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อุตสำหกรรมจังหวัดเลย ปี 2563 นี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบำยรัฐบำล วำระกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงอุตสำหกรรม แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

ปี ๒๕๖๓ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย     
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย    
โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ              
แผนความมั่นคงและนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและ สอดคล้องกับบริบท      
ที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาส
และ อุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพแผนพัฒนาจังหวัดเลย โดยการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน    
ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และ
การบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการก ากับ
ดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกล ไก     
ในการขับเคลือ่น โดยมีขอบเขต ดังนี้   
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วิสัยทัศน์ : “เพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”   

 
พันธกิจ  

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขัน
ได้ 

๒)  สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาสและลด    
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม   

๓)  ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔)  บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เลยเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม  

เ พื่อส่ง เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดเลย  
และอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม     

เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาสและลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ ่ง เน้นการด า เนินกิจการที่เป็นมิตร  
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน  

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะองค์กร และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม 

 เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

 (๑) เป้าหมาย    

 เป้าหมายที่ ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี    
                      เสถียรภาพและยั่งยืน    
 เป้าหมายที่ ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 

 (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม 
และบริการขนส่งและโลจิสติกส์)  

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย) 

  ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก    
(สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม)่ 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ)    

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ         

 กระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนและผู้ ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม               
ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืน      
สู่สากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว การขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการพัฒนา
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เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ตลอดจน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศที่จะส่งผลต่อการขยายตัว ผลิตภัณฑ์      
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value 
Chain) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบความต้องการตลาด    
ต่อยอดงานวิจัยสู่ เชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์     
รูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิด 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสมุนไพรมาใช้
ทางการแพทย์ เป็นต้น  

 ๒) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยด าเนินการตามนโยบาย 
ประเทศไทย ๔.๐ ที่มีเปา้หมายเพื่อเพ่ิมศักยภาพและเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ลดความเหลื่อมล้ า น าประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอย่างชัดเจน รวมถึงนโยบาย ๑๐ 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) 
ของประเทศ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น 
ต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์     
มาใช้ในสถานประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม    
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดังกล่าว  

 ๓) ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริม          
การท่องเที่ยว ผ่านการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบ 
ด้ วยความคิดสร้ า งสรรค์ และนวัตกรรมให้ มีมู ลค่ า เ พ่ิมและ เป็ นที่ ต้ อ งการ                
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้ง     
การสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพและสปา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุน     
สร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดสากล  

 ๔) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยพัฒนาศักยภาพ        
และองคค์วามรู้การใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SMEs ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดการค้าและการลงทุนร่วมกัน รวมทั้ง
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ส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก
เชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development: EEC) เพ่ือต่อยอดของ SMEs ให้เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนา
ศักยภาพและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือ      
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 ๕) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยส่งเสริม 
ผู้ประกอบการครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด า เนินธุรกิจ 
ให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และ
การให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และ Digital หรือ IT มาใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย การเพ่ิมประสิทธิภาพ       
การผลิตและคุณภาพสินค้า เพ่ิมช่องทางการค้า และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
และพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) ควบคู่กับการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยการให้ความช่วยเหลือ SMEs 
และวิสาหกิจชุมชนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ และการให้บริการปรึกษาแนะน า
ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs 

 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

(๑) เป้าหมาย    
 เป้าหมายที่ ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
 เป้าหมายที่ ๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม                
                      เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา 
                      ประเทศในทุกระดับ   
 เป้าหมายที่ ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
                      การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจฐานราก)  
๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มี       
ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและ
อาชีพ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน)  
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ       
 กระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผู้ประกอบการแล้ว ยังให้ความส าคัญโดยน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
มา เป็น เครื่ อ งมือส า คัญที่ จะ พัฒนาวิ สาหกิ จชุ มชนให้ เ ข้ มแข็ ง ร่ วมกับ              
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการผลิต การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาช่องทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ        
วิสาหกิจชุมชนให้สามารถเติบโตสู่สากล พัฒนามิติเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อาทิ 
การสนับสนุนด้านวิชาการในการฝึกอบรมพัฒนาราษฎรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่  โครงการ            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น     
การปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตรในระดับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีมาตรฐานและตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการขยายช่องทางทางการตลาด
และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

 (๑) เป้าหมาย    
เป้าหมายที่ ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม              
                     และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
เป้าหมายที่ ๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ      
ของประเทศ  

เป้าหมายที่ ๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบ
นิเวศ   

เป้าหมายที่ ๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ          
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลัก
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   
๔ .๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี เขียว ( เ พ่ิมมูลค่า          

ของ เศรษฐกิจฐานชี วภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้ านการ           
สร้างความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ า ล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน   
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๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ    
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน) 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา
เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์    
ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ อย่างเป็นเอกภาพ พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มีผลกระทบ        
ต่อสิ่ งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายองค์กร พัฒนา 
เมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม         
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น)   

