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ก 

ค ำน ำ 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579)  มอบหมายให้สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นท่ีปรึกษาด าเนินงานโครงการ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
และได้ด าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยได้จัดท ารายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งผ่านการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัด ท้ังภาคราชการ เอกชน 
ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้ให้ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดฯ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ คณะท่ีปรึกษาได้สรุปเนื้อหาสาระท่ีส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาไปสู่การก าหนด
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
คณะท่ีปรึกษา 

                                                                                              ธันวาคม 2560 
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1 

บทน ำ 
 

จากการท่ีคณะท่ีปรึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลท้ังจากเอกสาร และข้อมูลจากการ
ลงพื้นท่ี การจัดประชุมการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) เพื่อสอบถามความคิดเห็น 
สถานการณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ควรเป็นอย่างไร ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) นั้น สรุปได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจุดเด่นในเรื่องท่ีต้ังเป็นประตูทุกทิศทางสู่ภาคเหนือ
ตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย รวมถึง สปป.ลาวตอนบน 
และกัมพูชา นอกจากนี้ โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สายถนนจิระ-
ขอนแก่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-
โคราช และโครงการรถไฟความเร็วสูง  

กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพราะกลุ่มจังหวัดมีวัตถุดิบทางการเกษตร
จ านวน มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
จ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตลอดจนผู้ประกอบการ
ส่งออกในกลุ่มจังหวัดได้มีการส่งออกสินค้าผ่านทุกด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดของภาค 
และมีชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา และเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม กีฬา และเชิงธรรมชาติ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ     
กลุ่มจังหวัด โดยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้
ห่วงโซ่คุณค่า ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา และกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์/
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จึงได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
กลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้แบ่งออกเป็น 11 ส่วน ดังนี้ 

1. ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
2. สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
3. ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา 
4. ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 
5. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 
6. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี 
7. เป้าประสงค์รวม 
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
9. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
10. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า 
11. แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
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2 

1. ศักยภำพของกลุ่มจังหวัด 
 การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศไทย และการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายใน (Internal Analysis) ได้แก่ จุด
แข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ส่วนปัจจัยภายนอก (External Analysis) ได้แก่ 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ดังต่อไปนี้ 

1.1 ปัจจัยภำยใน (Internal Analysis) 
 1) จุดแข็ง (Strengths) 

S1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) ของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2558 อยู่
ท่ี 77,984 บาทต่อคนต่อปี มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) ของ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ท่ี 70,906 บาทต่อคนต่อปี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาท่ีมี
มูลค่ามากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ท่ี 106,000 บาทต่อคนต่อปี และกลุ่มจังหวัดมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวล าดับท่ี 13 ประเทศ 

S2. มีพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 68 ของการใช้ประโยชน์
ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด และเหมาะสมในการท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
ยางพารา ข้าวโพด พริก พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ การปลูก
หม่อนเล้ียงไหม  

S3. กลุ่มจังหวัดเป็นพื้น ท่ี ท่ีตลาดรับซื้อสินค้าปัจจัยทางการเกษตรมากท่ีสุดของ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

S4. พื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ซึ่งจังหวัด
สุรินทร์มีตราสินค้า (Brand) การผลิตข้าว HACCP GMP GI ท่ีบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ และมีข้าวหอม
มะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีมาตรฐานสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

S5. ผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 อยู่ท่ี 3,718 กิโลกรัม
ต่อไร่ สูงกว่าผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย อยู่ท่ี 
3,599 กิโลกรัมต่อไร่ และ 3,611 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  

S6. สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็งในการ   
บูรณาการท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกในการขับเคล่ือนทางการผลิต ท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ และ
การตลาด 

S7. มีแร่ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก เช่น เกลือหินโปแตช ซึ่งสามารถ
พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มาก เช่น ปุ๋ยเคมี เกลืออุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์อื่น  ๆ เป็นต้น 
กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีแหล่งเกลือหินโปแตชทุกจังหวัด แต่มีเพียง 2 จังหวัดท่ีได้ใบอนุญาตเหมืองแร่
โปแตช ได้แก่ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

S8. มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมากขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมาก
ท่ีสุด จ านวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็นการผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง จ านวน  43 โรงงาน และ
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 7 โรงงาน น าไปสู่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะการแปรรูปสินค้า
เกษตร (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) 
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S9. มีหัตถกรรมผ้าทอท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตร
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความเด่น เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถท าตลาดในต่างประเทศได้ 
เช่น อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 

S10. ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด มี จ า น ว น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ม า ก ท่ี สุ ด ข อ ง                                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 
แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และ
โรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วยท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น 

S11. ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  โ ด ย เ ฉ พ า ะ จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า เ ป็ น จั ง ห วั ด เ ดี ย ว ใ น                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร ท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีมีตลาดส่งออกท้ังในและ
ต่างประเทศ 

S12. กลุ่มจังหวัดมีสินค้าท่ีขึ้นทะเบียนบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่น กาแฟดงมะไฟ จังหวัด
นครราชสีมา ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ผ้าไหมมัดหมี่ซี่นตีนแดงบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ข้าวหอมมะลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 

S13. กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีมาตรฐานมากขึ้น ส่งผลให้มีการจ าหน่าย
ขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น เห็นได้จากรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมใน
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 
4,374.22 ล้านบาท 

S14. มีแหล่งท่องเท่ียวระดับโลกและเป็นท่ีรู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน เป็นต้น การท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติท่ีจังหวัดนครราชสีมา สนามไอโมบายสเตเดียม ท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น มีแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมีศูนย์คชศึกษาสุรินทร์
เป็นหมู่บ้านช้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

S15. เป็นประตูเช่ือมโยงระบบ Logistic เพื่อกระจายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารท่ีส าคัญใน
ภูมิภาคและสามารถเ ช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งกับภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกลาง และ                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงสู่อาเซียน 
เช่น ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 เส้นถนน
หมายเลข 331 เป็นต้น 

S16. กลุ่มจังหวัดมีการเช่ือมโยงไปยังภาคตะวันออกท่ีเป็นฐานการผลิตใหญ่ของประเทศ 
คือ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (ECC) 

S17. ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 อยู่ท่ี 146,476 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมี
ค่ามากกว่าค่ากลางของประเทศท่ีอยู่ 52,687 บาทต่อคนต่อป ี

S18. มีสถานศึกษาท่ีโดดเด่น มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองต่อภาคการผลิตได้ดี เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น ท่ีตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้ 
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S19. กลุ่มจังหวัดท่ีมีทรัพยากรป่าไม้และสัตวป่าและมีพื้นท่ีป่าเป็นจ านวนมากซึ่งเป็น
อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 92  แห่ง  อุทยานแห่งชาติ 11  
แห่ง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 8 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 6 แห่ง 

S20. เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าส าคัญท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัด และ
ภูมิภาค เช่น ลุ่มน้ าล าตะคอง  ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าล ามาศ ลุ่มน้ าล าจักราช ลุ่มน้ าล าเชียงไกร  ลุ่มน้ า       
ล าสะแทด ลุ่มน้ าชี เป็นต้น รวมถึง เขื่อนจุฬาภารณ์ เขื่อนล าพระเพลิง เขื่อนล าตะคอง เขื่อนมูลบน 
เขื่อนล าแซะ เขื่อนล าปลายมาศ ท่ีสามารถกระจายไปสู่แหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่รองรับการผลิต 
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม รวมทั้งการอุปโภคบริโภคตลอดปี  

S21. กลุ่มจังหวัดมีร้อยละพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดร้อยละ 16.19 สูงกว่าร้อยละ
พื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

S22. กลุ่มจังหวัดต้ังอยู่บนท่ีราบสูงโคราช ไม่มีอยู่ในเขตรอยร้าวของเปลือกโลก และ
ห่างไกลจากทะเล จึงไม่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ าทะเลท่ีสูงขึ้น อันเกิดจากการละลายของน้ าแข็ง
ขั้วโลก ซึ่งมีผลต่อระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
 
 2) จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1. ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการค่อนข้างต่ า ท าให้ไม่
สามารถปรับตัวเชิงรุก เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
อย่างสลับซับซ้อน และรวดเร็วจากภายในและภายนอกประเทศได้ดี 

W2. การขยายตัวเศรษฐกิจสีเขียวของกลุ่มจังหวัดค่อนข้างต่ า มีเพียงจังหวัดสุรินทร์ท่ีอยู่
ในระดับสูง 

W3. กลุ่มจังหวัดมีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัด ท าให้
เกิดดินเค็มและน้ าเค็มกระจายในวงกว้าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินเป็นทราย ดินต้ืน มีปัญหา
การดูดซับน้ าและแร่ธาตุ เพราะใช้ประโยชน์ติดต่อกันยาวนานโดยเจ้าของหรือผู้ถือครองมีการ
ปรับปรุงดินน้อย และมีการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้สภาพดินมีความเส่ือม
โทรม 

W4. คนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาสูง ไม่ตระหนักและให้ความส าคัญของอาชีพเกษตรกรรม 
และหันออกไปประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ ท าให้มีจ านวนแรงงาน      
ภาคเกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน และมีการเลือกงานท่ี
สะดวกสบายให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ไม่อดทน ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานทดแทน โดยเฉพาะ
แรงงานไร้ฝีมือ ท่ีไม่มีทักษะ (Unskill Labor)  

W5. มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตใน  
ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช สารป้องกันและก าจัดโรคพืช เป็นต้น 
ท าให้มีสารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกร และกับผู้บริโภค 

W6. ผลผลิตต่อไร่ของข้าว อ้อยโรงงาน และยางพาราของกลุ่มจังหวัดต่ ากว่าผลผลิตต่อ
ไร่ของข้าว อ้อยโรงงาน และยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 
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W7. พื้นท่ีเพาะปลูกไม่มีการเปล่ียนแปลง และผลผลิตต่อไร่ก็ไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก
นัก เพราะราคาผลผลิตทางการตลาดไม่จูงใจท่ีจะเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้ ผลผลิตท่ีมีความ
ต้องการของตลาดไม่ได้เพิ่มนวัตกรรมเท่าท่ีควร 

W8. ด้านการเกษตรมีการผลิตจ านวนมาก แต่บุคลากรภาครัฐให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง ท าให้เกษตรกรจ านวนมากไม่ได้รับการสนับสนุนท้ังการผลิต 
การตลาดโดยตรง 

W9. พื้นท่ีเพาะปลูกมีจ ากัด และผลผลิตต่อไร่ ไม่เพิ่มเพราะราคาผลผลิตไม่เพิ่ม ส่วน
ผลผลิตท่ีมีความต้องการตลาดไม่มีนวัตกรรมท่ีเข้าไปสร้างความแตกต่างหรือเพิ่มปริมาณการผลิตได้
มากกว่าเท่าท่ีควร 

W10. ความเป็นเมืองของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
การใช้ท่ีดินท่ีผิดวัตถุประสงค์ พื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และปัญหาส่ิงแวดล้อม ขยะ    
น้ าเสีย และอากาศเป็นพิษ 

W11. กลุ่มจังหวัดมีโรงงานแปรรูปสินค้าท่ีใช้นวัตกรรมสูงน้อย ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา เป็นต้น ท้ังท่ีมีเขตอุตสาหกรรมรองรับถึง 2 แห่ง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา สินค้าส่วนใหญ่เป็น
วัตถุดิบท่ียังไม่แปรรูป หรือแปรรูปข้ันต้น  

W12. ผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนใหญ่ผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือขั้นปลายเพื่อการส่งออก
น้อย เพราะ 1) ความไม่รู้ทางการตลาดการผลิต 2) ความรู้เรื่องการเช่ือมโยงการผลิตในเป็นห่วงโซ่ 
(Chain) มีน้อย เพราะไม่รู้จักและร่วมการผลิต 3) แหล่งเงินทุน 4) ผู้ประกอบการมีความรู้ระดับ 2.0 

W13. การยกระดับด้านหัตถกรรมต้องใช้เทคโนโลยี ใช้เงินทุน ใช้ขีดความสามารถใน   
การผลิต การเงิน การตลาดท่ีมาก และท าให้มีการขยายตัวยกระดับหัตถกรรมขึ้นมาในเชิงพาณิชย์ได้
ยาก และหัตถกรรมพื้นฐานท่ียกระดับเป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาตนเองได้ยาก เพราะผู้ประกอบการ 
หัตกรรมพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมืองมีทักษะน้อยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตาม           
ความต้องการของตลาด 

