่างมากเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด 

1.3) ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) คัดเลือกให้จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดเป็น MICE CITY แห่งที่ 5 ของประเทศไทย 

1.4) นโยบายโครงข่าย “เน็ตประชารัฐ” ของรัฐบาลที่พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ าน  ซึ่ งจะส่ ง เสริมให้ประชาชน ใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ ต 
ให้เกิดประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างกิจกรรมในชุมชน สร้างโอกาส  
สร้างรายได ้

1.5) นโยบายของรัฐส่ ง เสริมสนับสนุนการผลิตเกษตรด้วยนวัตกรรมใหม่   
เป็นเทคโนโลยีมากขึ้น นโยบาย Startup นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโครงการ
สนับสนุนสอดรับนโยบายระดับชาติ 

1.6) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ขยายตัวธุรกิจความงาม การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวยุคไดโนเสาร์ 
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1.7) นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากเอทานอลเป็นการเพ่ิมโอกาสการ
ผลิตสินค้าเกษตรประเภทพืชพลังงานโดยเฉพาะ อ้อย และมันส้าปะหลัง  

1.8) นโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐด้านคมนาคมการก่อสร้างทางรถไฟทาง
คู่  ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น โครงการรถไฟความเร็วสูง และ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ 
สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ประสาน
และบูรณาการกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือศึกษาทางเข้า-ออกและระบบเชื่อมโยงกับสถานีตลอดแนวสายทั้ง 19 สถานีกับถนนสายหลัก 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 

1.9) ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Bio Industry) ซึ่งได้ก้าหนดให้กลุ่มจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมพิเศษในด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 

2) ภัยคุกคาม 
2.1) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไม่แน่นอนและอยู่ในระดับต่้า 
2.2) การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมส่งผลต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม

จังหวัดน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เกิดจากการส่งออก 
2.3) การเมืองไม่มีเสถียรภาพส่งผลให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในด้านการลงทุน 
2.4) การผันผวนของผลผลิตทางการเกษตรอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
2.5) ประเทศไทยก้าหนดอัตราภาษีและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนยังด้อยกว่า

ประเทศเพ่ือนบ้านรวมถึงปัจจัยการผลิตสินค้าของประเทศไทยสูงกว่าส่งผลให้เกิดการย้ายฐาน  
การผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  

2.6) ปัญหาขาดแคลนแรงงานและมีอายุแรงงานเฉลี่ยสูงขึ้น  
2.7) ปัญหาราคาสินค้าภาคการเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 
2.8) ปัญหาโลกร้อนท้าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้้าท่วม ฝนแล้ง) ซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อการผลิตสินค้าเกษตร 
4.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1) จุดแข็ง  
1.1) เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ (ข้าว อ้อย มัน

ส้าปะหลัง) ที่สามารถแปรรูปไปสู่อาหารและพลังงานทดแทน 
1.2) เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือข้าว

หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวเหนียวเขาวง 
1.3) มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตร มีเข่ือนอุบลรัตน์และเขื่อนล้า

ปาว มีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 6 ล้าน้้า ได้แก่ แม่น้้าชี ล้าน้้าเสียว ล้าน้้ายัง 
ล้าน้้ าพลับพลา ล้าน้้ า เตา แม่น้้ ามูล จั งหวัดขอนแก่น 3 ล้าน้้ า  ได้แก่  แม่น้้ าชี  ล้ าน้้ า เซิน  
ล้าน้้าพอง จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ แม่น้้าชี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ แม่น้้าชี ล้าน้้าปาว ล้าน้้าพาน 
ล้าน้้ายัง นอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดยังมีแหล่งน้้าขนาดกลางที่เป็นอ่างเก็บน้้าไว้สนับสนุนการเพาะปลูก
และประมง 

1.4) เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่น อาหาร และเครื่องส้าอาง 
เป็นต้น 
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1.5) มีประชากรวัยแรงงานเพียงพอและเป็นแหล่งผลิตแรงงานเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ประกอบการทั่วไป 

1.6) มีที่ตั้งได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.7) มีความพร้อมด้านปัจจัยเพ่ือรองรับการลงทุน เช่น การเป็นศูนย์กลางการศึกษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีศูนย์ราชการระดับภาค การเงินและธุรกิจ 
1.8) มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง

และเป็นที่ยอมรับ 
1.9) การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และการศึกษาที่ได้

มาตรฐาน 
1.10) มีโรงงานขนาดใหญ่แปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักจ้านวนมาก 

2) จุดอ่อน 
2.1) มีขยะจ้านวนมากขึ้นแต่ไม่สามารถก้าจัดขยะได้ตามมาตรฐานโดยเฉพาะชุมชน

เมืองที่ขยายตัวมากขึ้น 
2.2) ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่้าส่งผลให้สินค้าการเกษตร 

มีมูลค่าต่้า 
2.3) ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรมีราคาสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
2.4) การเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรยังไม่หลากหลาย 
2.5) ขาดการจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ การส่งน้้าเข้าไร่นายังไม่ทั่วถึงได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ และไม่สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องทั้ง 4 จังหวัด 
2.6) แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและครบวงจร การเชื่อมโยงเส้นทาง

การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดยังไมค่รอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
2.7) ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs และการขยาย

การตลาดยังไม่เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2.8) ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน/ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

4.4 ผลการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน้าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในช่วงที่  
ผ่านมา ตามแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2557 -2560  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้าพืชเศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
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โดยมีจุดเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 
ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส้าปะหลัง และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้า การลงทุน  
การบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดขยายตัวในระดับปานกลาง แต่ยังไม่มีเสถียรภาพ และมีปัญหาที่ส้าคัญต้องได้รั บ 
การพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตและบริการเดิมให้มี ขีดความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์
จากศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในและนอกภูมิภาค  
โดยสรุปมีดังนี้ 

4.4.1 ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่ามากกว่าภาคเกษตร  

จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ ซึ่งประชากรในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และผลิตภาพผลผลิตภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่้า รวมทั้งมีปริมาณผลผลิต  
ไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นการท้าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่อาศัยปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก  

2) ภาคการเกษตร ยังขาดความมั่นคงของการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย
โรงงาน มันส้าปะหลัง เนื่องจากเป็นการผลิตที่ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติเป็นส้าคัญ และประสบ
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งปริมาณน้้าเพ่ือการเกษตร สภาพดินเสื่อมโทรม  
การระบาดของศัตรูพืช ส่งผลต่อผลิตภาพของผลผลิต และมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร นอกจากนี้ 
ก่อให้เกิดปัญหาและช่องว่างของการพัฒนาระหว่างรายได้นอกภาคการเกษตรและการผลิตใน  
ภาคการเกษตร  

3) ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มจังหวัด  
ยังขาดความเชื่อมโยงของระบบ Logistics และการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และท่ัวถึง  

4) ภาคการบริการ ยังขาดการเชื่อมโยงธุรกิจบริการกับสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว 
จะต้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการตามมาตรฐานสากล และบริการวิชาชีพสู่บริการที่
ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่น 

 
4.4.2 ประเด็นปัญหาด้านเกษตร 

1) เกษตรกรยังขาดแคลนน้้าในการท้าการเกษตร จึงต้องพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
ให้สามารถกักเก็บน้้าได้อย่างเพียงพอ และกระจายน้้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่ส้ าหรับ เป็นแก้มลิ ง  เก็บกักน้้ า  การขุด เจาะบ่อบาดาล สระน้้ า ในไร่นา และระบบ  
การกระจายน้้าในไร่นา เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าด้านการเกษตร และการบริหารจัดการน้้าให้ 
การใช้น้้าเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เกษตรกรยังท้าการเกษตรแบบดั้งเดิม ท้าให้ใช้ระยะเวลาในกระบวนการเพาะปลูก
นานและมีต้นทุนการผลิตที่สูง จึงต้องปรับเปลี่ยนการท้าเกษตรดั้งเดิม ไปสู่ เกษตรสมัยใหม่ 
โดยส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาใช้ในการท้าการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น 

3) ปัญหาตลาดรองรับสินค้าเกษตร เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตเฉพาะฤดูกาล มีผู้ผลิต  
จ้านวนมากและเป็นการผลิตจ้านวนมาก จึงส่งผลต่อปัญหาราคาตกต่้า และราคาสินค้าทางการเกษตร
มีความผันผวน ไม่แน่นอน ท้าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตไม่คุ้มทุน จึงต้องส่งเสริม 
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การรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ และพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่เกษตรอินทรีย์ รวมถึง
การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจหลัก  

4.4.3 ประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
1) แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหลายแห่งยังไม่ได้รับ

การพัฒนาและฟ้ืนฟูให้มีศักยภาพ และได้มาตรฐาน นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งยังมี
ระยะทางที่ห่างไกลกันมาก และยังขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด จะต้องพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยววิถีชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิ งศิลปะและวัฒนธรรม และ 
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ  