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ      
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมือง 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่ ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจาก 
ครัวเรือนและจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดการเกิด
ขยะและลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ พัฒนาพ้ืนที่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการ
ปลดปล่อยมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้กระทรวง
อุตสาหกรรมยังมุ่งเน้นการพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน   
ในระดับสูง มีความปลอดภัย และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ     
ต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการน ามาตรฐานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) และอุตสาหกรรมสีเขียว 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
(๑) เป้าหมาย    

เป้าหมายที่ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   

เป้าหมายที่ ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
เป้าหมายที่ ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)  

๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่        
(ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ)  

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ        
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม)  

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบท   
ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ           
ให้ทันสมัย) 

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก      
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากรภาครัฐ 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต)  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
  กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจการด าเนินงานโดยยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยน านวัตกรรม 
เทคโนโลยี ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น 
การใช้ระบบ IT มาใช้ท างานให้ผู้รับบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น การให้บริการ
ผู้ประกอบการออนไลน์ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs การบริหารจัดการ
องค์การ โดยน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ในทุกระดับทั้งในส่วนกลางและ         
ส่วนภูมิภาค มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ตลอดจนการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบท   
การพัฒนาประเทศ มีการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ      
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีมาตรการก ากับดูแล    
ที่เสริมสร้างความโปร่งใส และการป้องกันทุจริต รวมทั้งระบบการตรวจสอบ      
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุ เป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ             
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ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
    (๑) ประเด็น ๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   
    ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการ     

 เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน   
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ ๔.๖      
๒) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๒.๒  

 ๒) แผนย่อย ๓.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา   

- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส า อาง 
นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ 
เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร  

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรม    
แปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่
เหมาะสม 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจชีวภาพ โดย
การพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้    
จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุน 
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การลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น          
ในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์       
จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจ   
เพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไก    
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

- มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมี
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยการพัฒนาวิธีการ            
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหาย          
ต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์         
ที่เป็นมาตรฐานและจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ ๑๐ 

    ๔) แผนย่อย ๓.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
  แนวทางการพัฒนา   

- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย
ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหาร
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ      
การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น          
และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการท าธุรกิจใหม่ในอนาคต 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ในภาคส่วนต่าง ๆ 
ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
และส่งเสริมการน าบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามา
ท างานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์         
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 
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- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตตามระดับความพร้อม     
ของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาด          
ของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ยกระดับให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็น ส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวันในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาด ภายในประเทศผ่านการ
สนับสนุนของภาครัฐ 

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์
ทั้ ง ในประเทศและจากต่ างประเทศ และสนับสนุนการสร้ า งคลั ส เตอร์              
ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึ ง
สนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ 

เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ ๕ 

  ๕) แผนย่อย ๓.๔ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
 แนวทางการพัฒนา   

-  ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือ พลังงานทางเลือกอ่ืน  ๆ โดยจัดท า       
แนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่ง   
ในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก เพ่ือเตรียมความพร้อมและถ่ายทอด      
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัว
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ 
อาทิ อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบราง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต 
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 เป้าหมายของแผนย่อย :   
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่  
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :   
-  ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพ้ืนเอเชีย แปซิฟิก ร้อยละ ๑   
- จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔ 

(Tier ๔) 
  ๖) แผนย่อย ๓.๖ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า และมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม 

- ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตทั้งในภาพรวมและรายสาขา
ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ
ของประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็น
แนวทางในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยเชื่อมโยง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละ
สาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศ
ในทุกระดับ ทั้ ง แรงงานในประเทศที่ เป็นแรงงานฝีมือ ผู้ เชี่ ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้าบุคลากร             
ที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขอ งปร ะ เทศสนั บ สนุ น ให้ มี ข้ อ มู ล เ ปิ ด  เ พ่ื อ เ พ่ิ มศั ก ยภ าพกา รแข่ ง ขั น                 
ของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรมมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ       
ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ 
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 เป้าหมายของแผนย่อย :  
- แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :   
- อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อันดับที่ ๖๐  
- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 

อันดับที่ ๔๕ 
 

 (๓) ประเด็น ๓ การเกษตร 
  ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น   
 เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ร้อยละ ๓.๘  
- อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๒ 

  ๒) แผนย่อย ๓.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้มี
สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ า เสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการ       
ของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย   

- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

- สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของ
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการ
เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริม          
การบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยัง
ตลาดโลก 
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 เป้าหมายของแผนย่อย   

    -  สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   -  อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ร้อยละ ๓ 

   ๓) แผนย่อย ๓.๒ เกษตรปลอดภัย  
 แนวทางการพัฒนา 

 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง 
เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า 
พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้า ระดับสากล 
 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
   -  สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   -  อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ร้อยละ ๓ 

   ๔) แผนย่อย ๓.๔ เกษตรแปรรูป   
 แนวทางการพัฒนา   

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม        
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และ       
เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์   
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- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต หลังการ
เก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและ         
ความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้า
เกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า   

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ๓ 
 

 (๔) ประเด็น ๕ การท่องเที่ยว  
  ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมายที่ ๒ รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

- อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง มีสัดส่วน ๘๐ : ๒๐ 

   ๒) แผนย่อย ๓.๑ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
 แนวทางการพัฒนา   

- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น   

- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนา   
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและ
การออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น   

- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว       
ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและ
บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 
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 เป้าหมายของแผนย่อย  
   -  รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

   ๓) แผนย่อย ๓.๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
 แนวทางการพัฒนา   

- สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มี
ศักยภาพในการบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้าง ความหลากหลาย
ของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุ น้ าร้อน น้ าแร่ สปาโคลน 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 

- พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน ระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
โดยการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
พร้อมสร้างความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย    
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมข้ึน  
- สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์

แผนไทย ขยายตัวร้อยละ ๕  
- อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพที่

ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
 

  (๖) ประเด็น ๗ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมาย   
      - ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
      - อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ ๔๕ 
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   ๒) แผนย่อย ๓.๑ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
 แนวทางการพัฒนา   

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้ง ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ   

 เป้าหมายของแผนย่อย   
- ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลง 
- ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ      

น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ 

   ๓) แผนย่อย ๓.๒ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน   
 แนวทางการพัฒนา    

- สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ พลังงานโดยมุ่งให้เกิด
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงาน อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น 
 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    
- สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟูา เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๖๐ 
- สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิต ไฟฟ้าความ

ร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เฉลี่ยร้อยละ ๑๕-๑๘ ของ พลังงานขั้นสุดท้าย 
 

  (๗) ประเด็น ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ร้อยละ ๔๕ 
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   ๒) แผนย่อย ๓.๑ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
 แนวทางการพัฒนา   

- สร้ างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น 
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้าง   
ตราสินค้าให้ เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญา            
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ทักษะในการวิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้า และ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบ     
ประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมใน
ประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงาน
และบุคลากรคุณภาพ  

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดย
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจ ตลอดกระบวนการมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับ ผู้ประกอบการรายใหญ่  

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้
เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิม
อ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 
การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกลุ่มของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
- เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน  
- เป้าหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

ดิจิทัลดีขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ดิจิทัล อันดับ

ที่ ๑ ใน ๓๖ 

   ๓) แผนย่อย ๓.๓ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด   
 แนวทางการพัฒนา   

- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์  และตราสินค้า        
ที่เด่นชัด ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการ     
ของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูงพร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มี
คุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตลาดต่างประเทศ 

- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น 
สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
เป็นต้น  

- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการ
ขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และ  
มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน  

- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งในด้าน
องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตร การค้าการลงทุน 
และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศ เป้าหมาย รวมทั้งพัฒนา     
แผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและ   
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริม
การค้า และการบริการชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค     
กับเศรษฐกิจโลก 
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 เป้าหมายของแผนย่อย   
- เป้าหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

ดีขึ้น  
- เป้าหมายที่ ๓ การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ    
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD อันดับที่ ๑ ใน ๕  
- สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวม      

ของประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 

๔) แผนย่อย ๓.๔ การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
 แนวทางการพัฒนา   

- ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้      
ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและ
พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้สามารถด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และ
ต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ 
ชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ 
ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนา สินค้าและ
บริการของวิสาหกิจประเภทต่างๆ  

- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ สถาบัน
วิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจร
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกันโดยมีระบบจูงใจให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและ
ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
ชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
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- สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วมทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของ
ธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่  

- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการ
พัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติ
และประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
ที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน  

- ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด า เนินการเชิงรุกเพ่ือ          
แก้จุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน         
การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินค้าและ
บริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ         
เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ร่วมก าหนดมาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภค      
ให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น 
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
หรือความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้น
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน การสนับสนุนและ

ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  
- การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
- การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ

ความสอดคล้องของนโยบาย อันดับที่ ๑๕ 
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 

ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ ๕  
- มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง ๕ ปีแรก 

๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
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  (๙) ประเด็น ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทยด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
      -  ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ ๗๕ 

   ๒) แผนย่อย ๓.๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนา   

- ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาด 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้น
ให้กับประเทศ  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ มีโอกาส และทางเลือก
ท างานและสร้างงาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
- แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะ

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ งใหม่ตามพลวัต        
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน   

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
   -  ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 

  (๑๐) ประเด็น ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก   
     ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและ       
อย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
      - ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ๔.๓๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕ 

   ๒) แผนย่อย ๓.๑ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  
 แนวทางการพัฒนา  

- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือ
ยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ   
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 เป้าหมายของแผนย่อย   
    - ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด        

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
   ๓) แผนย่อย ๓.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

 แนวทางการพัฒนา  
- ส่ง เสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และ           

การกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน   
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับ เศรษฐกิจชุมชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
     - ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP อย่างน้อย

ร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน 
 

  (๑๑) ประเด็น ๑๘ การเติบโตอย่างย่ังยืน  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

- อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ใน
ระดับต่ ากว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก 

   ๒) แผนย่อย ๓.๑ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ 
ก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
มาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน เพ่ือให้แหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยว 
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ที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิก
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ       
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการ
ทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
   -  การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   -  ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ๕๐ คะแนน 