W14. ร้านค้าปลีกรายย่อยถูกกลุ่มทุนใหญ่เข้ามารุกพื้นท่ีและแข่งขัน ท าให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยประกอบการธุรกิจได้ยากขึ้น จ านวนไม่น้อยท่ีต้องปิดการผลิต 

W15. ในเขตเมืองหรือพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพมีราคาท่ีดินสูงขึ้นมาก เพราะการเกร็งก าไรจาก
ราคาท่ีดิน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ท าให้ไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน ยกเว้น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ท่ีมีท่ีดินอยู่แล้ว 

W16. คนรุ่นใหม่ท่ีเป็นลูกหลานของผู้ประกอบการซื้อมาขายไปรายย่อยส่วนหนึ่งไป
ประกอบอาชีพอื่น ไม่เข้าไปรับช่วงในการประกอบธุรกิจของครอบครัว ท าให้เหลือแต่ผู้ประกอบการ
รายเก่าท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ไม่เพียงพอท่ีจะสู้กับธุรกิจค้า
ปลีกทันสมัยรายใหญ่ได้ 

W17. การขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลท่ีส าคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เทศกาลหยุดยาว 
เป็นต้น ท าให้จราจรหนาแน่นและขนส่งสินค้าไม่สะดวกหรือไม่ได้ แต่ในช่วงเวลาปกติสามารถขนส่ง
สินค้าได้ตามปกติ 

W18. การขนส่งคมนาคม การจราจรจากเมืองสู่พื้นท่ีนอกเมืองส่งผลต่อวัฒนธรรมการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ และการใช้การจราจร ท าให้ชุมชนท่ีติดกับถนนเกิดอุบัติเหตุ 
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W19. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น การขนส่งยางพารา การขนส่งอ้อยตกกลาง
ถนน การขนส่งมันส าปะหลังท าให้เกิดฝุ่น น้ าเสีย น้ ายางติดถนน ท าให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 

W20. ห่วงโซ่ (Chain) ของการท่องเท่ียวไม่เช่ือมโยงกัน ท าให้การบูรณาการท่ีเช่ือมโยง
เครือข่ายกับแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ และการพัฒนาองค์ประกอบด้านการท่องเท่ียวอื่น  ๆ ยังมี
ประสิทธิภาพไม่มากเท่าท่ีควร เช่น ท่ีพัก ร้านอาหาร ระบบคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  

W21. การบูรณาการบริการการท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงเข้าหากัน ท้ังภายในกลุ่มจังหวัด และ
ระหว่างกลุ่มจังหวัด ยังท าได้น้อยมาก แม้ว่าจะมีความพยายามด าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 

W22. การร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ค่อยเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ เพราะต่างแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตนหรือกลุ่มตน 

W23. แหล่งท่องเท่ียวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจ านวนมาก ท้ังนี้ ปัญหาเกิดจากการทับซ้อน 
การบริหารแหล่งท่องเท่ียว เช่น อปท. กับ กรมอุทยาน ท าให้งบประมาณท่ีได้รับมีจ ากัด และแหล่ง
ท่องเท่ียวจ านวนมากท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาสะดวกในการเข้าถึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

W24. การท่องเท่ียวขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัด เพราะสภาพ
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดไม่ค่อยเอื้อในการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด ท้ัง 4 จังหวัด แต่ศักยภาพอยู่บนเส้นทาง
นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์ และเส้นทางนครราชสีมา-ชัยภูมิ 

W25. การบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหา
ขยะและของเสียอันตรายน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ  

W26. ทรัพยากรมีการลักลอบน าเอาทรัพยากรไปใช้โดยผิดกฎหมาย เช่น การบุกรุกพื้นท่ี
ของรัฐ การลักลอบตัดไม้ ดูดน้ าเกลือ ขุดสินแร่ เป็นต้น 

W27. มีแหล่งน้ าและแหล่งเก็บกักน้ าจ านวนมาก แต่ขาดการบริหารจัดการในฤดูฝนและมี
น้ าหลากท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอต่อการจัดการเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่ยังด าเนินการไม่ได้ 

W28. ความผันผวนของดินฟ้าอากาศ การเกิดปรากฏการณ์ของเอลนินโญ และลานินญา 
ท าให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ราคาไม่แน่นอน และส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอน 

W29. ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ได้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีมากขึ้น เกิดความ
เส่ือมโทรมและปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(Urbanization) อย่างรวดเร็ว 

W30. โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นได้จาก
จ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2555-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง 
และมีอัตราส่วนการพึ่งพิงของประชากรในกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ.2555-2559 

W31. กลุ่มจังหวัดมีหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนในปี พ.ศ.2558 อยู่ท่ี 17,204 บาทต่อปี ซึ่งสูง
กว่าหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทย ซึ่งอยู่ท่ี 13,390 บาทต่อ
ปี และ 13,064 บาทต่อปี ตามล าดับ  

W32. กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนคนจนในปี พ.ศ.2558 อยู่ท่ีร้อยละ 12.6 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนคน
จนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 และร้อยละ 7.2 ตามล าดับ  

W33. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นน้อย ท าให้สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นน้อยลงและจะลดลงไปเรื่อย ๆ  

W34. ระบบสาธารณสุขยังครอบคลุมไม่ท่ัวถึง พื้นท่ีท่ีห่างไกลของแต่ละจังหวัดใน       
กลุ่มจังหวัดไม่ได้รับการบริหารทางการแพทย์ท่ีดีพอ 
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W35. ประชากรวัยเด็ก และเยาวชนไม่นิยมเรียนสายวิชาชีพ เลือกเรียนสายสามัญเป็น
ส่วนใหญ่ ท าให้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดใน         
กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนมากขึ้น ผลท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณการศึกษาเพื่อ
การผลิตก าลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการตลาด และท าให้มีการป้อนแรงงานไม่ตรงต่อความ
ต้องการ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

W36. โครงสร้างประชากรวัยแรงงานเข้า สู่แรงงาน ผู้สูงอายุ ท้ังภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ท าให้ ใช้แรงงานตนเองในการผลิตมากไม่ไ ด้ รวมท้ัง 
ความกระตือรือร้นและความคิดในการปรับปรุงการผลิต รวมถึงการน าเทคโนโลยีเพื่อการผลิตท่ี
เหมาะสมกับสภาพดิน น้ า ลม แสงสว่าง กับพื้นท่ีการผลิตของตน 

W37. คนท่ีมีความรู้มีคุณภาพท้ังแรงงานด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีและ
ท้องถิ่น เพราะไม่มีตลาดแรงงานรองรับ ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาบ้านของตนเองได้ 

W38. มีระบบข้อมูลท่ีไม่เช่ือมโยงกันและไม่ทันสมัย ตลอดจนบูรณาการระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนไม่มากเท่าท่ีควร เพื่อมีผลต่อการตัดสินใจท้ังภาคการลงทุนและการค้า 

W39. ประชากรอายุมากขึ้น โดยเฉล่ีย 40-49 ปี และไม่เข้าถึงเทคโนโลยีและการปรับปรุง
การผลิตให้ตรงตามความต้องการไม่ค่อยเกิดขึ้น จึงท าให้ไม่เกิดการปรับตัว 

W40. ประชาชนมีการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสามารถในการเข้าถึงมากขึ้น แต่ยังมี
ประชากรท่ีห่างไกลตัวเมืองใหญ่ และส าคัญท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีไม่มีมากเท่าท่ีควร 
 

1.2 ปัจจัยภำยนอก (External Analysis) 
 1) โอกำส (Opportunities) 

O1. น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อการพัฒนาจริงเป็นโอกาสท่ีกลุ่มจังหวัดจะขยาย
ศาสตร์พระราชาปฏิบัติและประยุกต์ใช้เมื่อการพัฒนาและพื้นท่ีอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

O2. โอกาสท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐท่ีส าคัญและเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาใช้ (2) ยกระดับฝีมือแรงงานด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานท่ัวไป โดยเฉพาะสตรี 
และผู้ด้อยโอกาส (3) ส่งเสริมแรงงานจากนอกระบบเข้าสู่ในระบบ ส่งผลต่อสวัสดิการของแรงงาน
นอกระบบ (4) นโยบายส่งเสริมการออม (5) ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน (6) ส่งเสริมการกู้ยืมที่เป็นธรรม 
(7) ส่งเสริมความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยการแสวงหาตลาด (8) 
นโยบายในการแก้ปัญหาไร้ท่ีท ากิน (9) สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต (10) ส่งเสริม ป้องกัน และ
รักษาสุขภาพอย่างท่ัวถึง เพื่อสุขภาพท่ีดีต่อคนไทยน าไปสู่คุณภาพชีวิตและการเป็นแรงงานท่ีดีในการ
ผลิต ผู้ประกอบการมีสุขภาพแข็งแรง (11) นโยบายต่อต้านคอรัปช่ัน ท าให้สามารถน างบประมาณไป
พัฒนาพื้นท่ีได้อย่างกว้างขวางและมากขึ้น  

O3. นโยบายของรัฐในเรื่องการยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของชุมชน 
เช่น การเช่ือมโยงเครือข่ายในระดับชุมชน เพื่อสร้างอ านาจต่อรองกับเศรษฐกิจเมือง และ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

O4. ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และจีน มีอัตราการขยายตัวท่ีสูง
มาก ได้แก่ สปป.ลาว ร้อยละ 7.0 กัมพูชา ร้อยละ 6.9 จีน ร้อยละ 6.7 เมียนมา ร้อยละ 6.5 และ
เวียดนาม ร้อยละ 6.2 ท าให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชนช้ันกลาง ซึ่งจะท าให้เกิด

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

8 

อ านาจซื้อสินค้ามากขึ้น เพราะผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านมีการยอมรับในเรื่องคุณภาพของสินค้า
ไทยมากขึ้น 

O5. ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน     
ท าให้มีการน าเข้าสินค้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น 

O6. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มจังหวัดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง ถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดท่ีมีพื้นฐานท่ีมีศักยภาพในการแปรรูปสินค้า
เกษตรได้มากขึ้น 

O7. ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีทิศทางผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น จึงเป็นโอกาส
ในการยกระดับกลุ่มจังหวัดให้มีเขตเศรษฐกิจจ าเพาะอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย 

O8. ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีมีความต้องการตลาดเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้น เป็นโอกาสของ
เกษตรกร ซึ่งนอกจากการจะได้รับการสนับสนุนจากราชการท่ีพยายามยกระดับสินค้าเกษตร GMP 
(Good Manufacturing Practice) ให้มากขึ้นแล้ว แนวโน้มผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตร
อินทรีย์ถือเป็นโอกาสของสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ 

O9. นโยบายของโซนนิ่งผลิตสินค้าเกษตร (Agri-Map) ท าให้มีโอกาสในการท่ีจะผลิต
สินค้าท่ีหลากหลายตามความต้องการของตลาดได้มากขึ้น 

O10. พื้นท่ีภาคการเกษตรท่ียังไม่ได้ท าการผลิตในนอกฤดูฝนมีจ านวนมาก เป็นโอกาสท่ี
จะจัดสรรพื้นท่ีเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรท่ีตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างแพร่หลาย  

O11. การเปิดเสรีอาเซียนมีการยกระดับคุณภาพของสินค้าสูงขึ้น จะท าให้เป็นโอกาสให้
ผู้ผลิตยกระดับคุณภาพการผลิตสูงขึ้น และเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพและ
บริโภคสินค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น 

O12. โอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น YEC FTI เป็นต้น ของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด มีการร่วมมือกันมากขึ้น และมีการยกระดับขีดความสามารถของ YEC FTI มากขึ้น จะท า
ให้เกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในจังหวัดและระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น เพราะตาม
นโยบายของหอการค้า สภาอุตสาหกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าคนรุ่นใหม่มารู้จักกันใน
การศึกษาด้วยกัน การประชุม การอบรม และสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกัน 

O13. ในอนาคตประเทศไทย ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้มีโอกาสประสบ
ปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคัญมากขึ้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดต้ังอยู่บนท่ีราบสูงท่ีท าให้เป็นโอกาสท่ี
กลุ่มจังหวัดท่ีนักลงทุนมองหาพื้นท่ีเหมาะสมในการลงทุนมากขึ้น 

O14. ระบบการเงินในอนาคตถูกปฏิวัติเป็น Bidcoin ท าให้ระบบการเงินมีบทบาทมาก
ขึ้น 

O15. ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ท าให้มีความต้องการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอาหาร
ปลอดภัย และมีการขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2583 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ 
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O16. รัฐบาลส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก (East – West Economic Corridor) โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้า
การลงทุน การขนส่ง และการท่องเท่ียว 