2)  มาตรฐานและคุณภาพการบริการและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว จะต้องพัฒนา
ยกระดับสู่มาตรฐานในระดับสากล และพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และ
เชื่อมโยงธุรกิจบริการกับสินค้าชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน  

ตารางที่ 4-1 แสดงผลการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ตัวชี วัด ค่ากลางของประเทศ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

หน่วย 

ปี 2556 ปี 2557-58 ปี 2556 ปี 2557-58 
ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวดั 349,282     363,720  360,849  354,584  ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร 74,312        72,792  77,221        67,242  ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 79,283        77,161  88,922  94,964 ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ  192,846      191,230  194,706      192,379  ล้านบาท 
อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุม่จังหวัด 1.51  - 0.26  - 2.31           0.36  ร้อยละ 
อัตราขยายตัวภาคเกษตร 0.38           0.98  - 3.43         8.41  ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 2.14           1.25  -  6.03           3.63  ร้อยละ 
มูลค่าผลติภณัฑ์กลุม่จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 115,392      114,939  78,753        77,496  บาท/คน 
ผลิตภาพแรงงาน 12,801      125,946  76,933        97,232  บาท/คน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 0.45         10.28  -  1.20        26.39  ร้อยละ 
อัตราการว่างงาน 0.83           0.75  0.47           0.62  ร้อยละ 
รายได้การท่องเที่ยว 20,405        22,313  11,847        12,269  ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว 13.10           5.57  11.48           3.56  ร้อยละ 

 ที่มา : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
4.5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมานั้น อาศัยความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการประสานความร่วมมือ สรรพก้าลัง และการใช้
ทรัพยากรระหว่างจังหวัดเพ่ือจัดท้ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมถึงรูปแบบการบริหารงานในลักษณะ
กลุ่มจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (กบก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด เพ่ือจัดการประสานความร่วมมือสรรพก้าลัง
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และใช้ทรัพยากรระหว่างจังหวัดร่วมกัน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีเจ้าภาพที่
รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป็นผู้น้าการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มจังหวัดที่
ชัดเจน โดยมีแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเป็นเครื่องมือส้าคัญในการบริหารงาน  
ซ่ึ งแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจั งหวัดที่ผ่ านมา ประกอบด้วย  
2 มิติ คือ 

1) มิติความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด (Area–based) ที่มีลักษณะหรือปัญหา
เฉพาะที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด  ซึ่งต้องการการผนึกก้าลังและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหากลุ่ม
จังหวัดคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด เช่น 
แผนงานป้องกันอุทกภัยของกลุ่มจังหวัด แผนงานเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว แผนงานการพัฒนาข้าว 
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนั้นมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนใน
การขับเคลื่อนร่วมกันทุกจังหวัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าว
หอมมะลิปลอดภัย/อินทรีย์ คุณภาพสูง ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักที่ได้มาตรฐาน/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์)  

 2) มิติความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda–based) ที่มีความเกี่ยวเนื่องทางนโยบายของ
รัฐบาลด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนร่วมกันของประเทศตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Issue) ที่เกิดขึ้น เช่น นโยบายนาแปลงใหญ่ นโยบาย Thailand 4.0 เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 4-2 มิติความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda–based) 

 
แต่อย่างไรก็ตาม ระบบราชการในอนาคตจ้าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ 

ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของโลกและของประเทศที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นโครงสร้างของส่วนราชการจ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนและนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ 
มากขึ้น ที่ไม่ได้ขึ้นต่อพ้ืนที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแบบเดิมอีกต่อไป เช่น ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ตามประเด็นการพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของจังหวัดที่มีสินค้าหลักคือข้าว ทิศทางการ
พัฒนาตามแนวถนนมิตรภาพ ทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดน เป็นต้น ดังนั้น การมุ่งเน้นการสร้าง

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

4-18 

ผลิตภาพในระบบราชการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของบริบทแต่ละพ้ืนที่จึงมีความจ้าเป็น
และส้าคัญมาก  

แนวทางการสร้างผลิตภาพในระบบราชการนั้นประกอบด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับความสามารถ
โดยเฉพาะการสร้างให้ข้าราชการเกิด Innovative Initiate การวางแผนอาชีพ การปรับอายุราชการ 
สวัสดิการต่าง ๆ ส้าหรับข้าราชการเกษียณ และการสร้างระบบจูงใจให้คนที่มีศักยภาพสูงเข้ามา
ท้างานในระบบราชการและเกิดความผูกพันกับองค์กร จะเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาระบบราชการ
และขับเคลื่อนแผนในระยะยาวได้ รวมถึงการปรับโครงสร้างของส่วนราชการในจังหวัดจะมีขนาดเล็ก
มากยิ่งขึ้น ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนส่วนภูมิภาคที่ตั้งในจังหวัด ซึ่งในอนาคตโครงสร้างของ
ส่วนราชการในภูมิภาคจะมีจ้านวนส่วนราชการที่แตกต่างกัน รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ตามความจ้าเป็น
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนั้น ๆ เท่านั้น ส่วนราชการที่มีความจ้าเป็นน้อยกว่าก็จะใช้ร่วมกันมากข้ึน 
ไม่จ้าเป็นที่ทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะมีส่วนราชการที่เหมือนกันหรือจ้านวนเท่ากัน ดังนั้น กลไกที่
ส้าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ประกอบด้วย  

1. การพัฒนารูปแบบโครงสร้างส่วนราชการในจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา 
รวมถึงการก้าหนดโครงสร้างการพัฒนากลุ่มจังหวัดตามประเด็นการพัฒนาในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มจังหวัด
ตามแนวถนนมิตรภาพ กลุ่มจังหวัดตามแนวพื้นที่ชายแดน กลุ่มจังหวัดตามสินค้าเกษตรหลัก เป็นต้น   

2. การพัฒนาระบบการท้างานของราชการในรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบราชการตั้งแต่การบริหาร การติดตามการด้าเนินงานตามนโยบาย การ
บริหารงานภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุก
ประเภท จะส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบ ประเมินผล
การด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ และการท้างานของจังหวัดเกิดความคล่องตัวสูง รวดเร็วและแม่นย้า  

3. การพัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบราชการที่ทันสมัยทั้งระบบ ทั้งการบริหาร
ภายในและภาพลักษณ์ภายนอกเพ่ือดึงดูดก้าลังแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
สูงเข้ามาในระบบราชการ 

4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้ สามารถตระหนักรู้ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบราชการไทยในทศวรรษหน้าจะใช้การจัดเก็บ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นไปด้านต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และต้อง
สามารถบูรณาการข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้  
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บทที่ 5 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ  
กลุ่มจังหวัด โดยวิเคราะห์ศักยภาพ สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนา 
และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/การพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จึงได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ได้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5.2 เป้าหมายการพัฒนา 
5.3 ตัวชี้วัด 
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน 
5.5 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 
5.6 กรอบหรือทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ส าคัญในระยะสั้น กลาง ยาว ในลักษณะ 

“ห่วงโซ่คุณค่า” ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 
5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

“กลุ่มจังหวัดที่มีความน่าอยู่และทันสมัย (Smart Cluster)” 
 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในระยะ 20 ปี จะเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความน่า

อยู่และทันสมัย (Smart Cluster) กล่าวคือ มีเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืน นักธุรกิจและ
ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง บนพ้ืนฐานจากทรัพยากรของกลุ่มจังหวัด โดยการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลงทุนการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ สามารถตอบสนองและ
เชื่อมโยงความต้องการของตลาดในอนาคตทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างโดดเด่น รวมถึง
ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคมในกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
สามารถพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างชาญฉลาด มีความสุข มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและมี
ความเป็นสากล  
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5.2 เป้าหมายการพัฒนา 
เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะ 20 ปี จึงได้ก าหนด

เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 
 
“เศรษฐกิจเข้มแข็งและเติบโต ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุข ภายใต้โอกาสและความ

เท่าเทียมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี”  
 
ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(2) เป็นศูนย์กลางด้านการลงทุน โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน การค้า ด้วยระบบดิจิทัล  
(3) เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
(4) เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคดิจิทัล 
(5) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(6) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล 

 
5.3 ตัวช้ีวัด 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและท่ัวถึงอย่างชาญฉลาด 
2) มีการยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการผลิต และ

การตลาด ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 
3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 9 ต่อปี 
4) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
5) มีการบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ อย่างทันสมัย เป็นธรรมและเป็น

สากล 
 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart 

Citizen) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ างความพร้อมด้านโครงสร้ าง พ้ืนฐานเ พ่ือการพัฒนา ( Smart 

Infrastructure)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business 

and Investment) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

(Smart Agriculture) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Smart 

Eco-system) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart 

Governance) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
  
เป้าหมาย 

 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มจังหวัดทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง 
 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนในกลุ่มจังหวัดมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
2) มีระบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ 
3) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
4) จ านวนผู้ป่วยโรคร้ายที่รุนแรงและมีความเสี่ยงในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดลดลงร้อยละ 10  
 

กลยุทธ์  
1) ส่งเสริมความเป็นสถาบันครอบครัว 
2) ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและท่ัวถึง 
3) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม 
4) สร้างสังคมสุขภาวะ 