๓) แผนย่อย ๓.๓ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ สภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา   

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
         - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและ ขนส่งสาขา

กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๒ จากกรณีปกต ิ

   ๔) แผนย่อย ๓.๔ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 แนวทางการพัฒนา   
- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน   
- จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์   
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย และกากอุตสาหกรรม        

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
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 เป้าหมายของแผนย่อย   
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน ของประเทศไทย  
- คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเล มีคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมี ในภาค

การเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย 

ร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด  
- คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์

เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด  
- ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ๐.๗๔ 

 
  (๑๒) ประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
      ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมายที่ ๑  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ  

 เป้าหมายที่ ๒  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕  
- ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติอยู่ในกลุ่ม

ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

    ๒) แผนย่อย ๓.๑ การพัฒนาบริการประชาชน  
 แนวทางการพัฒนา   

- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชน   
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้   
- ปรับวิ ธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่ กฎหมายก าหนด”            

เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ”   

 เป้าหมายของแผนย่อย   
     - งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    
- สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล       

ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๓) แผนย่อย ๓.๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง  
 แนวทางการพัฒนา  

- จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
- ก าหนดให้มกีารติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ   

 เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/

โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

   ๔) แผนย่อย ๓.๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร            
ขีดสมรรถนะสูง”   

- ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์   
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 

ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย   

 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ   
มีความคล่องตัว  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
 - สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า      

ร้อยละ ๙๐ 

   ๕) แผนย่อย ๓.๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง   
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- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ        
เป็นระบบ   

 เป้าหมายของแผนย่อย   
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 - ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
 - สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒๐ 

 
  (๑๔) ประเด็น ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

 เป้าหมายที่ ๒ มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ในประเทศเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม        

ในประเทศ (รอ้ยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ ๑.๕ 

     ๒) แผนย่อย ๓.๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา   

- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ 
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่ง
ระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก การวิจัยและ

นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน  
- วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง มูลค่าเพ่ิม

สูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี  
- จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อ

รายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ๑ เท่าจากปีฐาน 
 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ   
 ๒.๒.๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ  
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  หัวข้อที่ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน  
  หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสาธารณสุข  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – 

อาชีวศึกษา (สนับสนุน)  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา 

(สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – 

โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (สนับสนุน)  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - 
Big data (สนับสนุน)  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – 
หน่วยงานดูแลควบคุม ด้านกฎหมายด้าน 
การแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี 
(สนับสนุน)  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ : คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ 
(สนับสนุน)  
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(สนับสนุน)  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – 
ความยากง่ายในการท า ธุรกิจ (สนับสนุน) 

 
    หัวข้อย่อย ๑.๒ : การรวมกลุ่มในภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : Regional Integration Committee  
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่ม ในภูมิภาค  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : Clusters and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาค  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนา/Trading Centers/Treasury 
Centers  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : Borderless Trade  ขจัดอุปสรรคทาง
การค้า  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนใน 
ต่างประเทศ 

     หัวข้อย่อย ๑.๓ : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation  
                                                      Ecosystem)  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ท

อัพ และสเกลอัพ 
   หัวข้อที่ ๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
     หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การจัดตั้ง Centre of Excellence 

ส าหรับภาคเกษตร  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super 

Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
อย่างครบวงจร 
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    หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การพัฒนาธุรกิจชุมชน  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน

การลดความเหลื่อมล้ า 

     หัวข้อที่ ๓ :      การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  
หัวข้อย่อย ๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน   
                   และนวัตกรรม  
หัวข้อย่อย ๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริม วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs  
หัวข้อย่อย ๓.๕ การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา

เศรษฐกิจ (Oversight Body) 

 ๒.๒.๒.๒ การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก  
    ประเด็นย่อยที่ ๓ : ทรัพยากรแร่ 

๓.๑ เร่งรัดจัดท าพ้ืนที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง  
๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ  
๓.๓ สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของท้องถิ่น และชุมชนในการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 

   ประเด็นย่อยท่ี ๒ : การบริหารเชิงพื้นที่  
         ๒.๑ : การบริหารจัดการร่วมกัน  
         ๒.๒ : การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 

   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
         ๓.๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง  
         ๓.๕ การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 

   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม  
ประเด็นปฏิรูปที่  ๑ :  เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้ มี

ประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการ

ขยะอันตรายชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การขออนุมัติ 

การก่อสร้าง  
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ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูงใจให้โรงงาน
จัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  

ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย เพ่ิมข้อก าหนดด้านการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพ 
ประชาชนและคุณภาพ สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ ภาคเอกชนในการ 
จัดการการใช้สารเคมีเพ่ือ การเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

   ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และ 
            ตรวจสอบมลพิษ  

ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้าย มลพิษและเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะอย่าง โปร่งใส  

ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่ เกิดจากสถาน 
  ประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีใน     

ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  
ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใน การบังคับใช้บทลงโทษ 

กับสถานประกอบการที่กระท าผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้
มี ค ว า ม รุ น แ ร ง ม า ก ขึ้ น  :  ม ล พิ ษ จ า ก ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี  ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม 
เฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของ
เสียจากการผลิต 