O17. พัฒนาขีดความสามารถของโครงการภายในประเทศและระหว่างประเทศในผ่าน
กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะเส้นทางสายมิตรภาพ มีการพัฒนารถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
สายถนนจิระ-ขอนแก่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา รวมถึงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
สายบางปะอิน-โคราช และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
ส่งผลต่อการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเท่ียว และผลต่อการสัญจรของประชาชนท่ัวไป 

O18. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และในอนาคตการเปิดใช้ท่าอากาศยานนครราชสีมาซึ่งมี    
การขยายสนามบินเช่ือมโยงไปยังภูมิภาคอื่น ท้ังภายในและต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดการรองรับใน
การค้าการลงทุน โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว  

O19. กลุ่มจังหวัดท่ีเช่ือมโยงภาคต่าง ๆ มากท่ีสุดและเช่ือมโยงกับต่างประเทศเป็นประตู
คู่แฝดสาม โดยประตูท่ีหนึ่ง เป็นประตูท่ีกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงไปภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก 
ประตูท่ีสอง เป็นประตูท่ีกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงไปภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง สปป.ลาว
ตอนบน และประตูท่ีสาม เป็นประตูท่ีกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงไปกัมพูชา ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดเป็นประตู
ทุกทิศทางสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึง สปป.ลาวตอนบน และกัมพูชา 

O20. กลุ่มจังหวัดมีพื้น ท่ีหลายพื้น ท่ี ท่ี ส่ง เสริมการท่องเท่ียวเชิง สุขภาพ รวมถึง            
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และกีฬา เช่น สนามรถแข่ง นิวไอโมบายสเตเด้ียม เป็นต้น  

O21. การขยายสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวด้วยแอพพลิเคช่ันและเว็ปไซด์ มีการ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวที่น่าสนใจได้มากขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจนักท่องเท่ียว 

O22. กลุ่มจังหวัดอยู่ในพื้นท่ีการบริหารจัดการน้ า ซึ่งมีการพัฒนาลุ่มน้ า ชี การพัฒนา     
ลุ่มน้ ามูล ถือเป็นโอกาสท่ีดีของกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการน้ าให้กับภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 

O23. ในอนาคตประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท าให้ในอนาคตมี
การความส าคัญในด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีสถานท่ีและความพร้อมท่ีในการท่องเท่ียว    
เชิงสุขภาพมาก 

O24. การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด
การลงทุนการก่อสร้างมากขึ้น และเกิดการยกระดับการผลิตการตลาดและการบริโภคมากขึ้น 

O25. แนวโน้มขยะในอนาคตสูงขึ้น สามารถน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้จ านวน
มากในอนาคต 

O26. โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการขยายตัว
มากขึ้น ท าให้มีผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นโอกาสท่ีจะท าให้เกิด E-Business     
E-Marketing ได้ทุกท่ี ท้ังในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

O27. การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้นจากการตัดแต่งพันธุกรรมทางการเกษตร ท าให้
เกิดการผลิตใหม่ ๆ มากขึ้น เช่น ข้าว ข้าวโพด ผลไม้ต่าง ๆ ปลา เป็นต้น เป็นโอกาสของการหาตลาด
ใหม ่

O28. การส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อภาคธุรกิจส่งผลต่อ
การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตสินค้าใหม่ได้มากขึ้น 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

10 

O29. รัฐให้ความส าคัญในเรื่องธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 2.2) อุปสรรค (Threats) 

T1. จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวท่ีสามารถติดต่อได้ทุกจังหวัด แต่จังหวัดท่ี
เหลือมีการติดต่อไปยาก เพราะไม่มีพรมแดนติดกัน 

T2. ต่างชาติมีการลงทุน หรือประกอบการผลิต หรือขายสินค้าท่ีเหมือนกัน หรือคล้าย
กับผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา ท าให้มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เช่น การท่องเท่ียว การบริการ การค้า
ปลีกค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าในครัวเรือน เป็นต้น 

T3. การวางผังเมืองแบบใหม่มีการจ ากัดพื้นท่ีอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถขยายตัว
สถานประกอบการและโรงงานได้  

T4. มีภัยคุกคามของโรคพืช แมลงต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้มีการใช้สารเคมีมากขึ้น จนท า
ให้มีสารเคมีตกค้างในดินและในคนมาก และมีแนวโน้มท่ีมากขึ้น เพราะเกิดจากการแข่งขันการผลิต 
ส่งผลเสียต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมถึงคุณภาพของดินท่ีจะท าการฟื้นคุณภาพใช้เวลาและต้นทุนมาก
ขึ้น 

T5. ประเทศเพื่อนบ้านผลิตสินค้าเกษตรคล้ายกับกลุ่มจังหวัด และทุกประเทศจะพัฒนา
ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต ท้ังใน สปป.ลาว ปี พ.ศ.2563 กัมพูชา ปี พ.ศ.2568 ซึ่งจะเป็น
คู่แข่งในด้านอุตสาหกรรม และมีการผลิตสินค้าเกษตรเหมือนกัน ท าให้เกิดการแข่งขันสูง ในกรณีท่ี
สินค้านั้นเป็นท่ีต้องการของต่างชาติ เช่น ข้าว เป็นต้น 

T6. Agro Product เป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกส่งไปประเทศท่ีผลิตอาหารไม่ค่อยได้ 
T7. ประเทศกัมพูชาส่งเสริมให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2568 

ส่งผลให้มีนักลงทุนหันไปลงทุนในกัมพูชามากขึ้น เพราะค่าจ้างแรงถูก มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียังไม่ได้
ใช้เพื่อการผลิตจ านวนมาก มีแรงจูงใจท่ีดีกว่าในกลุ่มจังหวัด 

T8. พรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นอุปสรรคในด้านการค้า เพราะยังไม่ได้ปักป่ันเขตแดน
ตลอดแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ท่ีมีความชัดเจน มี
โอกาสท่ีจะกระทบกระท้ัง ซึ่งส่งผลเสียต่อบรรยายกาศการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน มี
ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 

T9. ใช้มาตรการกีดกันซึ่งกันและกันท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ของ
สินค้าท่ีแต่ละประเทศมีแนวโน้มท่ีจะใช้มาตรการนี้มากขึ้นเพื่อปกป้องสินค้าของประเทศตนเองมาก
ขึ้น 

T10. ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มน้ าโขงตอนล่าง โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องได้รับสิทธิ GSP 
NTR ท าให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการคนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้เป็นฐาน
การผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคนิคการผลิตเน้นหนักการใช้แรงงาน 
(Labor Dispensing Tactics) ท าให้ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีผลิตสินค้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้น ไม่สนใจ
มาลงทุนท่ีไทย และในกลุ่มจังหวัดเพราะค่าจ้างแรงงานสูงมาก 

T11. สินค้าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ ใน          
กลุ่มจังหวัดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่ีใช้สินค้าท่ีใช้เหมือนหรือคล้ายกันในแต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 
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T12. งบประมาณในการขยายถนนไปสู่นอกเมืองท่ียังไม่เพียงพอ ท าให้ถนนท่ีขยายออก
ยังไม่ได้มีการพัฒนาท้ังเส้น เช่น ระหว่างอ าเภอ ระหว่างจังหวัด ส่งผลต่อการขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 
เพราะรถบรรทุกใหญ่ รถโดยสาร รถพาหนะ รวมถึงรถจักรยานยนต์ ท่ีใช้ถนน 2 เลนร่วมกัน ส่งผลถึง
ความแออัดและท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

T13. ความโดดเด่นของอารยธรรมขอมของกัมพูชามีความโดดเด่นมากกว่าและมีช่ือเสียง
มากกว่า เป็น 1 ใน 7 เมืองมหัศจรรย์ และมีเทวสถานท่ีใหญ่โตมีช่ือเสียงระดับโลก และดึงดูดใจ ได้แก่ 
นครวัด นครธม ซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากกว่าอารยธรรมขอมในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ท าให้
นักท่องเท่ียวต่างชาติแทบไม่มาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด 

T14. การเดินทางเข้า-ออกของนักท่องเท่ียวหรือผู้มาใช้บริการท่ีผ่านจุดผ่านแดนถาวร
ช่องจอม ยังใช้หนังสือเดินทางเท่านั้นในการเข้า-ออกด่าน ส่งผลต่อระยะเวลาของผู้มาติดต่อและ
ผู้ใช้บริการ ถือเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อ ท าให้ส่งผลเสียต่อนักท่องเท่ียวและผู้มาใช้บริการใน       
การรักษาพยาบาลต้องใช้เวลามาก 

T15. ความผันผวนของดิน ฟ้า อากาศ เช่น น้ าท่วม น้ าแล้ง ศัตรูพืชใหม่ ๆ เป็นต้น ส่งผล
ต่อความผันผวนของการผลิตสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีการเกษตรท่ีอาศัยน้ าฝน ท าให้
ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน 

T16. น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งส่งผลต่อปัญหาความ
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

T17. การไหลเข้าออกของวัฒนธรรมต่างชาติได้หลายช่องทาง ท้ังผ่านแรงงานต่างด้าว 
และตามส่ือต่าง ๆ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น ส่งผลต่ออัตตลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นค่อย ๆ สูญหายไป 

T18. ในอดีตครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ในปัจจุบันเป็น
ครอบครัวเดียวมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุถูกละท้ิงละเลยมากขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมมีการเกิดน้อย อายุ
ยืนมากขึ้น เพราะบริการสาธารณสุขรัฐ ได้เข้าถึงและท่ัวถึงประชาชนมากขึ้น ท าให้คนมีอายุมากขึ้น 
ส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องมีภาระค่าใช้จ่ายกับผู้สูงอายุมากขึ้น 

T19. คนไทยโดยท่ัวไปยังมีปัญหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ตระหนักถึงความมีวินัย
และความมีจิตสาธารณะ 

T20. ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติท่ีหลากหลายรูปแบบและมี
วิธีการท่ีซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเข้ามาในรูปแบบนักธุรกิจ นักท่องเท่ียว เป็นต้น มีนักท่องเท่ียวมาก
ขึ้น และมีการถือครองปัจจัยด้านการผลิตมากขึ้น ซึ่งเกิดปัญหาในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

T21. ด้วยเหตุท่ีพ่อแม่และผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร เพราะต้องเอา
เวลาไปประกอบอาชีพหารายได้ ท าให้เด็กยุวชนและเยาวชนอยู่นอกสายตา พ่อแม่ผู้ปกครองไปมั่วสุ่ม
เท่ียวกลางคืน เด็กหญิงต้ังท้องก่อนวัยอันควร ติดสุรา และติดยาเสพติด ไม่เรียนหนังสือ ซึ่งเด็กเหล่านี้ 
คือ เด็กท่ีขาดคุณภาพซึ่งจะเป็นวัยแรงงานท่ีขาดคุณภาพในอนาคต 

T22. จังหวัดในกลุ่มจังหวัดพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพ
ของการผลิตท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ  

T23. ประชากรแฝงตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีผลกระทบต่อสังคม 
วัฒนธรรม และความมั่นคง 
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T24. ขีดความสามารถของแรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้นท่ีสอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานท่ีเพิ่ มขึ้น
ตามกฎหมาย 

T25. ประเทศไทยมีความเส่ียงสูงในด้านไซเบอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 
เครื่องในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีผลกระทบภาคธุรกิจและภาคราชการท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ในส านักงาน และในอนาคตแนวโน้มความเส่ียงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

T26. ภาคธุรกิจของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ได้ให้ความส าคัญด้านวิจัยในด้านการตลาด
และการผลิต ท่ีจะสร้างรายได้เพิ่ม และมีการพึ่งพางบประมาณวิจัยของภาครัฐ ซึ่งงบประมาณวิจัย
ของภาครัฐเทียบกับ GDP ของประเทศแล้วมีน้อยมาก 

T27. ภาครัฐมีรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพ ส่วนใหญ่ไม่
นิยมเข้ามารับราชการ ท าให้ขาดแคลนก าลังคนท่ีมีคุณภาพทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ 

T28. ผลของโครงการในการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระยะกลางและระยะยาว ว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อย
เพียงใด 

T29. อปท. การบริหารจัดการและให้บริการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส่
เท่าท่ีควรไม่ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างเต็มท่ี 

T30. ภาครัฐปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ได้ช้า 
T31. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะส้ันขาดการเช่ือมโยงในระยะยาว และขาด

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
T32. Disruption ท่ี ผู้ประกอบการจ านวนมากไม่สามารถปรับตัวจากการพลิกผัน       