 
แผนงาน 

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน บนฐานคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

2) ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในรูปแบบการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ 
(Outcome Base) 

3) บูรณาการกลไกในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของชุมชน และสังคม 
4) การสร้างนวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
5) การป้องกันและขจัดโรคร้ายที่รุนแรงและมีความเสี่ยงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา (Smart Infrastructure)  
  
เป้าหมาย 
 กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ า คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
การสื่อสาร ผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัด 

1) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2) มีแหล่งน้ านอกเขตชลประทานเพ่ิมข้ึน 
3) มีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
5) ร้อยละของหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของรัฐ 
6) มีระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกระดับ (หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 

 
กลยุทธ์ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ า และระบบชลประทาน 
2) การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
4) พัฒนาระบบและการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5) การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
แผนงาน 

1) การบริหารจัดการน้ าพื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน 
2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าบาดาล 
3) พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางบก และทางราง 
4) พัฒนาการคมนาคมทางอากาศ 
5) ส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของจังหวัด 
6) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ครอบคลุมกลุ่มจังหวัด 
7) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของรัฐ 
8) การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and 
Investment) 

 
เป้าหมาย 

เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ  
 
ตัวช้ีวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 
ต่อปี 

 
กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
2) จัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ผู้ประกอบการรายย่อย 
3) ส่งเสริม สนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจและการลงทุน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านการบริการ 
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
7) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
8) การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านธุรกิจและการลงทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
10) ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ 
11) พัฒนาไหมและสิ่งทอสู่สากล 

 
แผนงาน 

1) การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
2) จัดตั้งกองทุนเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อย 
3) ส่งเสริม สนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจและการลงทุน 
4) การพัฒนาเมืองน่าอยู่และทันสมัย (Smart City) 
5) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 
6) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา Medical Hub 
7) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาระบบธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ระบบดิจิทัล 
8) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจและการลงทุน 
9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
10) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูง 
11) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
12) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
13) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงตลาดและการฝังตัวในต่างประเทศ 
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14) พัฒนาและสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้าในอุตสาหกรรมไหมและสิ่งทอเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart 

Agriculture) 
 
เป้าหมาย 

1) เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2) เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
ตัวช้ีวัด 

1) มูลค่าของพืชเศรษฐกิจหลัก สินค้าปศุสัตว์ และประมง เพ่ิมข้ึน 
2) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตร 

 
กลยุทธ์ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
2) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระบบปลอดภัย และอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 
3) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (First S-curve) 

สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหาร (Innovation Food) แห่งอนาคต 
6) สร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตร 

 
แผนงาน 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2) การพัฒนาสินค้าเกษตรทางเลือกมูลค่าสูง 
3) สนับสนุน ส่งเสริม เขตเศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
4) การเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารระบบปลอดภัย และอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 
5) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
6) ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
7) การพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (First S-

curve) สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหาร (Innovation Food) แห่งอนาคต 
8) พัฒนาปศุสัตว์และประมงท้ังระบบ 
9) ส่งเสริมและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ 
10) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของข้าวหอมมะลิ 
11) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของอ้อย 
12) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของมันส าปะหลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Smart Eco-
system) 

  
เป้าหมาย 
  มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดอย่างสมดุล 
 
ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 

(ดินเค็ม น้ าเสีย ขยะ ของเสียอันตราย อากาศ) 
 

กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรชาติ

และสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) 
2) เพ่ิมผลิตภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ าอย่างบูรณาการและชาญฉลาด 
3) ส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรมด้านพลังงานและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart 

Energy) 
4) ส่งเสริมความเป็นเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
แผนงาน 

1) ปลูกจิตส านึกและวินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ส่ ง เสริมและพัฒนาระบบและกลไกการอนุ รั กษ์  ฟ้ืน ฟูและป้ องกันการท า ลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การบริหารจัดการคุณภาพน้ าอย่างบูรณาการและชาญฉลาด 
4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการลงทุนทางด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
5) ส่งเสริมการใช้พลังงานที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การส่งเสริมความเป็นเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart 
Governance) 

  
เป้าหมาย 

 กลุ่มจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและธรรมภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
1) ระบบการให้บริการของภาครัฐมีสมรรถนะสูง 
2) ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐของกลุ่มจังหวัดสูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการภาครัฐที่รองรับกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ
ดิจิทัล 

2) พัฒนาข้าราชการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถและมีธรรมาภิบาล 
 

แผนงาน 
1) ปรับปรุงระบบการท างานและการบริการประชาชนแบบมีส่วนร่วมในยุคดิจิทัล 
2) บูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ และมี

ประสิทธิผลสูง 
3) พัฒนาข้าราชการของกลุ่มจังหวัดให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
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5.5 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 
 

 
ภาพที่ 5-1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง  จะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี คือยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายส าคัญ
เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อาหาร น้ า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ (ทรัพยากร) 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัตไิด้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นเป้าหมายในอีก 20 ปี 
ข้างหน้า โดยคนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา จะเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของประชาชน  ควบคู่กับการขยายโอกาส
ของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เพ่ิมขึ้น
ในเวทีสากล และยังเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงไทยเชื่อมโยงโลก การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือ
ความสมานฉันท์ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ในประเด็นพัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้น
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรที่มี
มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ภาคเกษตรของไทยให้ก้าวไปสู่มหาอ านาจทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับเกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรแปรรูป  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยค านึงถึงความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่มุ่ ง เน้นให้ เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ประการที่ส าคัญคือ ประการแรก การอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศเพ่ือความยั่งยืน ให้คนในรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืนมีสมดุล ประการที่สอง การฟ้ืนฟูและพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนเส้นทางสีเขียว และประการที่สาม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ให้ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทาง
ลบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบทันสมัยและมีธรรมภิบาล เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นเป้าหมายการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
และระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
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5.6 กรอบหรือทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ส าคัญในระยะสั้น กลาง ยาว ในลักษณะ “ห่วงโซ่
คุณค่า” ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

 

 
ภาพที่ 5-2 กรอบหรือทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า 
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ภาพที่ 5-3 กรอบหรือทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) 
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บทที่ 6 
แผนงาน/โครงการส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
 เป้าหมาย 

 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มจังหวัดทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง  
 ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนในกลุ่มจังหวัดมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
2) มีระบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ 
3) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
4) จ านวนผู้ป่วยโรคร้ายที่รุนแรงและมีความเสี่ยงในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดลดลงร้อยละ 10  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) ส่งเสริมความเป็นสถาบัน
ครอบครัว 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวและชุมชน 
บนฐานคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

• โครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชากับการพัฒนา
ทักษะการพึ่งพาตนเองและ
การจัดการตนเองของ
ครอบครัวและชุมชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
ครัวเรือนในกลุม่จังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชากับการพัฒนา
ทักษะการพึ่งพาตนเองและ
การจัดการตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนในกลุม่จังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชากับการพัฒนา
ทักษะการพึ่งพาตนเองและ
การจัดการตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนในกลุม่จังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชากับการพัฒนา
ทักษะการพึ่งพาตนเองและ
การจัดการตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือนในกลุม่จังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมธุรกจิ
บริการและดูแลผูสู้งวัย 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมธุรกจิ
บริการและดูแลผูสู้งวัย 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมธุรกจิ
บริการและดูแลผูสู้งวัย 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมธุรกจิ
บริการและดูแลผูสู้งวัย 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

2)  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
การศึกษาและการเรียนรู้ทุก
ช่วงวัยและทั่วถึง 

ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและ
การเรยีนรู้ทุกช่วงวัยใน
รูปแบบการศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome Base) 

• โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์
การเรยีนรู้ครอบคลุมพื้นท่ี
การศึกษาร้อยละ 30 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์
การเรยีนรู้ครอบคลุมพื้นท่ี
การศึกษาร้อยละ 50 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์
การเรยีนรู้ครอบคลุมพื้นท่ี
การศึกษาร้อยละ 70 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์
การเรยีนรู้ครอบคลุมพื้นท่ี
การศึกษาร้อยละ 100 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่
หลากหลาย (Learning 
Park) เช่น Science Park 
ให้ครอบคลุมจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่
หลากหลาย (Learning 
Park) ให้ครอบคลุมอ าเภอ
ในกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่
หลากหลาย (Learning 
Park) ให้ครอบคลุมต าบล
ในกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่
หลากหลาย (Learning 
Park) ให้ครอบคลุมชุมชน 
หมู่บ้าน ในกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 rIS
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการจดัท าฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษา 
การอบรม ทักษะฝีมือ เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน ติดตาม และ
ประเมินผล ครอบคลุม
ประชากรของกลุ่มจังหวัด
ร้อยละ 25 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการจดัท าฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษา 
การอบรม ทักษะฝีมือ เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน ติดตาม และ
ประเมินผล ครอบคลุม
ประชากรของกลุ่มจังหวัด
ร้อยละ 50 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการจดัท าฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษา 
การอบรม ทักษะฝีมือ เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน ติดตาม และ
ประเมินผล ครอบคลุม
ประชากรของกลุ่มจังหวัด
ร้อยละ 75 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการจดัท าฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษา 
การอบรม ทักษะฝีมือ เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน ติดตาม และ
ประเมินผล ครอบคลุม
ประชากรของกลุ่มจังหวัด
ร้อยละ 100 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้
กระทรวงศึกษาธกิาร 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

3) สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน สังคม 

บูรณาการกลไกในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามของชุมชน 
และสังคม 

• โครงการหนึ่งอ าเภอ หน่ึง
สนามกีฬา ให้ครอบคลุม 
ร้อยละ 40 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

• โครงการหนึ่งอ าเภอ หน่ึง
สนามกีฬา ให้ครอบคลุม 
ร้อยละ 60 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

• โครงการหนึ่งอ าเภอ หน่ึง
สนามกีฬา ให้ครอบคลุม 
ร้อยละ 80 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

• โครงการหนึ่งอ าเภอ หน่ึง
สนามกีฬา ให้ครอบคลุม 
ร้อยละ 100 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการครอบครัว
คุณธรรม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการครอบครัว
คุณธรรม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการครอบครัว
คุณธรรม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการครอบครัว
คุณธรรม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 

• โครงการการส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรใน
ระบบเปดิ (Massive 
Open Online 
Courseware: MOOC) 
ในระดับจังหวัด  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

• โครงการการส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรใน
ระบบเปดิ (Massive 
Open Online 
Courseware: MOOC) 
ระดับอ าเภอ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

• โครงการการส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรใน
ระบบเปดิ (Massive 
Open Online 
Courseware: MOOC) 
ในระดับต าบล 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

• โครงการการส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรใน
ระบบเปดิ (Massive 
Open Online 
Courseware: MOOC) 
ในระดับหมูบ่้าน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะและจติอาสา
เพื่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะและจติอาสา
เพื่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะและจติอาสา
เพื่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะและจติอาสา
เพื่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

4) สร้างสังคมสุขภาวะ การป้องกันและขจัดโรคร้าย
ทีรุ่นแรงและมีความเสี่ยงใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด 

• โครงการป้องกันและขจัด
โรคร้ายที่รุนแรงและมี
ความเสีย่งในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด 3 อันดับแรก 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการป้องกันและขจัด
โรคร้ายที่รุนแรงและมี
ความเสีย่งในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด 5 อันดับแรก 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการป้องกนัและขจัด
โรคร้ายที่รุนแรงและมี
ความเสีย่งในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด 10 อันดับแรก 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการป้องกันและขจัด
โรคร้ายที่รุนแรงและมี
ความเสีย่งในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด 15 อันดับแรก 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart Citizen) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 
  

rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา (Smart Infrastructure)  
 เป้าหมาย 
  กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ า คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การสื่อสาร ผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 ตัวช้ีวัด 

1) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2) มีแหล่งน้ านอกเขตชลประทานที่ใช้น้ านอกฤดูฝนได้เพ่ิมขึ้น 
3) มีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
4) ร้อยละของหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของรัฐ 
5) มีระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกระดับ (หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
น้ า และระบบชลประทาน 

การบริหารจัดการน้ า
พื้นที่ในและนอกเขต
ชลประทาน 

• โครงการพัฒนาและเช่ือมโยง
ระบบชลประทานในกลุม่
จังหวัดให้ครอบคลมุร้อยละ 20 
ของพื้นที่ชลประทาน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบ
ชลประทานในกลุม่จังหวัด
ให้ครอบคลุมร้อยละ 30
ของพื้นที่ชลประทาน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบ
ชลประทานในกลุม่จังหวัด
ให้ครอบคลุมร้อยละ 40
ของพื้นที่ชลประทาน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบชลประทาน
ในกลุ่มจังหวัดให้
ครอบคลมุร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ชลประทาน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งน้ าผิวดินและแหล่ง
น้ าบาดาล 

• โครงการการบริหารจัดการน้ า
ของลุ่มน้ าโขง เลย ชี มูล และลุ่ม
น้ าสาขา ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการสร้างแม่น้ าและล าคลอง
สายใหม ่
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการการบริหารจัดการ
น้ าของลุ่มน้ าโขง เลย ชี มูล 
และลุ่มน้ าสาขา ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการพัฒนาแม่น้ าและ
ล าคลองสายใหม่ ระยะที่ 
1  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการการบริหาร
จัดการน้ าของลุม่น้ าโขง 
เลย ชี มูล และลุ่มน้ าสาขา 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาแม่น้ าและ
ล าคลองสายใหม่ ระยะที่ 
2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการการบริหารจัดการ
น้ าของลุ่มน้ าโขง เลย ชี มูล 
และลุ่มน้ าสาขา ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการพัฒนาแม่น้ าและ
ล าคลองสายใหม่ ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการการเพิ่มศักยภาพกลไก
การบริหารจัดการน้ า เช่น 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเดมิ  
โครงการแก้มลิง เพิ่มขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 10 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ า เช่น การ
พัฒนาแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน การพัฒนาระบบ
กระจายน้ าผิวดินและใตด้ิน
เพิ่มขึ้นจากเดมิร้อยละ 10 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการการเพิ่มศักยภาพ
กลไกการบริหารจัดการน้ า 
เช่น โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าเดิม  โครงการแก้มลิง 
เพิ่มขึ้นจากเดมิร้อยละ 20 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้ า เช่น การ
พัฒนาแหล่งน้ าในไร่นาน
อกเขตชลประทาน การ
พัฒนาระบบกระจายน้ าผิว
ดินและใตด้ินเพิ่มขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 20 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการการเพิ่มศักยภาพ
กลไกการบริหารจัดการน้ า 
เช่น โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าเดิม  โครงการแก้มลิง 
เพิ่มขึ้นจากเดมิร้อยละ 30 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า เช่น การพัฒนา
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน การพัฒนา
ระบบกระจายน้ าผิวดิน
และใต้ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 30 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการการเพิ่มศักยภาพ
กลไกการบริหารจัดการน้ า 
เช่น โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าเดิม โครงการแก้มลิง 
เพิ่มขึ้นจากเดมิร้อยละ 50 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า เช่น การพัฒนา
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน การพัฒนา
ระบบกระจายน้ าผิวดิน
และใต้ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 50 rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 
 

• โครงการเตือนภัยพิบตัิทั้งน้ า
ท่วมและน้ าแล้งครอบคลุมพื้นท่ี
ร้อยละ 20 ของกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการการฟื้นฟู คุ้มครอง 
พื้นที่ป่าสาธารณะ ป่าดอนปูต่า 
ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าริมน้ า พื้นที่
ริมน้ า เพื่อเป็นแหล่งอาหารของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการเตือนภัยพิบตัิทั้ง
น้ าท่วมและน้ าแล้ง
ครอบคลมุพื้นท่ีร้อยละ 40 
ของกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการเตือนภัยพิบตัิทั้ง
น้ าท่วมและน้ าแล้ง
ครอบคลมุพื้นท่ีร้อยละ 60
ของกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการเตือนภัยพิบตัิทั้ง
น้ าท่วมและน้ าแล้ง
ครอบคลมุพื้นท่ีร้อยละ 
100 ของกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ชุมชน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนส่งเสริมเรื่อง
การปลูกป่า การอนุรักษ์ป่าไม้
และสมุนไพร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนการปลูกปา่
เศรษฐกิจ ไม้ผล พืชผัก พืชผัก
พื้นเมือง ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่
เป็นศักยภาพของชุมชน ท่ีจะมี
การพัฒนาขึ้นเป็นอาหารเพื่อ

• โครงการการฟื้นฟู 
คุ้มครอง พ้ืนท่ีป่า
สาธารณะ ป่าดอนปู่ตา ป่า
บุ่ง ป่าทาม ป่าริมน้ า พื้นที่
ริมน้ า เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนส่งเสริม
เรื่องการปลูกปา่ การ
อนุรักษ์ป่าไม้และสมุนไพร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการการฟื้นฟู 
คุ้มครอง พ้ืนท่ีป่า
สาธารณะ ป่าดอนปู่ตา ป่า
บุ่ง ป่าทาม ป่าริมน้ า พื้นที่
ริมน้ า เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนส่งเสริม
เรื่องการปลูกปา่ การ
อนุรักษ์ป่าไม้และสมุนไพร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการสนับสนุนส่งเสริม
เรื่องการปลูกปา่ การ
อนุรักษ์ป่าไม้และสมุนไพร 
 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

สุขภาพ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจ ไมผ้ล 
พืชผัก พืชผักพ้ืนเมือง ข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่เป็น
ศักยภาพของชุมชน ท่ีจะมี
การพัฒนาขึ้นเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจ ไมผ้ล 
พืชผัก พืชผักพ้ืนเมือง ข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่เป็น
ศักยภาพของชุมชน ท่ีจะมี
การพัฒนาขึ้นเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนการปลูก
ป่าเศรษฐกิจ ไม้ผล พืชผัก 
พืชผักพ้ืนเมือง ข้าวพันธุ์
พื้นเมืองที่เป็นศักยภาพ
ของชุมชน ท่ีจะมีการ
พัฒนาขึ้นเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

การพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิ
สติกส ์

การคมนาคมขนส่งทาง
บก และทางราง 

• โครงการพัฒนาจดุเช่ือมโยง
ระบบการขนส่งสาธารณะทั้ง
ทางถนน และทางราง ของรัฐ
ไปยังจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการพัฒนาจดุ
เชื่อมโยงระบบการขนส่ง
สาธารณะทั้งทางถนน 
และทางราง ของรัฐไปยัง
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดอื่น 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการพัฒนาจดุ
เชื่อมโยงระบบการขนส่ง
สาธารณะทั้งทางถนน 
และทางราง ของรัฐไปยัง
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
(ระยะแรก) 

• โครงการพัฒนาจดุ
เชื่อมโยงระบบการขนส่ง
สาธารณะทั้งทางถนน และ
ทางราง ของรัฐไปยังอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (ระยะที่ 
2) rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
คมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 
 

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงจังหวัด
และระบบราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
คมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
จังหวัดและระบบราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
จังหวัดและระบบราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
จังหวัดและระบบราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

 พัฒนาการคมนาคมทาง
อากาศ 

• โครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมการบิน เช่น 

• โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการ

• โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการ

• โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พัฒนาระบบเช่ือมโยงการ
คมนาคมขนส่งไปยังสนามบิน 
เช่น ถนนมอเตอร์เวย์ ระบบ
ราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
คมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้
เป็นสนามบินขอนแก่นเป็น
สนามบินนานาชาติ สร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการลงทุนบิน
เชื่อมโยงระหว่างจังหวดั
ขอนแก่นกับจังหวัดหลักของ
ประเทศ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง

บิน เช่น พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งไปยังสนามบิน เช่น 
ถนนมอเตอร์เวย์ ระบบ
ราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• สนับสนุนให้เกดิการลงทุน
สายการบินเช่ือมโยง
ระหว่างจังหวัดขอนแก่น
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 

บิน เช่น พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งไปยังสนามบิน เช่น 
ถนนมอเตอร์เวย์ ระบบ
ราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนใหเ้กิด
การลงทุนสายการบิน
เชื่อมโยงระหว่างจังหวดั
ขอนแก่นกับประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 

บิน เช่น พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งไปยังสนามบิน เช่น 
ถนนมอเตอร์เวย์ ระบบราง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสนับสนุนใหเ้กิด
การลงทุนสายการบิน
เชื่อมโยงระหว่างจังหวดั
ขอนแก่นกับอาเซียน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

คมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

 ส่งเสริมการลงทุน 
ด้านโลจิสติกส์ และ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ของจังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการลงทุน
ด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านโลจสิติกส์ 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
คมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการส่งเสริมการลงทุน
ด้านโลจิสติกส์ และการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการส่งเสริมการลงทุน
ด้านโลจิสติกส์ และการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการส่งเสริมการลงทุน
ด้านโลจิสติกส์ และการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้
ครอบคลมุกลุ่มจังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้
สมบูรณ์ครอบคลมุพื้นท่ีกลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้
สมบูรณ์ครอบคลมุพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัด ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้
สมบูรณ์ครอบคลมุพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัด ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้
สมบูรณ์ครอบคลมุพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัด ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
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กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
คมนาคม/กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการพัฒนาเชื่อมต่อการ
ขนส่งระบบท่อ (น้ ามัน ก๊าซ) 
จากเส้นทางหลักกระจายไปยัง
พื้นที่กลุ่มจังหวัด ระยะที่ 1 
จังหวัดขอนแก่น 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หนว่ยงานภายใต้ กระทรวง
พลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาเชื่อมต่อ
การขนส่งระบบท่อ (น้ ามัน 
ก๊าซ) จากเส้นทางหลัก
กระจายไปยังพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 2 จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาเชื่อมต่อ
การขนส่งระบบท่อ (น้ ามัน 
ก๊าซ) จากเส้นทางหลัก
กระจายไปยังพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 3 จังหวัด
มหาสารคาม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาเชื่อมต่อ
การขนส่งระบบท่อ (น้ ามัน 
ก๊าซ) จากเส้นทางหลัก
กระจายไปยังพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด ระยะที่ 4 จังหวัด
กาฬสินธุ ์
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พัฒนาระบบและการใช้
ประโยชน์อินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 

การพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากระบบ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ของรัฐ 

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูงของรัฐ
และการพัฒนาการใช้ประโยชน์

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ของรัฐและการพัฒนาการ

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ของรัฐและการพัฒนาการ

• โครงการพัฒนาโครงข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ของรัฐและการพัฒนาการrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
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ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนระดับ
หมู่บ้านในกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 
30 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

ใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุม
พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้าน
ในกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 60 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

ใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุม
พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้าน
ในกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 90 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

ใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุม
พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้าน
ในกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 
100 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

การพัฒนาระบบผังเมืองและ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การพัฒนาในทุกระดับ 

การพัฒนาระบบผังเมือง
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบผังเมือง
และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การพัฒนาในระดับอ าเภอ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการพัฒนาระบบผัง
เมืองและการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการพัฒนาใน
ระดับต าบล 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการพัฒนาระบบผัง
เมืองและการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการพัฒนาใน
ระดับหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการพัฒนาระบบผัง
เมืองและการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการพัฒนาใน
ระดับชุมชน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา (Smart Infrastructure) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการจดัรูปท่ีดินทีเ่หมาะสม
เพื่อการเกษตร ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการจดัรูปท่ีดินที่
เหมาะสมเพื่อการเกษตร 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการจดัรูปท่ีดินที่
เหมาะสมเพื่อการเกษตร 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการจดัรูปท่ีดินที่
เหมาะสมเพื่อการเกษตร 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

  

rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
 เป้าหมาย 
  เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ  
 ตัวช้ีวัด 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 ต่อปี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
ส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ 

การส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ 

• โครงการศึกษาและส ารวจ
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
OTOP และ SMEs ระยะ
ที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาการ
ออกแบบสินค้าและการ
บริการ (Designtech) 
ด้วยความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรมระยะที่ 1 

• โครงการศึกษาและส ารวจ
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
OTOP และ SMEs ระยะ
ที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาการ
ออกแบบสินค้าและการ
บริการ (Designtech) 
ด้วยความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรมระยะที่ 2 

• โครงการศึกษาและส ารวจ
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
OTOP และ SMEs ระยะ
ที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาการ
ออกแบบสินค้าและการ
บริการ (Designtech) 
ด้วยความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรมระยะที่ 3 

• โครงการศึกษาและส ารวจ
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
OTOP และ SMEs ระยะ
ที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาการ
ออกแบบสินค้าและการ
บริการ (Designtech) 
ด้วยความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรมระยะที่ 4 rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
สินค้าและบริการให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานสากลระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
สินค้าและบริการให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานสากลระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
สินค้าและบริการให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานสากลระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
สินค้าและบริการให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานสากลระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม
เครือข่ายผู้ประกอบการ
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม
เครือข่ายผู้ประกอบการ
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม
เครือข่ายผู้ประกอบการ
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม
เครือข่ายผู้ประกอบการ
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน 
จัดตั้งกองทุนเพื่อ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

จัดตั้งกองทุนเพื่อผลักดัน 
ส่งเสริม สนับสนุน การ
ประกอบการของ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

• โครงการจดัตั้งกองทุนเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
แรงจูงใจ การประกอบการ
ของผู้ประกอบการราย
ย่อย ระยะที่ 1 เช่น 
โครงการ Shop ช่วย
ผู้ประกอบการรายย่อยใน
กลุ่มจังหวัด การให้กู้
ดอกเบี้ยต่ าแก่

• โครงการจดัตั้งกองทุน
เพื่อผลักดัน ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ประกอบการของ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการจดัตั้งกองทุน
เพื่อผลักดัน ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ประกอบการของ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการจดัตั้งกองทุน
เพื่อผลักดัน ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ประกอบการของ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ผู้ประกอบการรายย่อย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

ส่งเสริม สนับสนุน 
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจและ
การลงทุน 

ส่งเสริม สนับสนุน 
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจและ
การลงทุน 

• โครงการส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรม ด้านธุรกิจและ
การลงทุน เช่ือมโยงการ
เรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยั ระยะที่ 1 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนิน
ธุรกิจและการลงทุนใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษ ระยะ
ที่ 1 เช่น  
- พื้นที่เชิงนวัตกรรม 

(Innovation Park)  

• โครงการส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรม ด้านธุรกิจและ
การลงทุน เช่ือมโยงการ
เรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยั ระยะที่ 2 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนิน
ธุรกิจและการลงทุนใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษ ระยะ
ที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/

• โครงการส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรม ด้านธุรกิจและ
การลงทุน เช่ือมโยงการ
เรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยั ระยะที่ 3 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนิน
ธุรกิจและการลงทุนใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษ ระยะ
ที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/