   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 
  
๒.๒.๒.๓ ด้านการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   หัวข้อที่ ๑ เรื่องการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  

    ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม  

    ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ด้านการบริหารจัดการ 
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
  ๑) วัตถุประสงค์ 

   (๑) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรม ในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้   

(๒) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   

(๓) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน     
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

(๔) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา   

(๕) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ    
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่   

(๖) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

  ๒) เป้าหมายรวม 

    (๑) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

(๒) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ   
ลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
และบริการ  
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(๓) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า 
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ 
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์   
     เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น   
    • ตัวชี้วัด ๓.๓  มูลค่าสินค้าชมุชนเพ่ิมข้ึน  

  (๓.๒) แนวทางการพัฒนา   
   ๑. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย  

     -  ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด       
องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  

     -  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster)    
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนา 
ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับ ชุมชนในการประกอบ
ธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  ๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์   
    ๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
     เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ และ        
                                              คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
       • ตัวชีว้ัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ  
                 ฉบับที่ ๑๒ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕   
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     • ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผน  
              พัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ (ปี  ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของ  
              รัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่า   
              ร้อยละ ๑๙.๐ 

    เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
     • ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า  
               ร้อยละ๑๐ ต่อปี  
     • ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่า  
              ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี   
     เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน  
              การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย   
     • ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
              ร้อยละ ๔.๐   

    เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ   
     • ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่า 
    ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี   

  ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา   
   เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานใน การสร้างความ 
    เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   

    • ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ  
      บริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ย  
      ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ   

   เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ   
    • ตัวชี้วัด ๓.๑ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
      จ านวน ๑๕ พ้ืนที่   

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงข้ึน   

    • ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท   
    • ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  
     (The Travel & Tourism Competitiveness Index:  
     TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๓๐  
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   เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น   
    • ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดสว่นผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ  
     ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
     ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕  เมื่อสิ้นสุด 
      แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒   

   เป้าหมายที่ ๖ เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ   

    • ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการ 
       พัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้าน  

   เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน   
    • ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 
       ประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของ 
       ประเทศแรกท่ีได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

   แนวทางการพัฒนา  

    ๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม   

    ๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง  

    ๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน   

    ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า 
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน    
อย่างทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

    ๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย   

     ๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน   

     ๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม   

     ๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า 
เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (๒) ส่งเสริม 
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ 
(๓) ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
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     ๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย 
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และ
การท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๓) วิจัยพัฒนาและใช้
เทคโนโลยี และเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการ
ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการ
ผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ              
(๗) สร้างความร่วมมือด้าน การเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน   

     ๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (๒) ส่งเสริมขยายผลและ 
พัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด   

     ๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน 
เกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร (๒) สร้างบุคลากร       
ด้าน การเกษตร (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย   

    ๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศ    
ที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้า       
ทางเทคโนโลยี การปรับตัว เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบท
ต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่ แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ ๆ 
ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

     ๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน     
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของ 
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้า     
ที่ รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ บริโภค ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและ             
มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ๑.๓) สนับสนุนการกระจาย     
การลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาด
ส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ   
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     ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ ๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับ
อนาคต 
    ๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว   
    ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี 
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง    
โดยมแีนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ๑.๒) ยกระดับ
ฐานธุรกิจ บริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต ๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาค
บริการที่เป็นเอกภาพ  

    ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ ๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี 
ความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน   

    ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ   

    ๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน   

    ๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก   

    ๒) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล   

    ๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     ๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ 
ใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ (๒) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่  

     ๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน 
ของคนไทยในต่างประเทศ   

     ๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม 
และอ านวยความสะดวกการค้าการ  

     ๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
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   ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
       (๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

    เป้าหมายที่  ๓  สร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบ           
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและ    
ของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน   

    • ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และ
น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรมอันตราย ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

    • ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน   

    • ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไข และมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

    เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ ใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มี ความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง     

    • ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ คมนาคม
ขนส่งลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อย ในกรณีปกติภายในปี ๒๕๖๓   

    • ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาท ต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 

      (๕.๒) แนวทางการพัฒนา  

    ๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็น ดังนี้ (๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า (๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย       
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (๔) ปกป้อง
ทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง (๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

    ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

    ๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง ทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเมืองสี
เขียว เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ (๑) เร่งรัดแก้ไข ปัญหา
การจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤต และ
ลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ (๔) ปรับปรุง 
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    ๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) ส่งเสริมการ
ผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (๒) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (๔) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่       
การบริโภคท่ียั่งยืน  
    ๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร  (๓) 
ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจ      
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

    ๖. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

    ๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง              
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

    ๘. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

    ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   

     (๖.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

      เป้าหมายที่ ๑  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ   

     • ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีลดลง    

     เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น   

     • ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
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     (๖.๒) แนวทางการพัฒนา  

     ๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร 
ภาครัฐให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า   

     ๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ   

     ๓.  เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ   

     ๔. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

      ๔.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  

      ๔.๒ ป้องกันการทุจริต 

       - เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนด 
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการปอ้งกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง   

        -  เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

    ๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   
     (๘.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

            เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์          
ในภาพรวม   

      • ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม     
ในประเทศลดลงจาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔  

      • ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ 
๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ในปี ๒๕๖๔ 

      เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน   

      • ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน ขั้น
สุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔   
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      เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   

      • ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น  

      • ตัวชี้วัด ๕.๓ จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ราย  

      • ตัวชี้วัด ๕.๔ จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 

     (๘.๒) แนวทางการพัฒนา  
      ๑. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
       ๑.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
        ๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล   
        ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร  
        ๓) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service 
Providers: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้   
        ๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ 

      ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
       ๒.๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
โดย ๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท า
แพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตรภาคการผลิต และ 
ภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และ ๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัส
ของสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับ    
กับการทางธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์      
(e-Supply Chain) และ การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
       ๒.๒ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุน      
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนดมาตรฐานระบบ
ตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทั ล เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลใน ส่วนของภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 
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    ๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

     (๙.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

       เป้าหมายที่  ๒ เ พ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน  

       • ตัวชี้วัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน การ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ 
ผลงานทั้งหมด 

    (๙.๒) แนวทางการพัฒนา  

    ๑. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  

    ๑.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม  

    ๑.๒ ส่ ง เสริมการสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ           
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย    

    ๑.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการ 
เข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสะดวก  

    ๑.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน 

    ๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

    (๑๐.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

         เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่   
                    ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  

      • ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
           เพ่ิมข้ึน  

เป้าหมายที่ ๒ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

     • ตัวชี้วัด ๒.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก  
             บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
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     • ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจาก การ 
             ประกอบการในพ้ืนที่ลดลง  

         เป้าหมายที ่๓ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้              
ที่เป็นธรรมมากขึ้น  

     • ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง  
     • ตัวชี้วัด ๓.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง  

     เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
     • ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น  
              ร้อยละ ๒๐  
     • ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่  
              เพ่ิมข้ึน 

    (๑๐.๒) แนวทางการพัฒนา 
       ๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและ 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่   
       ๒. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตร        
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
       ๓. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้ 
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
       ๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  
       ๕. พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ  
       ๖. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษชายแดน   
       ๗. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
       ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ 
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
       ๙. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่           
โดย ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
บริการ และ การท่องเที่ยววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม  
       ๑๐. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐)     
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดย ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๙               
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

 แผนปฏิบัติการด้านการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๕ โดย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม  

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ 
(คนร.)  

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ 

๓.๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

          ๓.๑.๑.๑ ประวัติศาสตร์ 

ก่อตั้ งโดยชนเผ่ าไทยที่ สื บเชื้ อสายมาจากบรรพบุ รุษที่ ก่ อตั้ งอาณาจักร               
โยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คน
อพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามล าน้ าเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวา      
ของล าน้ าหมันถึงบริเวณท่ีราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมี
ซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย  อ าเภอด่านซ้าย) ส่วนพ่อขุน
บางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามล าน้ าหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า 
อ าเภอด่านซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามล าน้ าไปสร้างบ้านหนองคู และได้น านามหมู่บ้าน
ด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ที่ เมืองบางยางในที่สุด            
โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อ าเภอศรีเทพและ
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยาง 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่าง
ชายแดนตอนใต้ของอาณาเขต ล้านนา ต่อแดนล้านช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงคราม   
ข้ามล าน้ าเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง) 
จากหลักฐานในสมุดข่อยที่มีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้ าเมืองคนที่ ๕ 
เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามล าแม่น้ าเซไลถึงบริเวณที่ราบระหว่าง
ปากล าห้วยไหลตกแม่เซไล จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนล าห้วยให้ชื่อว่า       
"ห้วยหมาน" 

ในปี พ.ศ. ๒๓๙๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า 
หมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้ าหมาน และอยู่ใกล้กับแม่น้ าเลย มีผู้คนเพ่ิมมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง 
เพ่ือประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนาม
ของแม่น้ าเลยว่า เมืองเลย ขึ้นคือเมืองเพชรบูรณ์อีกทีหนึ่ง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองพ้ืนที่ ร.ศ.๑๑๖ แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกุดป่อง อ าเภอท่าลี่ 
(เดิมต าบลอาฮีเป็นอ าเภอ แต่ถูกลดบทบาทลงเป็นต าบลเพราะอยู่ ใกล้กับแม่น้ าเหือง เป็นผลมาจาก            
การเสียดินแดนให้ลาวโดยประเทศฝรั่งเศส) อ าเภอนากอก (ปัจจุบันอยู่ในประเทศลาว) อ าเภอที่ตั้งเมืองคือ 
อ าเภอกุดป่อง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๔๙ ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น บริเวณล าน้ าเลย พ.ศ. ๒๔๔๙-
๒๔๕๐ เปลี่ยนชื่อบริเวณล าน้ าเลยเป็นบริเวณล าน้ าเหือง และใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้มีประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ยกเลิกบริเวณล าน้ าเหือง ให้คงเหลือไว้เฉพาะ "เมืองเลย" 
โดยให้เปลี่ยนชื่ออ าเภอกุดป่อง เป็น "อ าเภอเมืองเลย" 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2396
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2442
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2449
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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3.3.1.2 ภูมิศาสตร์ 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเลยตั้งอยู่บน     