การผลิตของผู้อื่นท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของตน 
 
2. สถำนกำรณ์และโอกำสในกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
 สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งเป็นสถานการณ์และโอกาสเป็น 7 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรมแปรรูป 2) ด้านนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 3) 
ด้านโลจิสติกส์ 4) ด้านท่องเท่ียวและบริการ 5) ด้านการค้าชายแดน 6) ด้านทุนวัฒนธรรม ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนประวัติศาสตร์ 7) ด้านบริการจัดการน้ า ซึ่งในแต่ละปัจจัยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

2.1 ด้ำนเกษตรกรรมแปรรูป 
 กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีการเกษตร 22,029,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.15 ของพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 
และพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน นอกจากนี้           
กลุ่มจังหวัดมีความโดดเด่นในด้านปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ ไก่เนื้อ โคนม ไก่ไข่ สุกร เป็นต้น 
 ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีจ ากัด และผลผลิตต่อไร่ไม่เพิ่ม เพราะราคาผลผลิตไม่
เพิ่ม ส่วนผลผลิตท่ีมีความต้องการตลาดไม่มีนวัตกรรมท่ีเข้าไปสร้างความแตกต่างหรือเพิ่มปริมาณการ
ผลิตได้มากกว่าเท่าท่ีควร ตลอดจนกลุ่มจังหวัดมีโรงงานแปรรูปสินค้าท่ีใช้นวัตกรรมสูงน้อย ได้แก่ ข้าว 
มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ท้ังท่ีมีเขตอุตสาหกรรมรองรับถึง 2 แห่ง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา สินค้า
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบท่ียังไม่แปรรูป หรือแปรรูปขั้นต้น ไม่ได้ให้ความส าคัญในการแปรรูปขั้นกลาง 
และแปรรูปข้ันปลาย เพื่อการส่งออกน้อย เพราะ 1) ความไม่รู้ทางการตลาดการผลิต 2) ความรู้เรื่อง
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การเช่ือมโยงการผลิตในเป็นห่วงโซ่ (Chain) มีน้อย เพราะไม่รู้จักและร่วมการผลิต 3) สินค้าขั้นปลาย
เพราะไม่รู้ตลาด 4) ผู้ประกอบการมีความรู้ระดับ 2.0 

กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชอื่น ๆ ท่ีมีปริมาณมากเป็นอันดับต้น ๆ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีโอกาสในการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด  

ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ถือเป็นโอกาสท่ีของกลุ่มจังหวัดท่ีจะน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์  และเกษตรปลอดภัย เช่น การ
ควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า แสงแดด ให้สามารถท าผลผลิตได้ผลผลิตได้ตลอดปีในสภาพโรงเรือน 
เป็นต้น นอกจากนี้ การปรับวิถีการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ของ Smart Farmers การก าหนด Smart 
Area หรือ พื้นท่ีเกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ การต้ังกลุ่มหรือสถาบันการเกษตรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น Smart Group เป็นต้น เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาด หรือ Smart Agriculture Products และภาคเอกชนของกลุ่ม
จังหวัดได้ให้ความส าคัญในโครงการอีสานฟู้ดอนโนโพลิส (นครชัยบุรินทร์)  และการจัดต้ังศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( Isan-Food Technology 
Transfer Center: IFTT)  
 นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีเกษตรกรท่ีมีอาชีพ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม มีจ านวน 64,845 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีมีจ านวน 30,249 ราย ท าให้ผลผลิต
เส้นไหมเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมี 173,848 กิโลกรัมต่อปี เป็น 183,029 กิโลกรัมต่อปีในปี พ.ศ.
2558 ส่งผลให้รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 4,374.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.86 เพราะยอด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในพื้นท่ีทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น เพราะสถานการณ์ทางการเมืองเริ่ม
คล่ีคลาย เป็นผลให้สภาพเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ท่ีส าคัญกลุ่มจังหวัดมีหัตถกรรมผ้าทอท่ีแสดงถึง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีวิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความเด่น เป็น    
อัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถท าตลาดในต่างประเทศได้ เช่น อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 
 2.2 ด้ำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม  
 โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 4,306 แห่ง โดยจังหวัด
นครราชสีมามีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด จ านวน 2,662 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา
เป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงงานกับปี พ.ศ.2558 
พบว่า กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงงานลดลงจ านวน 5 แห่ง ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนโรงงาน 4,311 
แห่ง แต่เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนโรงงานเพิ่มขึ้น จ านวน 30 
แห่ง รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้น จ านวน 13 แห่ง และจังหวัดบุรีรัมย์จ านวน 1 แห่ง ส่วน
จังหวัดชัยภูมิมีจ านวนโรงงานท่ีลดลง จ านวน 49 แห่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าแรงงานขั้นต่ า 300 
บาท และการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีค่าแรงงานท่ีต่ ากว่าไทย 
 กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมี
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร ท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีมีตลาดส่งออกท้ังในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่
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ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียม ผลิตช้ินส่วนโลหะ  
 นอกจากนี้  ก ลุ่มจังหวัดมี โรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดใน             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมาก
ขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมากท่ีสุด จ านวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็นการผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
จ านวน  43 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 7 โรงงาน  (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559) ซึ่งถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดได้มี เขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 
 
 2.3 ด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์  
  ด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งเป็นระบบคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
  1) ระบบคมนำคมขนส่ง แบ่งเป็นการขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งการขนส่ง
ทางบกมีทางหลวงแผ่นดินสายหลักและสายรองท่ีเช่ือมโยงภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดของ    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้การคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก โดยมีเส้นทางส าคัญดังนี้ 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ หรือ สาย AH 12 ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย/ลาว-หนองคาย-อุดรธานี-อ าเภอน้ าพอง–ขอนแก่น–อ าเภอบ้านไผ่–อ าเภอพล–จังหวัด
นครราชสีมา–อ าเภอสูงเนิน–อ าเภอสีค้ิว–อ าเภอมวกเหล็ก–จังหวัดสระบุรี –หินกอง–รังสิต–กรุงเทพฯ  
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24, 201, 202, 205, 206, 207, 218, 219, 224, 225, 
226, 304 และ 348  
  - ทางหลวงสายอาเซียน ได้แก่ สาย AH 121 ผ่านมุกดาหาร–อ านาจเจริญ–ยโสธร–
อ าเภอสุวรรณภูมิ–อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย-บุรีรัมย์-อ าเภอนางรอง–อ าเภอส้มป่อย–บ้านช่องตะโก  
  ก ลุ่ม จังหวั ดมี โครงการ ในการขยาย เ ส้นทางหลวง แ ผ่น ดินหมาย เลข 348                   
สายอรัญประเทศ-นางรอง หรือ ถนนธนะวิถี เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับ                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ซึ่งในปัจจุบันเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง และก าลังจะ
ขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยจุดเริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) 
บริเวณตัวอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านอ าเภอโคกสูง อ าเภอตาพระยา ขึ้นเขาช่องตะโก 
เข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีอ าเภอโนนดินแดง ส้ินสุดท่ีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ท่ี
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 141 กิโลเมตร ถือเป็นโอกาสในการขนส่งสินค้าท่ี
เช่ือมโยงกับภาคตะวันออก โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
   ส่วนการขนส่งทางรถไฟของกลุ่มจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพ–อุบลราชธานี, กรุงเทพ–หนองคาย, เส้นทางล าชี–อุบลราชธานี, 
เส้นทางนครราชสีมา–อุบลราชธานี, เส้นทางกรุงเทพ–ศรีษะเกษ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีเส้นทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย คือเส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัดอุบลราชธานี และ
เส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัดหนองคาย ซึ่งรถไฟท้ังสองสายแยกกันท่ีชุมทางจิระ จังหวัด
นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่งโดยแยกท่ีชุมทางแก่งคอย คือ สายอ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี–อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
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จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นท่ีทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางระหว่าง 
อ าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี–อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา–อ าเภอเทพสถิต–บ าเหน็จณรงค์–
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีสถานีรถไฟรวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
และอ าเภอจัตุรัส 

จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ มีเส้นทางรถไฟผ่าน คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร–
จังหวัดอุบลราชธานี  
   ส่วนการขนส่งทางอากาศ กลุ่มจังหวัดมีท่าอากาศยานอยู่ 2 แห่ง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดบุรีรัมย์ แต่มีเพียงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่ีมีการให้บริการอยู่ 2 สายการบิน ได้แก่ สายการ
บินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ส่วนท่าอากาศยานนครราชสีมาในปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกอบรม
นักบิน และในวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ ได้ตัดสินใจท าการบิน
ภายในประเทศจ านวน 2 เส้นทาง คือ นครราชสีมา-ภูเก็ต และนครราชสีมา-เชียงใหม่ ในราคาค่า
โดยสารใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเทศของเส้นทางบินอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นจุดเปล่ียนของกลุ่มจังหวัด
ในการขับเคล่ือนด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว นอกจากนี้ ท่าอากาศยานนครราชสีมา
เป็นท่ีสนใจของสายบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชียซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจา จุดเด่นของท่า
อากาศยานนครราชสีมาเป็นสนามบินพาณิชย์ถือเป็นโอกาสท่ีดีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่ม
จังหวัด 
 

2) กำรพัฒนำโลจิสติกสข์องกลุ่มจังหวัด 
การพัฒนาโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดมีการโครงการการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่าง

เมืองภายในประเทศ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ได้แก่ เส้นมาบกะเบา–ถนนจิระ เส้นถนนจิระ–
ขอนแก่น เส้นถนนจิระ–อุบลราชธานี เส้นหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย–มาบตาพุด โครงการทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้แก่ บางปะอิน-นครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ–
นครราชสีมา–หนองคาย โครงการเช่ือมโยงทางถนน ได้แก่ เส้นทางอ าเภอกบินทร์บุรี-อ าเภอปักธงชัย 
อ าเภอกบินทร์บุรี-อ าเภอวังน้ าเขียว และโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคท่ี จังหวัด
นครราชสีมาโดยมีโครงการน าร่องศูนย์บริการพักรถบรรทุก ท่ีต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางหลัก ช่วยให้ย่นระยะเวลาการ
เดินทางคนและขนส่งสินค้า และถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การพัฒนาดังกล่าวทั้งในด้านคนและสินค้า 
  นโยบายของรัฐบาลมีการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
ถือเป็นโอกาสท่ีดีของกลุ่มจังหวัดในการท่ีเช่ือมโยงในการขนส่งสินค้าของกลุ่มจังหวัด โดยใช้โอกาส
จากการลงทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นหนองคาย-
นครราชสีมา-แก่งคอย–มาบตาพุด และเส้นทางถนนท่ีเช่ือมไปยังภาคตะวันออก และมีการขยายถนน
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ-นางรอง หรือ ถนนธนะวิถี เป็นเส้นทางท่ี
เช่ือมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ จุดเริ่มต้นแยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณตัวอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านอ าเภอโคก
สูง อ าเภอตาพระยา ขึ้นเขาช่องตะโก เข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีอ าเภอโนนดินแดง ส้ินสุดท่ีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ท่ีอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นโอกาสในการขนส่ง
สินค้าท่ีเช่ือมโยงกับภาคตะวันออก โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
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 ส่วนการพัฒนาโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ ได้แก่ 
การพัฒนาแนวพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับ
ทะเลอันดามัน ระยะทางรวมประมาณ 1,320 กิโลเมตร (พัชรินทร์ รักสัตย์ และดร.สวรัย บุณยมานนท์, 
2558) เริ่มต้นจากประเทศเวียดนาม จังหวัดดานัง-เถือ เทียน เว้-กวางตรี-ด่านลาวบาว-เข้าสู่ สปป.ลาว ท่ี
ด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต-ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9)-เมืองไกสอน พมวิหาน-ด่านสะพาน
มิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว แห่งท่ี 2 ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ไทย ผ่านพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร-กาฬสินธุ์-
มหาสารคาม-ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก ออกจากประเทศไทยท่ีอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เมืองเมียวดี-เมาะละแหม่ง หรือเมาะล า
เลิง ซึ่งท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเช่ือมต่อกับประเทศต่าง ๆ (Land Link) โดยมีเส้นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางท่ีเช่ือมต่อและเช่ือมโยงภายใน และ
ต่างประเทศ  
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาประเทศของจีนได้มีนโยบาย One Belt One Road หรือ 
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ถือเป็นหนึ่งนโยบายส าคัญของการพัฒนาประเทศจีนภายใต้การบริหาร
ของ ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง และ นายกรัฐมนตรี หล่ี เค่อ เฉียง ซึ่งนโยบาย One Belt One Road 
คือ การน าเส้นทางสายไหมมาปรับปรุงใหม่ มีช่ือเรียกใหม่ว่า "เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road) 
ในศตวรรษท่ี 21" เส้นทางสายไหม คือ เส้นทางท่ีท าให้ภูมิภาคเอเชียสามารถเช่ือมต่อกับภูมิภาคอื่น ๆ 
ของโลก เหตุท่ีมีช่ือเรียกว่า "เส้นทางสายไหม" ก็เพราะชาวจีนจ านวนมากสามารถสร้างก าไรจาก
การค้าผ้าไหมตลอดเส้นทางนี้ เส้นทางสายไหมไม่เพียงถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น 
แต่เส้นทางนี้ยังถูกใช้เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ปรัชญา แนวคิดของจีน ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การพัฒนา
และสร้างทางคมนาคม 2 เส้นทาง ได้แก่ "Silk Road Economic Belt" เป็นเส้นทางสายไหมทางบก 
และ "Maritime Silk Road" เป็นเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งเส้นทางคมนาคมเส้นนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนและอาเซียนภายใต้แนวคิด ดังนี้ 

– สนับสนุนการเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค 
– ส่งเสริมและพัฒนาทุนระหว่างภูมิภาคอาเซียนและจีน 
– ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
– ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและจีน ในด้านสังคม วัฒนธรรม โดย

การกระชับความสัมพันธ์ของจีนกับภูมิภาคอาเซียนกระท าผ่านการศึกษาและการท่องเท่ียวเป็นหลัก 
ผลกระทบต่อไทยท่ีเกิดจากนโยบาย One Belt One Road เป็นผลกระทบทางอ้อม แต่ก็

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ในมิติดังนี้ 
มิติทางเศรษฐกิจ  
- ไทยคือศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ไทยจึงควรอาศัยความได้เปรียบนี้

ผลักดันตนเองให้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียนและจีนรวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ 

- ไทยควรกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน ในฐานะท่ีไทยเป็นส่วนส าคัญของ
ภูมิภาคอาเซียน และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับจีน 

- การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ท าให้ไทยมีความหลากหลายในตลาดเงินระหว่าง
ประเทศ เพื่อลดต้นทุนและกระจายความเส่ียงในตลาดเงิน  
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มิติทางสังคม วัฒนธรรม 
 ไทยและจีน มีการเช่ือมโยงทางเช้ือสายและวัฒนธรรมอันดีต่อกัน ท าให้ได้เปรียบและส่ง
ผลบวกต่อหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมด้านความบันเทิง อุตสาหกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น  
 ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มจังหวัดเป็นประตูเช่ือมโยงระบบ Logistic เพื่อกระจายสินค้าและขนส่ง
ผู้โดยสารท่ีส าคัญในภูมิภาคและสามารถเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งกับภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงสู่
อาเซียน เช่น ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 เส้น
ถนนหมายเลข 331 เป็นต้น 
 
 2.4 ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร  
 กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งมรดก ประเพณี แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วิถีชีวิต แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาและความเช่ือ แหล่งท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบันเทิง และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวิชาการ ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวระดับโลกและเป็นท่ีรู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นต้น การท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐาน
ระดับโลกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติท่ีจังหวัดนครราชสีมา สนามไอโม
บาย สเตเดียมท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น มีแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมี
ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของ        
กลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
 
 2.5 ด้ำนกำรค้ำชำยแดน  
  กลุ่มจังหวัดมีด่านชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา จ านวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านช่องจอม 
บ้านด่านพัฒนา ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตรงข้ามกับบ้านโอร์เสม็ด อ าเภอ
ส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเบนซินน้ าผลไม้ สินค้า
แร่และเช้ือเพลิงอื่น ๆ เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ น้ ามันดีเซล ปูนซิเมนต์ 
วัตถุดิบเพื่อใช้ท าเครื่องส าอาง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ผงปรุงรส เป็นต้น และสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ส่ิงทออื่น ๆ จักรยาน พืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้ พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ
อื่น ๆ มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และส่วนประกอบเครื่องดนตรี เป็นต้น 
  ส่วนด่านช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตรงข้ามกับช่อง
จุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสินค้าท่ีส่งออกผ่านด่านช่องสาย
ตะกูท่ีส าคัญ เช่น เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช  ผงชูรส พริก น้ าปลา อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
ตามส่ัง เส้ือผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น และสินค้าท่ีน าเข้าผ่านด่านช่องสายตะกูท่ีส าคัญ เช่น บุหรี่ 
เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล (กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เดินป่า 
ด้ามจอบ เส้ือผ้ามือสอง เป็นต้น  
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  นอกจากนี้  ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดมีการส่งออกและน าเข้าสินค้าผ่านด่านใน            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด่านท่าล่ี จังหวัดเลย ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย ด่านหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม ด่านมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นโอกาส
ทางการค้าของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
 

2.6 ด้ำนทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยำกรธรรมชำติ และทุนประวัติศำสตร์  
 กลุ่มจังหวัดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเห็นได้จากกลุ่มจังหวัดมีชาติพันธุ์จ านวน 10 

ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยโคราช ไทยลาวเวียงจันทน์ ไทยเขมร ไทยจีน ไทยแขก ไทยมอญ ไทยส่วย ไทยญัฮ
กุร ไทยกูย และ ไทยวน ท าให้ถือเป็นโอกาสในการท่องเท่ียวชุมชนของกลุ่มจังหวัดและสามารถเพิ่ม
รายได้ของกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีทุนประวัติศาสตร์ทางด้านอารยธรรมขอม 
ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ปราสาทหินบ้านพลวง จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มปราสาทตาเมือน (ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือน
โต๊ด และปราสาทตาเมือน) จังหวัดสุรินทร์ และใบเสมาบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ 

 ส่วนทุนทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีป่า ร้อยละ 16.19 ของพื้นท่ีท้ังหมดของ    
กลุ่มจังหวัด มีแหล่งน้ าและปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น แต่ประสบยังประสบปัญหาน้ าแล้งน้ าท่วม มีแนวโน้ม
ขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มการใช้น้ าใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และมีแนวโน้มปริมาณฝน
ลดลงในจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ มีแนวโน้มปริมาณฝนท่ีเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และโรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วย
ท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และมีแร่ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มาก เช่น เกลือหินโปแตช ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มาก เช่น ปุ๋ยเคมี เกลือ
อุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีแหล่งเกลือหินโปแตชทุกจังหวัด แต่มี
เพียง 2 จังหวัดท่ีได้ใบอนุญาตเหมืองแร่โปแตช ได้แก่ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 ส่วนด้านเทคโนโลยีกลุ่มจังหวัดมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลง ดังนั้น ควรมีขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้และสร้างสรรค์ มีการ
พัฒนาขีดความสามารถของคนเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการขับเคล่ือนการผลิตท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการทางการตลาดด้วยนวัตกรรมในทุกธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเต็มท่ี ซึ่งเศรษฐกิจต่อไปเป็นยุค 
Digital Economy, Storage for All, Internet of and for Things, 3 D Printing, Big Data for 
Decision, Government and the Block Chain, Super Computer in Your Pocket, Disruption 
to the Job and Skill, Fusing Technologies, Business Disruption, Innovation and 
Productivities, Inequality, Empower Consumer เพิ่มขึ้น ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้ัง ด้าน      
อุปสงค์ และอุปทาน เกิดการบริโภครูปแบบใหม่ ผู้บริโภคต้องการกระตุ้นให้เลือกลักษณะการใช้ชีวิต
ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น 
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 2.7 ด้ำนบริกำรจัดกำรน  ำ  
กลุ่มจังหวัดต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าหลัก 3 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล และกลุ่มน้ าป่าสัก 

ซึ่งสามารถมีพื้นท่ีรองรับน้ าได้จ านวน 125,469 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีแหล่งน้ าจ านวน 
2,491 แห่ง และปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉล่ียท้ังปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด 1 ,044.9 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า รองลงมาเป็นประตูระบายน้ า และฝายคอนกรีต 
ตามล าดับ การบริหารจัดการน้ า โขง เลย ชี มูล มีการพัฒนาลุ่มน้ าชี การพัฒนาลุ่มน้ ามูล การพัฒนา
ลุ่มน้ าเลย การพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง และโครงการผันน้ าป่าสักชลสิทธิ์มาสู่ล าตะคอง ถือเป็น
โอกาสในการบริหารจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  
 
3. ศักยภำพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดกำรพัฒนำ 
 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนาได้จากวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลจากสถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดมี
ศักยภาพในการต่อยอดการพัฒนา ดังนี้ 

3.1 กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพราะกลุ่มจังหวัดเป็นประตูเช่ือมโยงระบบ 
Logistic เพื่อกระจายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารท่ีส าคัญในภูมิภาคและสามารถเช่ือมโยงการคมนาคม
ขนส่งกับภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมี
เส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงสู่อาเซียน เช่น ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 เส้นถนนหมายเลข 331 เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีโครงการ
พัฒนาภายในประเทศและระหว่างประเทศในด้านโลจิสติกส์ลงในกลุ่มจังหวัด โดยมีการพัฒนารถไฟ
ทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สายถนนจิระ-ขอนแก่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-
นครราชสีมา โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-
จีน บนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ส่งผลต่อการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว จึง
เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

3.2 กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพการค้าชายแดน เพราะกลุ่มจังหวัดมีชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศ
กัมพูชาท่ีด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และด่านช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ส่งออกในกลุ่มจังหวัดได้มีการส่งออกสินค้าผ่านทุกด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้กลุ่ม
จังหวัดมีศักยภาพในด้านการค้าชายแดน 

3.3 กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพราะกลุ่มจังหวัดมีวัตถุดิบทาง
การเกษตรจ านวนมาก เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ปศุสัตว์ เป็นต้น และโรงงานอุตสาหกรรม
การแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมากขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมากท่ีสุด จ านวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็น
การผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง จ านวน  43 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 
7 โรงงาน น าไปสู่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะการแปรรูปสินค้าเกษตร นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีจ านวน
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และโรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วยท าให้เกิดความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมท่ีพัฒนาต่อยอดแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป 
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3.4 กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวอารย
ธรรมขอม การกีฬา และนันทนาการ เพราะกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาก และมีแหล่ง
ท่องเท่ียวระดับโลกและเป็นท่ีรู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นต้น การ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขัน
วอลเลย์บอลระดับนานาชาติท่ีจังหวัดนครราชสีมา สนามไอโมบาย สเตเดียมท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 
มีแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมีศูนย์คชศึกษาสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก จึงท าให้กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม การกีฬา 
และนันทนาการ 

3.5 กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม เพราะกลุ่มจังหวัดมีหัตถกรรมผ้าทอท่ีแสดงถึง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีวิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความเด่น เป็น    
อัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถท าตลาดในต่างประเทศได้ เช่น อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมท่ีพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหม 
 
4. ภำพอนำคตของกลุ่มจังหวัด 
 

 
ภำพที ่1 ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 
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5. ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 
1) เป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์  
2) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าปลอดภัย 
3) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
4) เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม กีฬา 

และเชิงธรรมชาติ 
 
6. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี  

 
“ศูนย์กลำงเกษตรนวัตกรรมและโลจิสติกส์ เศรษฐกิจม่ันคงสู่สำกล 

สังคมเป็นสุข ภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลำงเกษตรนวัตกรรม หมายถึง การเป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ี
เกษตรกรรมมากท่ีสุดและเหมาะสมในการท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
ยางพารา ข้าวโพด พริก พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ การปลูก
หม่อน เ ล้ียง ไหม ซึ่ ง เป็นพื้ น ท่ี ท่ีตลาดรับซื้ อ สิน ค้าปั จ จัยทางการ เกษตรมาก ท่ี สุ ด ขอ ง                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมาก
ขึ้น นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แต่เทคโนโลยีในกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอท่ีจะเพิ่มมูลค่าได้ไม่มาก จึงต้องท าการยกระดับในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเพิ่มมูลค่าในการผลิตให้อยู่ในระดับสากล กลุ่มจังหวัดจึงมีความเหมาะสม
ในการเป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม 

ศูนย์กลำงโลจิสติกส์ หมายถึง เป็นประตูทุกทิศทางสู่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย รวมถึง สปป.ลาวตอนบน และกัมพูชา นอกจากนี้ 
สามารถเช่ือมโยงไปยังภาคตะวันออกท่ีเป็นฐานการผลิตใหญ่ของประเทศ คือ ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก (ECC)  