• โครงการส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรม ด้านธุรกิจและ
การลงทุน เช่ือมโยงการ
เรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยั ระยะที่ 4 

• โครงการงเสริม สนับสนุน 
การด าเนินธรุกิจและการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที ่4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

- พื้นที่ศุลกากรบก 
(Inland Container 
Depot Park) 

- ตลาดการลงทุนซื้อขาย
ล่วงหน้า เป็นต้น 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/กระทรวง 

• โครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้านการเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงเกษตรและ

กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้านการเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงเกษตรและ

กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• โครงการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษด้านการเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงเกษตรและ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• โครงการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษด้านการเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงเกษตรและrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

สหกรณ์/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

สหกรณ์/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

สหกรณ์/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

สหกรณ์/
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และ
ทันสมัย (Smart City) 

• โครงการพัฒนาเมืองน่า
อยู่และทันสมัย (Smart 
City)ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการคลัง/
หน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่
และทันสมัย (Smart City) 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการคลัง/
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่
และทนัสมัย (Smart City)
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการคลัง/
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาเมืองน่า
อยู่และทันสมัย (Smart 
City)ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการคลัง/
หน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้
สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 

สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้
สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 

• โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(New Startup) 
สอดคล้องกับนโยบาย 

• โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(New Startup) 
สอดคล้องกับนโยบาย 

• โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(New Startup) 
สอดคล้องกับนโยบาย 

• โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(New Startup) 
สอดคล้องกับนโยบาย rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

Thailand 4.0 จ านวน 
10,000 ราย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

Thailand 4.0 จ านวน 
30,000 ราย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

Thailand 4.0 จ านวน 
50,000 ราย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

Thailand 4.0 จ านวน 
100,000 ราย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ด้านการบริการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งและพัฒนา Medical 
Hub 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
Medical Hub ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
Medical Hub ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
Medical Hub ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
Medical Hub ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการสร้างบุคลากร
ทางการแพทย์ระยะที่ 1  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาหลักสตูร
ทางการแพทย์ ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หนว่ยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางช้ันสูงระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการสร้างบุคลากร
ทางการแพทย์ระยะที่ 2  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาหลักสตูร
ทางการแพทย์ ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางช้ันสูงระยะที่ 
2 

• โครงการสร้างบุคลากร
ทางการแพทย์ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาหลักสตูร
ทางการแพทย์ ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางช้ันสูงระยะที่ 
3 

• โครงการสร้างบุคลากร
ทางการแพทย์ระยะที่ 4  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาหลักสตูร
ทางการแพทย์ ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางช้ันสูงระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด rIS

NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

6-28 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการศูนย์การวิจัยทาง
การแพทย์ชั้นเลิศ พัฒนา
สู่เชิงพาณิชย์ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการศูนย์การวิจัยทาง
การแพทย์ชั้นเลิศ พัฒนา
สู่เชิงพาณิชย์ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อ
ช่วยพัฒนาการเข้าถึงและ

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาศูนย์การ
วิจัยทางการแพทย์ชั้นเลิศ 
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ระยะ
ที่ 3ระบบแพทย์ทางไกล 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาการ
จ าลองเสมือนจริง(Virtual 
Simulation of Internal 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาศูนย์การ
วิจัยทางการแพทย์ชั้นเลิศ 
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ระยะ
ที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาการ
จ าลองเสมือนจริง(Virtual 
Simulation of Internal 
Organ)สร้างภาพภายในrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

วิเคราะหภ์าพทาง
การแพทย์ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

Organ)สร้างภาพภายใน
ร่างกายที่ร่างกายจริงท า
ให้เห็นอวัยวะภายในท่ี
เวลาจริง(Real Time) 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

ร่างกายที่ร่างกายจริงท า
ให้เห็นอวัยวะภายในท่ี
เวลาจริง(Real Time) 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งและพัฒนาระบบ
ธุรกรรมทางการเงินท่ีใช้
ระบบดิจิทลั 

• โครงการสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทาง
การเงิน (FinTech) ระยะ
ที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทาง
การเงิน (FinTech)ระยะ
ที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทาง
การเงิน (FinTech)ระยะ
ที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทาง
การเงิน (FinTech)ระยะ
ที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการคลัง 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งและพัฒนาบุคลากร
รองรับธุรกิจและการลงทุน 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน จดัท าหลักสูตร
การเรยีน การอบรม ฝึก
ทักษะ ท่ีตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อตลาดแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 
 

• โครงการพัฒนาทักษะ
และฝมีือแรงงาน
คุณภาพสูง ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน ปรบัปรุง
หลักสตูรการเรยีน การ
อบรม ฝึกทักษะ ท่ี
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อตลาดแรงงานท้ังใน
และต่างประเทศ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาทักษะ
และฝมีือแรงงาน
คุณภาพสูง ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน ปรบัปรุง
หลักสตูรการเรยีน การ
อบรม ฝึกทักษะ ท่ี
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อตลาดแรงงานท้ังใน
และต่างประเทศ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาทักษะ
และฝมีือแรงงาน
คุณภาพสูง ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน ปรบัปรุง
หลักสตูรการเรยีน การ
อบรม ฝึกทักษะ ท่ี
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อตลาดแรงงานท้ังใน
และต่างประเทศ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาทักษะ
และฝมีือแรงงาน
คุณภาพสูง ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ระยะที่ 1 เช่น 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเชิงวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และศาสนา 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/กระทรวง 

การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว และสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

• พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูง 

• โครงการสร้างเสรมิ
สมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศระยะที่ 
1 

• โครงการสร้างเสรมิ
สมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศระยะที่ 
2  

• โครงการสร้างเสรมิ
สมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศระยะที่ 
3 

• โครงการสร้างเสรมิ
สมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศระยะที่ 
4 rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
บุคลากรการท่องเที่ยวท้ัง
ระบบระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
บุคลากรการท่องเที่ยวท้ัง
ระบบระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
บุคลากรการท่องเที่ยวท้ัง
ระบบระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
บุคลากรการท่องเที่ยวท้ัง
ระบบระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

การบูรณาการการบรหิาร
จัดการการท่องเที่ยว และ 
การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

• โครงการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริม

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวผ่านโซเชียล
เน็ตเวิรค์เทคโนโลยีและ

• โครงการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดและ

• โครงการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ระหว่างกลุม่จังหวัดกับ

• โครงการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

นวัตกรรม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
คุณภาพ/รูปลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ระยะที่ 1 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วที่มีศักยภาพ เช่น 
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism) ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ (Health and 
Medical Tourism) การจัด
งานแต่งงาน Wedding, 
การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง

ระหว่างกลุม่จังหวัด 
พื้นที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 
 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
ชาติพันธ์ุของกลุ่มจังหวัด
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
จังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : 

แหล่งท่องเที่ยวช้ันน าใน
ประเทศ และในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
ชาติพันธ์ุของกลุ่มจังหวัด
เชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้านระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : 

กับแหล่งท่องเที่ยวช้ันน า
ระดับโลก 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
ชาติพันธ์ุของกลุ่มจังหวัด
เชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้านระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

อาหาร (Gastronomy 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (Eco Tourism) เป็น
ต้น 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด เช่น การ
สร้างเรื่องราว (Story) ที่
เชื่อมโยงวัฒนธรรม 
ศาสนา ศรัทธา และความ
เชื่อ  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด เช่น การ
สร้างเรื่องราว (Story) ที่
เชื่อมโยงวัฒนธรรม 
ศาสนา ศรัทธา และความ
เชื่อ  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
ชาติพันธ์ุของกลุ่มจังหวัด 
พื้นที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
ชาติพันธ์ุของกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านธรุกิจและการ
ลงทุนเพื่อการตัดสินใจ 

การพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ดา้นธุรกิจและการลงทุนของ
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการสนับสนุนการ
สร้างและศูนย์ข้อมลูเพื่อ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุน ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการสนับสนุนการ
สร้างและศูนย์ข้อมลูเพื่อ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุน ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการสนบัสนุนการ
สร้างและศูนย์ข้อมลูเพื่อ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุน ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการสนับสนุนการ
สร้างและศูนย์ข้อมลูเพื่อ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุน ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
Hardware/Software 
Startup เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจและการลงทุน ระยะ
ที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
Hardware/Software 
Startup เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจและการลงทุน ระยะ
ที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
Hardware/Software 
Startup เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจและการลงทุน ระยะ
ที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
Hardware/Software 
Startup เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจและการลงทุน ระยะ
ที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจและการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เข้าถึงตลาดและการฝังตัวใน
ต่างประเทศ 

• โครงการศึกษาและส ารวจ
ตลาดสินค้าหลักของกลุ่ม
จังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการต่างประเทศ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการศึกษาและส ารวจ
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการต่างประเทศ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบ 
Location Base Data 
Intelligent 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขยายธรุกิจ
และการลงทุนใน
ต่างประเทศ ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการต่างประเทศ 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขยายธรุกิจ
และการลงทุนใน
ต่างประเทศ ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเป็นศูนย์กลาง
ด้านการตลาดดิจิทัล 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขยายธรุกิจ
และการลงทุนใน
ต่างประเทศ ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการต่างประเทศ 
แหล่งงบประมาณ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการพัฒนาการผลิต
สินค้าตามความต้องการ
ของตลาดเฉพาะ  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขยายธรุกิจ
และการลงทุนใน
ต่างประเทศ ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงการต่างประเทศ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

rIS
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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