ที่ราบสูงโคราช ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนเป็นก าแพงปิดล้อมเกือบทุกด้าน ท าให้จังหวัดเลยมี
ลักษณะเป็น "เมืองแห่งทะเลภูเขา" โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเนินและภูเขาซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชไร่ 
นอกจากนี้ทางตอนเหนือของจังหวัดมีแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหืองไหลเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างจังหวัดเลยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ลักษณะตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๒๐ กม.มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๔๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๗,๑๔๐,๓๘๒ 
ไร่ หรือประมาณ ๖.๗๗ ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรีและแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมี
แม่น้ าโขงและแม่น้ าเหืองไหลกั้นพรมแดนระหว่างกัน 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองบัวล าภู 

 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดเลยมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ความยาว ๑๙๗ กิโลเมตร มีแม่น้ าโขง แม่น้ าเหือง และแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวง
ไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว อ าเภอที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว  

๓.๓.๑.๓ แหล่งน้ าที่ส าคัญ 

จังหวัดเลยมีพ้ืนที่การเกษตรที่เพาะปลูกพืช ๒,๖๑๔,๑๑๗ ไร่ ได้รับการพัฒนาเป็น
พ้ืนทีช่ลประทานแล้วในเขตพ้ืนที่ส่งน้ าของโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมพ้ืนที่ชลประทาน 
จานวน ๒๕๖,๗๔๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๗ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด เป็นแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ า  
ที่เกิดเองตามธรรมชาติ โดยมีการปรับปรุงเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม รวมจานวน ๓,๑๑๐ แห่ง และเป็นงานที่
กรมชลประทานด าเนินการ ๓๐๖ แห่ง และเป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน จานวน ๒,๓๔๔,๘๒๗ ไร่ คิดเป็น   
ร้อยละ ๘๙.๘๒ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด แยกเป็นพ้ืนที่ชลประทาน ดังนี้ 

ประเภทโครงการ 
จ านวน 

เก็บกักน้ าได้ 
พื้นที่รับประโยชน์ 

(แห่ง) 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

(ไร่) 
โครงการชลประทานขนาดกลาง ๑๔ ๖๙.๘๘๒ ๒๒,๑๘๕ 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ๒๔๐ ๒๙.๖๕๓ ๑๓๔,๓๕๘ 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๕๒  ๘๗,๖๙๘ 

รวมพื้นที่ชลประทาน ๓๐๖ ๙๙.๕๓๕ ๒๔๔,๒๔๑ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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๓.๓.๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ า

ฤดูกาล ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุม

ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศ

ไทย ท าให้จังหวัดเลยมีอากาศ หนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจาก

ทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ

กลางเดือนตุลาคม) 

 ฤดูกาลของจังหวัดเลย พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทย

สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้ ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือน

กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจาก

ประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าว ท าให้จังหวัดเลยมีอากาศ

หนาวเย็นและแห้งทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  ฤดูร้อน เริ่มต้น

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว โดยทั่วไป โดยเฉพาะ

เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึง

กลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอา ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศ

ไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่าวร่องความกดอากาศต่ าที่พาด อยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมา

พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ท าให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตก

ชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือน สิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น

มากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุก แล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุ

หมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย  

๓.๓.๑.๕ ลักษณะการปกครอง 
แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ อ าเภอ ๘๙ ต าบล (ไม่รวมต าบลกุดป่องซึ่งอยู่ใน

เขตเทศบาลเมือง) ๙๑๘ หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 
เทศบาลเมือง ๒ แห่งเทศบาลต าบล ๒๗ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๗๑ แห่งจังหวัดเลยแบ่งการปกครอง
เป็น ๑๔ อ าเภอ คือ 

๑. อ าเภอเมืองเลย 
๒. อ าเภอวังสะพุง ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๒๒   กิโลเมตร 
๓. อ าเภอท่าลี่ ห่างจากตัวจังหวัดเลย       ๔๖   กิโลเมตร 
๔. อ าเภอเชียงคาน ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๔๘  กิโลเมตร 
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๕. อ าเภอด่านซ้าย ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๘๒   กิโลเมตร 
๖. อ าเภอภูกระดึง ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๗๔   กิโลเมตร 
๗. อ าเภอปากชม ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๙๒   กิโลเมตร 
๘. อ าเภอภูเรือ ห่างจากตัวจังหวัดเลย   ๔๙   กิโลเมตร 
๙. อ าเภอนาแห้ว ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๑๑๗   กิโลเมตร 
๑๐.อ าเภอนาด้วง ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๓๗   กิโลเมตร 
๑๑.อ าเภอภูหลวง ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๕๐   กิโลเมตร 
๑๒.อ าเภอผาขาว ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๖๓   กิโลเมตร 
๑๓.อ าเภอเอราวัณ ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๔๒           กิโลเมตร 
๑๔.อ าเภอหนองหิน ห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๔๗            กิโลเมตร 