เศรษฐกิจม่ันคงสู่สำกล หมายถึง การค้า การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และ
บริการของกลุ่มจังหวัดท่ีความโดดเด่น และพร้อมท่ีจะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ 

 สังคมเป็นสุข หมายถึง การพัฒนาสังคมของกลุ่มจังหวัดใหม้ีความสุข ท้ังในด้านการคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลกับการ
พัฒนา 

 ภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยรักษาสมดุลระหว่างการ
พัฒนาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
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7. เป้ำประสงค์รวม 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน  
2) ยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านผลิตและการตลาด สาขา

การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การท่องเท่ียว และบริการ 
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
4) พัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
8. ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1: การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2: ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วย
นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 
 

9. ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 

เป้ำประสงค ์
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านการค้า บริการ และการ

ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ท่ีได้

มาตรฐานสู่สากล 
4) ระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งมีความปลอดภัยในการขนส่งสูง 

 
 ตัวชี วัด และค่ำเป้ำหมำย 

1) ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ขยายตัวเฉล่ียอย่างน้อยร้อยละ 5-8 ต่อปี  
2) ร้อยละจ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง  และระบบ         

โลจิสติกส์ท่ีได้มาตรฐานสากล  
3) ร้อยละอุบัติเหตุท่ีลดลง ร้อยละ 5 ต่อป ี
4) ความปลอดภัยในการขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
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กลยุทธ์  
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ท่ีมีมาตรฐานสากล 

แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) พัฒนาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานคมนาคมและระบบโลจิส ติก ส์ ท่ี มี

มาตรฐานสากล ท้ังทางบกและทางอากาศท่ีเช่ือมโยงโลก 
1.2) พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและช่องทางการกระจายสินค้ารองรับการลงทุนใน

ระดับนานาชาติ 
2) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการค้า 

การลงทุน และการท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ให้มีความ

เข้มแข็งท้ัง Entrepreneurship และ Startup 
2.2) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท่ีรองรับระบบโลจิสติกส์  
2.3) พัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างส่วนราชการของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับต่างประเทศ 
3) พัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) ส่งเสริมช่องการจัดจ าหน่ายทาง E-Marketing สู่ตลาดโลก 
3.2) พัฒนาระบบการค้าครบวงจร 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้ำเกษตร และอุตสำหกรรมแปรรูป 
 

เป้ำประสงค ์
1) เพิ่มรายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2) สินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
3) จ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
4) จ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

 
ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 

1) ร้อยละของรายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
ต่อป ี

2) ร้อยละสินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ต่อป ี
3) ร้อยละจ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้รับรองมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อป ี
4) ร้อยละจ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีใช้นวัตกรรม

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อป ี
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กลยุทธ์  
1) ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย เพื่อการแปรรูป 

แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) จัดโซนนิ่งทางด้านการเกษตร 
1.2) ยกระดับวิจัยการตลาดสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ตามความต้องการของตลาด 
1.3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 
1.4) ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผลผลิตเดิมและผลผลิตใหม่ ท้ังด้านปริมาณ

และคุณภาพของพืช ปศุสัตว์ ประมง และเกษตรกรรมอื่น ๆ  
1.5) บูรณาการการส่งเสริมการเกษตร 

2) ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปแบบครบวงจร 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร 

และได้รับการรับรองมาตรฐาน 
2.2) ยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3) ส่ง เสริมการวิ จัยและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่า ยสินค้าการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม 
3.2) พัฒนาตลาดสมัยใหม่ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 

เป้ำประสงค ์
1) รายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และบริการของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
2) จ านวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
3) จ านวนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเพิ่มขึ้น  

 

ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 
1) ร้อยละรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และบริการของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

ต่อปี  
2) ร้อยละจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี  
3) จ านวนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อป ี
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กลยุทธ์  
1) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน 

แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ให้มีมาตรฐานอย่างครบ

วงจร 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการครบวงจร 

แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) ส่ง เสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวและบริการ ให้ ไ ด้

มาตรฐานสากล 
2.2) ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวให้หลากหลาย 
2.3) ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาครบวงจร 
2.4) ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) อย่างครบวงจร 
2.5) ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติสู่นานาชาติ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

เป้ำประสงค ์
1) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น 
2) ช่องว่างของการกระจายรายได้ลดลง 
3) ผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น 
4) ชุมชนท่ีด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
5) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6) คุณภาพชีวิตท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 ตัวชี วัด และค่ำเป้ำหมำย :  

1) ร้อยละของประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 3 ต่อป ี

2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ในระดับมาตรฐาน 0.2-0.4 
3) ร้อยละผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี  
4) ร้อยละชุมชนท่ีด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ต่อปี  
5) ร้อยละจ านวนของชุมชนท่ีมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อป ี
6) ดัชนีความสุขเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อป ี
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กลยุทธ์  
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

แผนงานท่ีส าคัญ  
1.1) ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัย 
1.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตใจของประชาชนทุกช่วงวัย ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3) สืบสานและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
1.4) ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย 

2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานและผู้ประกอบการ 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) ยกระดับฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 
แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน 

 เป้ำประสงค ์ 
1) พื้นท่ีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น  
2) จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อใช้อุปโภค บริโภค

อย่างพอเพียง  
3) ส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (ขยะ น้ า

เสีย ดิน ของเสียอันตราย อากาศ) 
 

ตัวชี วัด และค่ำเป้ำหมำย  
1) ร้อยละพื้นท่ีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี  
2) ร้อยละทรัพยากรน้ าท่ีได้รับการฟื้นฟูให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3 ต่อปี  
3) ร้อยละส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีมาตรฐาน (ขยะ น้ าเสีย ดิน ของเสีย

อันตราย อากาศ) เพิม่ข้ึนร้อยละ 3 ต่อป ี
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กลยุทธ์  
1) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าเดิม และพัฒนาแหล่งน้ าใหม่ให้

มีน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3) จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 

3) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  
3.2) ป้องกันและลดการแพร่กระจายดินเค็ม 

4) บริหารจัดการด้านของเสีย ขยะ น้ าเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
แผนงานท่ีส าคัญ 
4.1) จัดการส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล  

 
10. ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ประเทศโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่ำ 
 

 
ภำพที ่2  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยใช้ห่วงโซคุ่ณค่า 
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11. แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  
 

 
ภำพที ่3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี 
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ภำคผนวก ก 

รำยละเอียดโครงกำรของแผนงำน 
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ก-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจสิติกส์  

เพื่อสง่เสรมิการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
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ก-2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมและระบบ    
โลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานสากล 

1.1) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมและระบบ     
โลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานสากล 
ทั้งทางบกและทางอากาศที่
เชื่อมโยงโลก 

• พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมให้
เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ
ภายในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเพื่อการขยายตัว
และรองรับธุรกิจใหม่ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้า 

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการขนส่ง 

• พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรอบรับ
การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

• ส่งเสริมให้มีศูนย์บริการ
และซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 

• พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมให้
เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ
ภายในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเพื่อการขยายตัว
และรองรับธุรกิจใหม่ 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
มาตรฐานสากลที่
เชื่อมโยงทางอากาศ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้า 

• สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการขนส่ง 

• พัฒนาให้มีศูนย์บริการ
และซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 

• ยกระดับระบบโลจิสติกส์
ที่เชื่อมโยงทางบกและ
ทางอากาศ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้า 

• สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถการ
ขนส่งอย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับศูนย์บริการและ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 
สู่สากล 

• ยกระดับระบบน าทาง
และซอฟแวร์ต่าง ๆ 
รองรับระบบโลจิสติกส์ 

• ยกระดับศูนย์การอบรม
ด้านการบินครบวงจร 

• ยกระดับระบบโลจิสติกส์
ที่เชื่อมโยงทางบกและ
ทางอากาศ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

• สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถการ
ขนส่งอย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับศูนย์บริการและ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 
สู่สากล 

• ยกระดับระบบน าทาง
และซอฟแวร์ต่าง ๆ 
รองรับระบบโลจิสติกส์ 

• ยกระดับศูนย์การอบรม
ด้านการบินครบวงจร rIS
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ก-3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาระบบน าทางและ
ซอฟแวร์ต่าง ๆ รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ 

• พัฒนาศูนย์การอบรมด้าน
การบินครบวงจร 

• ยกระดับระบบน าทาง
และซอฟแวร์ต่าง ๆ 
รองรับระบบโลจิสติกส์ 

• ยกระดับศูนย์การอบรม
ด้านการบินครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1.2) พัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าและช่องทางการ
กระจายสินค้ารองรับการ
ลงทุนในระดับนานาชาติ 

• ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งศูนย์กระจาย
สินค้า 

• วิจัยและพัฒนาสินค้าให้
ตรงตามความต้องการ
ของตลาด 

• ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
กระจายสินค้า 

• พัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

• พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
และช่องทางการกระจาย
สินค้า 

• พัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

• พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
และช่องทางการกระจาย
สินค้า 

• พัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

2) พัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
และผู้ประกอบการ เพื่อ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

 

2.1) เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการรายเดิม
และรายใหม่ให้มีความ
เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup 

• ยกระดับขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
รายเดิมที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
รายใหม่ที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ปฎิรูปการผลิตสินค้าและ
บริการด้วยระบบดิจิทัล 

• เพิ่มบทบาทในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้
มีการส่งออกสินค้าตาม
มาตรฐานสากล 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพื่อการ
ส่งออกสู่นานาประเทศ 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามารถผู้
ประกอบรายเดิมที่
เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามรถผู้
ประกอบรายใหม่ที่
เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่
สากล 

• พัฒนานวัตกรรมสินค้า
ให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs ให้มีการส่งออก 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามารถผู้
ประกอบรายเดิมและใหม่
ที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ผลักดันธุรกิจให้มีการใช้
เทคโนโลยีการจ าหน่าย
สินค้า 

• ขยายฐานการผลิตสินค้า
ไปลงทุนต่างประเทศ 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามารถผู้
ประกอบรายเดิมและใหม่
ที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 

• ผลักดันธุรกิจให้มีการใช้
เทคโนโลยีการจ าหน่าย
สินค้า 

2.2) เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ 

• เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ ทั้งทาง
บกและทางอากาศ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรที่รองรับ

• ยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ ทั้งทาง
บกและทางอากาศ 

• ยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ ทั้งทาง
บกและทางอากาศ rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ระบบโลจิสติกส์  ทั้งทาง
บกและทางอากาศ 

2.3) พัฒนากลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด กับ
ต่างประเทศ 

• พัฒนากลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

• ขยายกลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

• ขยายกลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

• ขยายกลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

3) พัฒนาระบบการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.1) ส่งเสริมช่องการจัด
จ าหน่ายทาง E-Marketing 
สู่ตลาดโลก 

• เพิ่มช่องการจัดจ าหน่าย
ทาง E-Marketing สู่
ตลาดโลก 

• พัฒนาแอพพลิเคชั่นใน
การจ าหน่ายสินค้า 

• ขยายช่องการจัดจ าหน่าย
ทาง E-Marketing สู่
ตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับแอพพลิเคชั่นใน
การจ าหน่ายสินค้า 

• ขยายช่องการจัด
จ าหน่ายทาง E-
Marketing สู่ตลาดโลก
อย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับแอพพลิเคชั่นใน
การจ าหน่ายสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ขยายช่องการจัดจ าหน่าย
ทาง E-Marketing สู่
ตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง 

 3.2) พัฒนาระบบการค้าครบ
วงจร 

• ส่งเสริมให้มีการศึกษา
การตลาด เพื่อน าไปสู่
การผลิตสินค้า 

• สร้างตลาดชุมชน 
• ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี

บทบาทในการดูแลการ
พัฒนาทางด้านการตลาด 

• พัฒนาการตลาดให้น า
การผลิตสินค้า 

• ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน
ต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี
บทบาทในการดูแลการ

• ยกระดับการตลาดให้น า
การผลิตสินค้าสู่สากล 

• ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน
ต่อเน่ือง 

• ยกระดับการพัฒนาใน
การสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภค 

• ยกระดับการตลาดให้น า
การผลิตสินค้าสู่สากล 

• ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน
ต่อเน่ือง 

• ยกระดับการพัฒนาใน
การสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภค rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายผู้บริโภค 

• ส่งเสริมให้มีระบบที่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุน 

• สร้างความเข้มแข็งใน
การค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัด 

พัฒนาทางด้านการตลาด
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาการสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภค 

• พัฒนาให้มีระบบที่รองรับ
การเป็นศูนย์กลางการค้า
และการลงทุน 

• เพิ่มความเข้มแข็งใน
การค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัด 