6-39 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พัฒนาไหมและสิ่งทอสูส่ากล พัฒนาและสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าในอุตสาหกรรม
ไหมและสิ่งทอเป็นผลติภณัฑ์
มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

• โครงการเพิม่ขดี
ความสามารถในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์ไหมและสิ่งทอ
เป็นผลติภณัฑ์มลูค่าสูง
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระยะที่ 1เช่น 
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอเสื้อกัน
กระสุน 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลติไหม
และสิ่งทอโดยเชื่อมโยง
ระหว่างภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 
2 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์ไหมและสิ่งทอ
เป็นผลติภณัฑ์มลูค่าสูง
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลติไหม
และสิ่งทอโดยเชื่อมโยง
ระหว่างภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 
3 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์ไหมและสิ่งทอ
เป็นผลติภณัฑ์มลูค่าสูง
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลติไหม
และสิ่งทอโดยเชื่อมโยง
ระหว่างภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 
4 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์ไหมและสิ่งทอ
เป็นผลติภณัฑ์มลูค่าสูง
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการเชื่อมโยงการวิจัย
และพัฒนาไหมและสิ่งทอ
ระหว่างภาควิชาการ ภาค
การเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลติไหม
และสิ่งทอ ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการท่องเที่ยวอัต
ลักษณไ์หมและสิ่งทอของ
กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน (Smart Business and Investment) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 
  

rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
เป้าหมาย 

1. เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ตัวช้ีวัด 
1) มูลค่าของพืชเศรษฐกิจหลัก สินค้าปศุสัตว์ และประมงเพ่ิมข้ึน 
2) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินคา้
เกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

• โครงการเพิม่ผลผลิต
และพัฒนาคณุภาพพืช
เศรษฐกิจหลัก 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการปรับปรุงบ ารุง
ดินตามสภาพเชิงพื้นที ่
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
 
 
 

• โครงการพัฒนาระบบ 
Crop Sensing 
Technology  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

• โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม การผลติและแปร
รูปโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการจดัระบบ 
Zoning และสร้าง
มาตรการจูงใจพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงพาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืชเกษตรโดยการ
ใช้พันธุ์ดี 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

• โครงการปรับปรุงบ ารุง
ดินและพืชเฉพาะของ
ท้องถิ่น 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่มจาก
ผลผลติทางการเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/

• โครงการพัฒนาระบบ 
Soil Sensing Systems  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีการวเิคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาการผลติ
เครื่องจักรทางการเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21-25 rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุม่รวมแปลง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบ
น้ าประจ าไร่นา 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด 
 

• โครงการธนาคารน้ าใต้
ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11-
15 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/กองทัพ
ภาค/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาตลาด
กลางข้าว พืชไร่ พืชผัก 
ผลไม้ และปศุสตัว ์
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการธนาคารน้ าใต้

ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 16-
20 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/กองทัพ
ภาค/กระทรวง 

• โครงการพัฒนาตลาด
กลางข้าว พืชไร่ พืชผัก 
ผลไม้ และปศุสตัว ์
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 
 
 
 

• โครงการพัฒนาตลาด
กลางข้าว พืชไร่ พืชผัก 
ผลไม้ และปศุสตัว ์
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการส่งเสริม
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการพัฒนา
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้การซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

• โครงการธนาคารน้ าใต้
ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
: หน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/กองทัพ
ภาค/กระทรวง rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

 การพัฒนาสินค้าเกษตร
ทางเลือกมูลค่าสูง 

• โครงการส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว์เศรษฐกิจใหม่ ระยะ
ที่ 1เช่น จิ้งหรีด หนอน
ไหม  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการผลิต
พืชเศรษฐกิจใหม่ ระยะที่ 
1 เช่น สมุนไพร พืชผัก 
ไม้ผล 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว์เศรษฐกิจใหม่ ระยะ
ที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

• โครงการส่งเสริมการผลติ
พืชเศรษฐกิจใหม่ ระยะที่ 
2  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว์เศรษฐกิจใหม่ ระยะ
ที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

• โครงการส่งเสริมการผลติ
พืชเศรษฐกิจใหม่ ระยะที่ 
3  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว์เศรษฐกิจใหม่ ระยะ
ที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

• โครงการส่งเสริมการผลติ
พืชเศรษฐกิจใหม่ ระยะที่ 
4  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 

 สนับสนุน ส่งเสรมิ เขต
เศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน เขตเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพระยะที่ 
1 เช่น สนับสนุน ส่งเสริม 
การคัดเลือก ตัดแต่ง เก็บ
รักษาพันธุกรรม  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน เขตเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพระยะที่ 
2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน เขตเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพระยะที่ 
3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน เขตเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพระยะที่ 
4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

เสรมิสร้างความมั่นคงทาง
อาหารระบบปลอดภัย และ
อินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 

การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารระบบปลอดภัย 
และอินทรีย์ของกลุม่จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมเขต
เศรษฐกิจความมั่นคงทาง
อาหารของกลุ่มจังหวัด 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการส่งเสริมเขต
เศรษฐกิจความมั่นคงทาง
อาหารของกลุ่มจังหวัด 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการส่งเสริมเขต
เศรษฐกิจความมั่นคงทาง
อาหารของกลุ่มจังหวัด 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการส่งเสริมเขต
เศรษฐกิจความมั่นคงทาง
อาหารของกลุ่มจังหวัด 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หนว่ยงานภายใต้ rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร  

การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 

• โครงการปฏิรูปและวาง
ระบบสถาบันเกษตรกร
รูปแบบใหม ่
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการเพิม่จ านวน
เกษตรกรสมรรถนะสูง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการสืบสานการ
พัฒนาความเข้มแข็ง
เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรตามแนวทาง
พระราชด าริ รัชกาลที่ 9 

• โครงการเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ประกอบการ
เกษตรกับการค้าโลก 
(From Farm to 
Global) ระยะที่ 1 
 
 
 

• โครงการสืบสานการ
พัฒนาความเข้มแข็ง
เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรตามแนวทาง
พระราชด าริ รัชกาลที่ 9 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

• โครงการเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ประกอบการ
เกษตรกับการค้าโลก
(From Farm to 
Global) ระยะที่ 2 
 
 
 

• โครงการสืบสานการ
พัฒนาความเข้มแข็ง
เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรตามแนวทาง
พระราชด าริ รัชกาลที่ 9 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการสืบสานการ
พัฒนาความเข้มแข็ง
เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรตามแนวทาง
พระราชด าริ รัชกาลที่ 9 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

• โครงการส่งเสริมการผลิต
ยาและสารอาหาร
ทดแทนยารักษาโรค 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการผลติ
สารสกัดจากธรรมชาติ  
เพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ 
(Active Ingredient)  

• โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
และพลาสติกชีวภาพ 
(Bio-

• โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (BioEconomy) 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 
 

• โครงการส่งเสริมการผลิต
อาหารและเวชส าอาง 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 

• โครงการพัฒนาการผลิต
อาหารและเครื่องดื่มเสริม
สุขภาพ (Functional 
Foods)  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง

Chemical/Bioplastic) 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพครบวงจร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

จังหวัด 
 
 

• โครงการส่งเสริมการผลติ
ผลิตภัณฑส์ุขภาพและ
ความงามจากหม่อนไหม 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษด้าน
การเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

พาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาการผลิต
อาหารทางการแพทย์ 
(Medical Food)  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาการผลิต
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
(Food Supplement) 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

rIS
NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมอาหาร (Food 
Innovation) 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษด้าน
การเกษตร 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พัฒนาประสิทธิภาพและผลติ
ภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
(First S-curve) สู่
อุตสาหกรรมนวตักรรม
อาหาร (Innovation Food) 
แห่งอนาคต 

การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพการผลติของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
(First S-curve) สู่
อุตสาหกรรมนวตักรรม
อาหาร (Innovation Food) 
แห่งอนาคต 

• โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคและบริการ
เพื่อการขนส่ง  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม 
(Innovation Driven 
Entrepreneurship: 

• โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (First S-curve) 

• โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (First S-curve) สู่rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 
 
 
 

• โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (First S-curve) 
สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรม
อาหาร (Innovation 
Food) แห่งอนาคต ระยะ
ที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

IDE) 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (First S-curve) 
สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรม
อาหาร (Innovation 
Food) แห่งอนาคต ระยะ
ที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรม
อาหาร (Innovation 
Food) แหง่อนาคต ระยะ
ที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

อุตสาหกรรมนวตักรรม
อาหาร (Innovation 
Food) แห่งอนาคต ระยะ
ที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 

หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

สร้างมลูค่าเพิ่มในห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คณุค่าของ
ผลิตภณัฑ์เกษตร 