• พัฒนาและยกระดับให้มี
ระบบที่รองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการ
ลงทุน 

• ยกระดับให้มีระบบที่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) ยกระดับการผลิตสินค้า
การเกษตรปลอดภัย เพื่อ
การแปรรูป 

1.1) จัดโซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• จัดโซนน่ิงทางด้าน
การเกษตรทั้งระบบ 

• ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพพื้นที่ 

• ส่งเสริมการเพาะปลูกใน
สอดคล้องกับการจัด
โซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• พัฒนาการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพพื้นที่ 

• ส่งเสริมการเพาะปลูกใน
สอดคล้องกับการจัด
โซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• ยกระดับการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พื้นที่ 

• ส่งเสริมการเพาะปลูกใน
สอดคล้องกับการจัด
โซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• ยกระดับการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พื้นที่ 

1.2) ยกระดับวิจัยการตลาด
สินค้าเดิมและสินค้าใหม่
ตามความต้องการของ
ตลาด 

• วิจัยการตลาดสินค้าเดิม
และสินค้าใหม่ตาม
ความต้องการของตลาด 

• วิจัยและพัฒนาวิจัย
การตลาดสินค้าเดิมและ
สินค้าใหม่ตามความ
ต้องการของตลาด 

• พัฒนาและยกระดับวิจัย
การตลาดสินค้าเดิมและ
สินค้าใหม่ตามความ
ต้องการของตลาด 

• ยกระดับวิจัยการตลาด
สินค้าเดิมและสินค้า
ใหม่ตามความต้องการ
ของตลาด 

1.3) เพิ่มศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัย (GAP) 

• วางแผนและจัดโซนน่ิง
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็น
ระบบ  

• ปรับกระบวนการผลิต
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย 

• ยกระดับเกษตรอินทรีย์ 
• ยกระดับการตรวจ

รับรองเกษตรอินทรีย์ให้
เป็นที่ยอมรับของไทย
และต่างประเทศ 

• ก าหนดโครงการน าร่อง
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
(Smart Area) ร้อยละ 
15 

• ยกระดับการตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ให้
เป็นที่ยอมรับของไทย
และต่างประเทศ 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
15 

• ก าหนดโครงการน าร่อง
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
(Smart Area) ร้อยละ 
60 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
60 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง 

• ก าหนดโครงการน าร่อง
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
(Smart Area) ร้อยละ 
100 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
100 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง rIS
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ก-10 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาด 

• พัฒนา Smart Farmer 
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ปัจจัยการผลิต 
• เพิ่มขีดความสามารถ

ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน 

• พัฒนาห่วงโซ่เกษตร
อินทรีย์ให้ครอบคลุม
ขั้นตอนการผลิต 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
และส่งออก 

• จัดตั้งกองทุนเกษตร
อินทรีย์ 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง 

• พัฒนา Smart Farmer 
ร้อยละ 15 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
และส่งออกอย่าง
ต่อเน่ือง 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ปัจจัยการผลิต 
 

 

• พัฒนา Smart Farmer 
ร้อยละ 60 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
และส่งออกอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

• พัฒนา Smart Farmer 
ร้อยละ 100 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
และส่งออกอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

1.4) ยกระดับนวัตกรรม
การผลิตของผลผลิตเดิม

• พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ

• ยกระดับนวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิมrIS

NED KKU



ก-11 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของพืช 
ปศุสัตว์ ประมง และ
เกษตรกรรมอ่ืน ๆ 

และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของพืช 

• พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของปศุสัตว์ 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง 

• พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของไหมสู่สากล 

• ผลักดันให้สินค้าเกษตร
และอาหารมีความโดด
เด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยในตลาดโลก 

• พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการสร้าง
มูลค่าและเพิ่ม

ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของพืช
เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15  

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของปศุ
สัตว์ ร้อยละ 15 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง ร้อยละ 15 

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของไหมสู่
สากล ร้อยละ 15 

• พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม

ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของพืช
เกษตร ร้อยละ 60 

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของปศุ
สัตว์ ร้อยละ 60 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง ร้อยละ 60 

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของไหมสู่
สากล ร้อยละ 60 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน ร้อยละ 60 

และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของพืชเกษตร ร้อยละ 
100 

• ยกระดับนวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของปศุสัตว์ ร้อยละ 
100 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง ร้อยละ 100 

• ยกระดับนวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของไหมสู่สากล ร้อยละ 
100 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน ร้อยละ 100 rIS
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ก-12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ประสิทธิภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ 

• ส่งเสริมการพัฒนา
สินค้า การออกแบบ 
และตราสัญลักษณ์
สินค้า 

• พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน 

ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน ร้อยละ 15 

1.5) บูรณาการการส่งเสริม
การเกษตร 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การ 

• สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันการเกษตร 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การอย่างต่อเน่ือง 

• เพิ่มความเข็มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
การเกษตร 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การอย่างต่อเน่ือง 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูงอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การอย่างต่อเน่ือง 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูงอย่าง
ต่อเน่ือง rIS
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ก-13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• จัดตั้งสถาบันส่งเสริม
สินค้าเกษตรนวัตกรรม 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูง 

• พัฒนายุวเกษตรที่มี
คุณภาพ 

• ส่งเสริมสถาบันสินค้า
เกษตรนวัตกรรม 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูงอย่าง
ต่อเน่ือง 

2) ยกระดับอุตสาหกรรม
แปรรูปแบบครบวงจร 

2.1) ส่งเสริมวิจัยและ
พัฒนาการผลิตและแปรรูป
สินค้าการเกษตรอย่างครบ
วงจร และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทน 

• ศึกษาความเป็นได้ใน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบ
วงจร 

• ยกระดับเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้เป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ 
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 

• พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบ
วงจร 

• ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

• พัฒนาและยกระดับเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ
เกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร 

• พัฒนาเครือข่ายระหว่าง
ภาคเอกชน 

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 100 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

• ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน 

• ส่งเสริมการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ
เกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการด้าน
การเกษตร  

• สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร 

• สร้างเครือข่ายระหว่าง
ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
ภาคราชการ 

• ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูล เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร 

แข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร 

• พัฒนาเครือข่ายระหว่าง
ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
ภาคราชการ 

• ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูล เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
อย่างต่อเน่ือง 

สถาบันการศึกษา และ
ภาคราชการ 

2.2) ยกระดับอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

• สร้างนักอุตสาหกรรม
พันธ์ุใหม่  (Startup) 

• ยกระดับการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ใช้
นวัตกรรมใหม่จาก
ผู้ประกอบการ
ต่างประเทศ 

• พัฒนาการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม ODM 
และ OBM  

• พัฒนาอุตสาหกรรมใน
กลุ่ม S-Curve ใน
ลักษณะ Spring 
up/Scaling up ให้มี

• พัฒนาและยกระดับการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 
ODM และ OBM  

• พัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมในกลุ่ม S-
Curve ในลักษณะ 
Spring up/Scaling up 

• ยกระดับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม ODM 
และ OBM  

• ยกระดับอุตสาหกรรม
ในกลุ่ม S-Curve ใน
ลักษณะ Spring 
up/Scaling up ให้มีrIS
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ก-15 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ขยายการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม ODM 
และ OBM 

• ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม 

• สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ผลิต  

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ 
(Functional Foods) 

ผลิตภาพ นวัตกรรม 
และมาตรฐานที่เป็น
สากล 

• พัฒนาการรวมกลุ่มคลัส
เตอร์ตามห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรม 

• พฒันาความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs 

• พัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตรและอาหารให้
เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ที่มีมูลค่าสูงและตรง
ตามความต้องการของ
ตลาด 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนาในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
อาหารทางการแพทย์ 
(Medical Foods) 

• ส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจาก
พืชพลังงาน 

ให้มีผลิตภาพ 
นวัตกรรม และ
มาตรฐานที่เป็นสากล 

• ยกระดับการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรม 

• พัฒนาและขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ  

• ยกระดับการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

• พัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่         
(S-Curve) 

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
(Food Supplement) 

• ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างมี

ผลิตภาพ นวัตกรรม 
และมาตรฐานที่เป็น
สากล 

• ยกระดับการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรม 

• พัฒนาและขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศทั้งในและนอกเขต
นิคมอุตสาหกรรม 

• ยกระดับการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

• ยกระดับอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่         
(S-Curve) 

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
นวัตกรรมอาหาร 
(Food Innovation) rIS
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ก-16 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจาก
พืชพลังงาน 

• สนับสนุนการผลิต
พลังงานทดแทนด้วย
เทคโนโลยีที่ใช้งานได้
ง่าย 

• เพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมส าคัญเดิม
ให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 

• ส่งเสริมการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์
ความรู้มาสนับสนุนการ

• สนับสนุนการผลิต
พลังงานทดแทนด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง 

• เพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมส าคัญเดิม
ให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 

• พัฒนาการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• พัฒนานวัตกรรมและ
องค์ความรู้มาสนับสนุน
การบริการและการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร 

ประสิทธิภาพในภาค
การผลิต ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

• พัฒนาการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• ยกระดับนวัตกรรมและ
องค์ความรู้มาสนับสนุน
การบริการและการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาค
การผลิต ชุมชน และ
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• ยกระดับนวัตกรรมและ
องค์ความรู้มาสนับสนุน
การบริการและการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร 

rIS
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ก-17 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

บริการและการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร 

3) ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

3.1) ส่งเสริมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

• จัดตั้งศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

• ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• ส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

• ส่งเสริมสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื่อ
จ าหน่ายภายใน
ศูนย์กลางจ าหน่าย
สินค้า 

• ส่งเสริมและยกระดับ
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• พัฒนาเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

• ส่งเสริมสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื่อ
จ าหน่ายภายใน
ศูนย์กลางจ าหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

• ยกระดับการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมให้
หลากหลาย 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• ยกระดับเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

• ส่งเสริมสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื่อ
จ าหน่ายภายใน
ศูนย์กลางจ าหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

• ยกระดับการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• ยกระดับเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

 3.2) พัฒนาตลาดสมัยใหม่ • เพิ่มโอกาสทางอาชีพ
เกษตรผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยการบูรณา
การทุกภาคส่วน 

• ขยายช่องทางโอกาส
ทางอาชีพเกษตรผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดย

• ขยายช่องทางโอกาส
ทางอาชีพเกษตรผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดย

• ขยายช่องทางโอกาส
ทางอาชีพเกษตรผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

การบูรณาการทุกภาค
ส่วน 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

การบูรณาการทุกภาค
ส่วน 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

การบูรณาการทุกภาค
ส่วนต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยกระดับอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐาน 

1.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ให้มีมาตรฐานอย่างครบ
วงจร 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ของแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

• เพิ่มส่ิงปลูกสร้างที่เป็น
อารยสถาปัตย์ที่สะดวก
และเหมาะสมเพื่อ
รองรับเด็ก คนพิการ 
ผู้สูงอายุและสตรีมี
ครรภ ์

• ส่งเสริมการอ านวย
ความสะดวกในการผ่าน
แดนเพื่อการท่องเที่ยว 

• ยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติ 

• ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ที่
สะดวกและเหมาะสม
เพื่อรองรับเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุและสตรี
มีครรภ์อย่างต่อเน่ือง 
 

• ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

• ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ที่
สะดวกและเหมาะสม
เพื่อรองรับเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุและสตรี
มีครรภ์อย่างต่อเน่ือง 

 
 

• ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

• ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ที่
สะดวกและเหมาะสม
เพื่อรองรับเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุและสตรี
มีครรภ์อย่างต่อเน่ือง 

 

2) ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการครบวงจร 

2.1) ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 

• พัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการรองรับ
การพัฒนาด้านการ

• พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ

• ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการรองรับ

• ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการรองรับrIS
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ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ส่งเสริมและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัต
ลักษณ์ 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รองรับ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี 

• สร้างความม่ันใจในด้าน
ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการรองรับ
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ส่งเสริมและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัต
ลักษณ์ 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รองรับ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่าง
บูรณาการ 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่าง
บูรณาการ 

2.2) ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย 

• สร้างเรื่องราว (Story) 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ  

• จัดท าฐานข้อมูล
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว

• สร้างเรื่องราว (Story) 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ  

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว

• สร้างเรื่องราว (Story) 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ  

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงrIS
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• ส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดที่เชื่อมโยงกับ
นานาประเทศ 

• จัดท าฐานข้อมูล
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ (Digital 
Tourism) 

• ส่งเสริมการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว

ทั้งระบบ (Digital 
Tourism) อย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนาการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• พัฒนาการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน

ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• พัฒนาการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในrIS
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จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น 

• ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 
 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 

ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 

ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 

 2.3) ยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาครบ
วงจร 

• พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านกีฬาครบวงจรของ
กลุ่มจังหวัด 

• ขยายและยกระดับชนิด
และจ านวนการแข่งขัน
กีฬาในระดับนานาชาติ
ของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

• ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาให้หลากหลาย 

• ส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาครบ
วงจรของกลุ่มจังหวัด 

• พัฒนาชนิดและจ านวน
การแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติของแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

• พัฒนาและยกระดับให้
เป็นศูนย์กลางด้านกีฬา
ครบวงจรของกลุ่ม
จังหวัด 

• พัฒนาและยกระดับ
ชนิดและจ านวนการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติของแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

• ยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาครบ
วงจรของกลุ่มจังหวัด 

• ยกระดับชนิดและ
จ านวนการแข่งขันกีฬา
ในระดับนานาชาติของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

2.4) ยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ 
(Medical Hub) อย่างครบ
วงจร 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจรได้
มาตรฐาน 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจรได้
มาตรฐาน 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจรได้
มาตรฐาน rIS
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาการบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

 

• พัฒนาและยกระดับการ
บริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพอย่างครบ
วงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• พัฒนาให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

• ยกระดับการบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• ยกระดับให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

• ยกระดับการบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• ยกระดับให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

 2.5) ยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และเชิง
ธรรมชาติสู่นานาชาติ 

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 

 

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เพิ่มนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนอง
ความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เพิ่มนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนอง
ความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เพิ่มนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนอง
ความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงอย่างยัง่ยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน 

1.1) ยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนทุก
ช่วงวัย 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วงวัย 
ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• ส่งเสริมการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

• สร้างโอกาสและความ
เท่าเทียมในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่มผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วง
วัย ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ยกระดับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

• สร้างโอกาสและความ
เท่าเทียมในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่มผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วง
วัย ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ยกระดับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วง
วัย ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ยกระดับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

1.2) พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับจิตใจของ
ประชาชนทุกช่วงวัย ตาม

• พัฒนาคุณภาพชีวิตทุก
ช่วงวัยให้มีความม่ันคง
เข็มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ตาม

• พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
ให้มีความม่ันคงเข็มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน 

• ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัยให้มีความ
ม่ันคงเข็มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และ

• ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัยให้มีความ
ม่ันคงเข็มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• พัฒนาและผลักดันน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิตและหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

• สนับสนุนการให้ความรู้
ในการบริหารจัดการ
ทางการเงินแก่ชุมชน
และครัวเรือน 

• จัดตั้งโครงข่ายการเงิน
ฐานราก 

• สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลัก

และสังคม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตและ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• พัฒนาให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน 

• ส่งเสริมโครงข่าย
การเงินฐานราก 

• ส่งเสริมและการศึกษา
สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

สังคม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตและ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• พัฒนาให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน 

• ส่งเสริมโครงข่าย
การเงินฐานราก 

• สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 

สังคม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตและ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3) สืบสานและอนุรักษ์อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชน 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

 1.4) ยกระดับการศึกษา
ของประชาชนทุกช่วงวัย 

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและ

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและ

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและ

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
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นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• สร้างแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• ส่งเสริมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• ส่งเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็นต้น 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาในรูปแบบทวิ
ศึกษา ทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการ 

• ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park)  

นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็น
ต้น 

• สนับสนุนการศึกษาใน
รูปแบบทวิศึกษา ทวิ
ภาคีกับสถาน
ประกอบการ 

• ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park) 

นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็น
ต้น 

• สนับสนุนการศึกษาใน
รูปแบบทวิศึกษา ทวิ
ภาคีกับสถาน
ประกอบการอย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park) 

นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็น
ต้น 

• สนับสนุนการศึกษาใน
รูปแบบทวิศึกษา ทวิ
ภาคีกับสถาน
ประกอบการอย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park) rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

2) เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 

2.1) ยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

• พัฒนาแรงงานให้มี
สมรรถนะและขีด
ความสามารถให้
สอดคล้องกับตลาดงาน
ในอนาคต 

• พัฒนาแรงงานให้
สามารถน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ใน
การเพิ่ม Productivity 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ทักษะระดับสูง (High 
Skill) ให้มีทักษะด้าน 
STEM 

• พัฒนาทักษะภาษาใน
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
แรงงาน 

 

• พัฒนาและยกระดับ
แรงงานให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถให้
สอดคล้องกับตลาดงาน
ในอนาคต 

• พัฒนาและยกระดับ
แรงงานให้สามารถน า
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการ
เพิ่ม Productivity ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 

• พัฒนาและยกระดับ
แรงงานให้มีทักษะ
ระดับสูง (High Skill) 
ให้มีทักษะด้าน STEM 

• ยกระดับทักษะภาษาใน
การสื่อสาร เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับแรงงาน 

• ยกระดับแรงงานให้มี
สมรรถนะและขีด
ความสามารถให้
สอดคล้องกับตลาดงาน
ในอนาคต 

• ยกระดับแรงงานให้
สามารถน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ใน
การเพิ่ม Productivity 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 

• ยกระดับแรงงานให้มี
ทักษะระดับสูง (High 
Skill) ให้มีทักษะด้าน 
STEM 

• ยกระดับแรงงานให้
สามารถน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ใน
การเพิ่ม Productivity 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 

• ยกระดับแรงงานให้มี
ทักษะระดับสูง (High 
Skill) ให้มีทักษะด้าน 
STEM 

rIS
NED KKU



ก-32 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
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2.2) เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ  

• เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการทุก
สาขาอาชีพที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายให้รักษา
ตลาดเดิมและขยาย
ตลาดใหม่ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• พัฒนาทักษะดิจิทัล
ส าหรับผู้ประกอบการ
ทุกสาขาอาชีพ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ระบบ E-Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การจ้างแรงงานสูงวัย
อย่างครบวงจร 

• สร้างความเชื่อม่ันใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการท าธุรกรรม
ออนไลน์ 
 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้รักษาตลาด
เดิมและขยายตลาดใหม่
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• พัฒนาและยกระดับ
ทักษะดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถระบบ E-
Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับการจ้าง
แรงงานสูงวัยอย่างครบ
วงจร 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้รักษาตลาด
เดิมและขยายตลาดใหม่
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• พัฒนาและยกระดับ
ทักษะดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถระบบ E-
Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับการจ้าง
แรงงานสูงวัยอย่างครบ
วงจร 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้รักษาตลาด
เดิมและขยายตลาดใหม่
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• พัฒนาและยกระดับ
ทักษะดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถระบบ E-
Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับการจ้าง
แรงงานสูงวัยอย่างครบ
วงจร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

3) ส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
อย่างครบวงจร 

3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.1) ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• เสริมสร้างพลังเครือข่าย
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• สร้างสังคมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

• สร้างความตระหนักให้
เกิดความหวงแหนแก่
เยาวชน 

• ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• ความตระหนัก และมี
จิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมสังคมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

• สร้างความตระหนักให้
เกิดความหวงแหนแก่
เยาวชน 

• ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

• ความตระหนัก และมี
จิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมสังคมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

• ความตระหนัก และมี
จิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมสังคมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2) บริหารจัดการทรัพยากร
น้ าอย่างสมดุล 

2.1) เพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้ าของแหล่งน้ า
เดิม และพัฒนาแหล่งน้ า
ใหม่ให้มีน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 

• ทบทวนและบูรณาการ
แผนพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

• ศึกษาพื้นที่แหล่งน้ าใน
กลุ่มจังหวัด 

• วางแผนระบบบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบใน
กลุ่มจังหวัด 

• พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ 
• ขยายและเชื่อมโยง

ระบบบริหารจัดการน้ า
ให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่ม
จากเดิมร้อยละ 15 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน้ าของ
แหล่งน้ าเดิมและพัฒนา

• พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครอบคลุม
พื้นที่ร้อยละ 60 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน้ าของ

• พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครอบคลุม
พื้นที่ร้อยละ 100 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน้ าของrIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน้ าของ
แหล่งน้ าเดิมและพัฒนา
แหล่งน้ าใหม่ 

• พัฒนาแหล่งน้ าเชื่อมโยง
แหล่งน้ าเข้าด้วยกัน เพื่อ
การเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 

• สร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตร 

• พัฒนาระบบส่งน้ า และ
กระจายน้ าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง 

• เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 

• พัฒนาแหล่งน้ า
เชื่อมโยงแหล่งน้ าเข้า
ด้วยกัน เพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

• สร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15 

• พัฒนาระบบส่งน้ า และ
กระจายน้ าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

• เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ร้อยละ 15 

แหล่งน้ าเดิมและพัฒนา
แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

• พัฒนาแหล่งน้ าเชื่อมโยง
แหล่งน้ าเข้าด้วยกัน 
เพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

• สร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

• พัฒนาระบบส่งน้ า และ
กระจายน้ าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

• เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ร้อยละ 60 

แหล่งน้ าเดิมและพัฒนา
แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

• พัฒนาแหล่งน้ า
เชื่อมโยงแหล่งน้ าเข้า
ด้วยกัน เพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

• สร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 100 

• พัฒนาระบบส่งน้ า และ
กระจายน้ าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

• เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ร้อยละ 100 

2.2) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ าให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

• ส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ ามีการ
ใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ าให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ าให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ าให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 100 rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

 2.3) จัดการและอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรน้ าให้
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการ 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบ 

• ควบคุมและฟื้นฟู
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ส าคัญ 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการอย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

• พัฒนาคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าส าคัญ 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืน 

• พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการอย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

• พัฒนาคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าส าคัญ 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืน 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืน 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

• พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการอย่างต่อเน่ือง 
 

3) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.1) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

• จัดท าฐานทรัพยากรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วม 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต้นน้ า 

• รวบรวมข้อมูลเพื่อ
บันทึกลงในฐาน
ทรัพยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต้นน้ า 

• พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ รักษา

• ยกระดับการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ รักษา
สมดุลส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนา 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต้นน้ า 

• ยกระดับการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ รักษา
สมดุลส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนา 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต้นน้ า rIS
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• เพิ่มที่ป่าและพื้นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการทรัพยากร
ธรณีอย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
ชุมชน 

สมดุลส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนา 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

• เพิ่มที่ป่าและพื้นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่าง
ยั่งยืน 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

• เพิ่มที่ป่าและพื้นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการทรัพยากร
ธรณีอย่างยั่งยืน 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

• เพิ่มที่ป่าและพื้นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่าง
ยั่งยืน 

3.2) ป้องกันและลดการ
แพร่กระจายดินเค็ม 

• พัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน
ตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 

• พัฒนาและยกระดับ
แหล่งน้ าใต้ดินตาม
ความเหมาะสมของ
พื้นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 

• ยกระดับแหล่งน้ าใต้ดิน
ตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 

• ยกระดับแหล่งน้ าใต้ดิน
ตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 

4) บริหารจัดการด้านของ
เสีย ขยะ น้ าเสียชุมชนและ
อุตสาหกรรมอย่างเป็น
ระบบ 

4.1) จัดการสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากล 

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชน อากาศ 

• จัดการคุณภาพน้ าและ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละออง 

• เพิ่มประสิทธิภาพ 
พัฒนากลไก ขีด

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

• จัดการคุณภาพน้ าและ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละอองอย่าง
ต่อเน่ือง 

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

• จัดการคุณภาพน้ าและ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละอองอย่าง
ต่อเน่ือง 

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

• จัดการคุณภาพน้ าและ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละอองอย่าง
ต่อเน่ือง rIS
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ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ในการปรับตัวต่อสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการ
น้ า เกษตร สาธารณสุข 
เป็นต้น  

• พัฒนากลไก ขีด
ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่น
และชุมชนมีแผนปฏิบัติ
การในการปรับตัวต่อ
สภาพภูมิอากาศในราย
สาขาที่จ าเป็น เช่น การ
จัดการน้ า เกษตร 
สาธารณสุข เป็นต้น 

• พัฒนากลไก ขีด
ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ในการปรับตัวต่อสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการ
น้ า เกษตร สาธารณสุข 
เป็นต้น 

• พัฒนากลไก ขีด
ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ในการปรับตัวต่อสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการ
น้ า เกษตร สาธารณสุข 
เป็นต้น 
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