พัฒนาปศุสัตว์และประมงทั้ง
ระบบ 

• โครงการพัฒนาปศสุัตว์ทั้ง
ระบบระยะที่ 1  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาปศสุัตว์ทั้ง
ระบบระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาปศสุัตว์
ทั้งระบบระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาปศสุัตว์ทั้ง
ระบบระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• โครงการพัฒนาประมงท้ัง
ระบบระยะที่ 1  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบผลิต
และเพิ่มมูลคา่สัตว์ปีก 
ระยะที่ 1  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง

• โครงการพัฒนาประมงท้ัง
ระบบระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบ
ผลิตและเพิ่มมลูค่าสัตว์
ปีก ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง

• โครงการพัฒนาประมงท้ัง
ระบบระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบ
ผลิตและเพิ่มมลูค่าสัตว์
ปีก ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง

• โครงการพัฒนาประมงท้ัง
ระบบระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบ
ผลิตและเพิ่มมลูค่าสัตว์
ปีก ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวงrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 ส่งเสริมและพัฒนาพืชอาหาร
สัตว ์

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาพืชอาหารสัตว์
ระยะที่ 1  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาพืชอาหารสัตว์
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาพืชอาหารสัตว์
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาพืชอาหารสัตว์
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย ์
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และห่วงโซ่คณุค่าของข้าว
หอมมะล ิ

• โครงการยกระดับการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ข้าวหอมมะลิ ด้วย
นวัตกรรม ระยะที่ 1  

• โครงการยกระดับการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ข้าวหอมมะลิ ด้วย
นวัตกรรม ระยะที่ 2 

• โครงการยกระดับการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ข้าวหอมมะลิ ด้วย
นวัตกรรม ระยะที่ 3 

• โครงการยกระดับการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ข้าวหอมมะลิ ด้วย
นวัตกรรม ระยะที่ 4 rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และห่วงโซ่คณุค่าของอ้อย 

• โครงการยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
ด้วยนวัตกรรม ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง

• โครงการยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
ด้วยนวัตกรรม ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง

• โครงการยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
ด้วยนวัตกรรม ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง

• โครงการยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
ด้วยนวัตกรรม ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวงrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (Smart Agriculture) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พาณิชย์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และห่วงโซ่คณุค่าของมัน
ส าปะหลัง 

• โครงการยกระดับการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
มันส าปะหลังด้วย
นวตักรรม ระยะที่ 1  
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการยกระดับการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
มันส าปะหลังด้วย
นวัตกรรม ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย์/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการยกระดับการผลิต
และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
มันส าปะหลังด้วย
นวัตกรรม ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการยกระดับการ
ผลิตและการจัดการห่วง
โซ่อุปทานและห่วงโซ่
คุณค่ามันส าปะหลังระยะ
ที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
พาณิชย/์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

  rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Smart Eco-system) 
เป้าหมาย 
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างสมดุล 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (ดินเค็ม น้ าเสีย ขยะ ของเสียอันตราย อากาศ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Smart Eco-system) 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบและ
กลไกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากร
ชาติและสิ่งแวดล้อม (Smart 
Environment) 

ปลูกจิตส านึกและวินัยในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• โครงการปลูกจิตส านึกและ
วินัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดช่วงวัย 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการปลูกจิตส านึกและ
วินัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดช่วงวัย 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการปลูกจิตส านึกและ
วินัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดช่วงวัย 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการปลูกจิตส านึกและ
วินัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดช่วงวัย 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Smart Eco-system) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบและ
กลไกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ระบบการบริหารจัดการ 
กลไกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการท าลาย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี 
ระยะที่ 1 เช่น การจัดการ
ขยะในเมืองใหญ ่

• โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ระบบการบริหารจัดการ 
กลไกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการท าลาย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี 
ระยะที่ 2 

• โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ระบบการบริหารจัดการ 
กลไกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการท าลาย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี 
ระยะที่ 3 

• โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ระบบการบริหารจัดการ 
กลไกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการท าลาย 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี 
ระยะที่ 4 rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Smart Eco-system) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

เพิ่มผลิตภาพการบรหิาร
จัดการคณุภาพน้ าอยา่ง
บูรณาการและชาญฉลาด 

การบริหารจัดการคณุภาพน้ า
อย่างบูรณาการและชาญ
ฉลาด 

• โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการคณุภาพน้ าอยา่ง
บูรณาการและชาญฉลาด 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการคณุภาพน้ าอยา่ง
บูรณาการและชาญฉลาด 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการคณุภาพน้ าอยา่ง
บูรณาการและชาญฉลาด 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการคณุภาพน้ าอยา่ง
บูรณาการและชาญฉลาด 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ส่งเสริม พัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Smart Energy) 

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดและการ
ลงทุนทางด้านพลังงานท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• โครงการส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมและการ
ลงทุนด้านพลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมและการ
ลงทุนด้านพลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมและการ
ลงทุนด้านพลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 

• โครงการส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมและการ
ลงทุนด้านพลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Smart Eco-system) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 ส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีชาญ
ฉลาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานที่ชาญฉลาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 1 เช่น โครงการ
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
และพลังงานจากก๊าซชีวมวล 
ในทุกกิจการและทุกภาค
ส่วน 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 

• โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานที่ชาญฉลาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/

• โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานที่ชาญฉลาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/

• โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานที่ชาญฉลาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Smart Eco-system) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ส่งเสริมความเป็นเมืองและ
ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมความเป็นเมือง
และชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• โครงการปรับเปลี่ยนภมูิ
ทัศน์และระบบนิเวศน์ของ
เมืองระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการปรับเปลี่ยนภมูิ
ทัศน์และระบบนิเวศน์ของ
เมือง ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการปรับเปลี่ยนภมูิ
ทัศน์และระบบนิเวศน์ของ
เมืองระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการปรับเปลี่ยนภมูิ
ทัศน์และระบบนิเวศน์ของ
เมือง ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพลังงาน 
แหล่งงบประมาณ : rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Smart Eco-system) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

  

rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart Governance) 
เป้าหมาย 

กลุ่มจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและธรรมภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
1) มีระบบการให้บริการของภาครัฐมีสมรรถนะสูง 
2) ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดสูงขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart Governance) 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการภาครัฐที่
รองรับกับรัฐบาล
อิเลคทรอนิกส์และดิจิทัล 

ปรับปรุงระบบการ
ท างานและการบริการ
ประชาชนแบบมีส่วน
ร่วมในยุคดิจิทลั 

• โครงการปรับปรุงระบบการ
ท างานและการบริการ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วมใน
ยุคดิจิทัล ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาด

• โครงการปรับปรุงระบบการ
ท างานและการบริการ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วมใน
ยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาด

• โครงการปรับปรุงระบบการ
ท างานและการบริการ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วมใน
ยุคดิจิทัล ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาด

• โครงการปรับปรุงระบบการ
ท างานและการบริการ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วมใน
ยุคดิจิทัล ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart Governance) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ใหญ่ (Big Data 
Management) ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ใหญ่ (Big Data 
Management) ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ใหญ่ (Big Data 
Management) ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ใหญ่ (Big Data 
Management) ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 บูรณาการแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างมีเอกภาพ และมี
ประสิทธิผลสูง 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการแผนและ
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่มีเอกภาพและประสิทธิผล
สูง ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการแผนและ
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่มีเอกภาพและประสิทธิผล
สูงระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการแผนและ
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่มีเอกภาพและประสิทธิผล
สูง ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการแผนและ
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่มีเอกภาพและประสิทธิผล
สูงระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart Governance) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พัฒนาข้าราชการของกลุ่ม
จังหวัดให้มีขีดความสามารถ
และมีธรรมาภิบาล 

พัฒนาข้าราชการของ
กลุ่มจังหวัดให้มคีวาม
เป็นเลิศในการ
ให้บริการประชาชน 

• โครงการพัฒนาข้าราชการ
ของกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้
และทักษะในการบริการที่
เป็นเลิศตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมค่านยิม 
อุดมการณ์ และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้กับ
บุคลากรภาครัฐในทุกระดับ 
ระยะที่ 1 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการพัฒนาข้าราชการ
ของกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้
และทักษะในการบริการที่
เป็นเลิศตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมค่านยิม 
อุดมการณ์ และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้กับ
บุคลากรภาครัฐในทุกระดับ 
ระยะที่ 2 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการพัฒนาข้าราชการ
ของกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้
และทักษะในการบริการที่
เป็นเลิศตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมค่านยิม 
อุดมการณ์ และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้กับ
บุคลากรภาครัฐในทุกระดับ 
ระยะที่ 3 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 

• โครงการพัฒนาข้าราชการ
ของกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้
และทักษะในการบริการที่
เป็นเลิศตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

• โครงการส่งเสริมค่านยิม 
อุดมการณ์ และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้กับ
บุคลากรภาครัฐในทุกระดับ 
ระยะที่ 4 
พ้ืนที่ : กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานภายใต้ 
กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งงบประมาณ : rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล (Smart Governance) 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
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