๓.๑.๑.๖ ประชากร  

จ านวนประชากร ๖๔๐,๘๑๑ คน เพศชาย ๓๒๒,๔๒๓ คน เพศหญิง 
๓๑๘,๓๓๘ คน จ านวนบ้าน (หลัง) ๓๑๕,๒๖๗ ครัวเรือน 

ที ่ จังหวัด/อ าเภอ 
เขตปกครอง จ านวนประชากร จ านวน

บ้าน ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
จังหวัดเลย ๘๙ ๙๑๘ ๓๒๒,๔๒๓ ๓๑๘,๓๓๘ ๖๔๐,๘๑๑ ๓๑๕,๒๖๗ 
๑ อ าเภอเมืองเลย  ๑๓ ๑๓๕ ๖๒,๕๔๕ ๖๑,๑๑๔ ๑๒๓,๗๐๙ ๔๘,๘๖๙ 
๒ อ าเภอนาด้วง  ๘ ๑๓๔ ๕๕,๗๐๗ ๕๖,๒๓๐ ๑๑๑,๙๓๗ ๓๖,๒๐๕ 
๓ อ าเภอเชียงคาน  ๘ ๘๒ ๓๐,๕๑๐ ๓๐,๗๐๔ ๖๑,๒๑๔ ๒๐,๙๑๔ 
๔ อ าเภอปากชม  ๖ ๔๑ ๑๔,๒๕๔ ๑๔,๒๔๓ ๒๘,๔๙๗ ๑๐,๑๗๖ 
๕ อ าเภอนาแห้ว  ๑๐ ๙๙ ๒๖,๓๑๓ ๒๕,๕๙๓ ๕๑,๙๐๖ ๑๖,๙๕๖ 
๖ อ าเภอด่านซ้าย  ๔ ๕๔ ๑๗,๓๕๐ ๑๗,๒๕๗ ๓๔,๖๐๗ ๑๐,๘๒๒ 
๗ อ าเภอวังสะพุง  ๖ ๕๐ ๒๑,๑๖๕ ๒๐,๖๓๕ ๔๑,๘๐๐ ๑๓,๔๒๙ 
๘ อ าเภอท่าลี่  ๖ ๔๗ ๑๑,๔๕๓ ๑๐,๘๙๔ ๒๒,๓๔๗ ๘,๒๐๘ 
๙ อ าเภอภูเรือ  ๕ ๓๔ ๕,๘๔๐ ๕,๗๓๘ ๑๑,๕๗๘ ๓,๗๓๗ 
๑๐ อ าเภอภูกระดึง  ๔ ๔๑ ๑๓,๓๕๐ ๑๓,๐๕๐ ๒๖,๔๐๐ ๘,๔๘๗ 
๑๑ อ าเภอภูหลวง  ๕ ๔๖ ๑๒,๕๙๔ ๑๒,๒๔๘ ๒๔,๘๔๒ ๗,๒๖๐ 
๑๒ อ าเภอผาขาว  ๕ ๖๔ ๒๑,๒๒๑ ๒๐,๙๓๙ ๔๒,๑๖๐ ๑๑,๔๙๖ 
๑๓ อ าเภอเอราวัณ  ๔ ๔๗ ๑๗,๔๕๓ ๑๗,๓๒๗ ๓๔,๗๘๐ ๑๑๑,๑๑๙ 
๑๔ อ าเภอหนองหิน  ๓ ๓๔ ๑๒,๖๖๘ ๑๒,๓๖๖ ๒๕,๐๓๔ ๗,๕๘๙ 

รวม ๘๙ ๙๑๘ ๓๒๒,๔๒๓ ๓๑๘,๓๓๘ ๖๔๐,๘๑๑ ๓๑๕,๒๖๗ 
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๓.๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

          ๓.๑.๒.๑ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดขนาดเล็ก  จึ งมีการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง             

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การคมนาคมและการเพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นต้นนอกจากนี้จังหวัดเลยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้  
แม่น้ า และแร่ธาตุที่มีความส าคัญและมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
ในด้านการท่องเที่ยวและจังหวัดเลยเป็น ๑ จังหวัดที่มีศักยภาพและเป็นเมืองต้องห้ามพลาดของ ททท.          
จึงถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีเสน่ห์เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ เข้ามาลงทุนท าธุรกิจด้านการ
บริการโรงแรมรีสอร์ท หรือร้านอาหารเป็นอย่างมากอีกทั้งจังหวัดเลยมีศักยภาพที่เหมาะแก่การลงทุนในหลาย
ด้านอาทิเช่น 

 ศักยภาพด้านการการท าเกษตร พ้ืนที่จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่เหมาะกับ
การท าการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ อากาศเหมาะสมต่อการ ปลูกพืช อาทิ
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 

 ศักยภาพต้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่
สวยงามและวัฒนธรรมทีโดดเด่น 

 ศักยภาพด้านการค้าชายแดน 
 จังหวัดเลยอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ที่ส าคัญ เช่น แร่ทองค า แร่เหล็ก       

แร่แบไรต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น 

๓.๑.๓.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 
ในปี 2560 จังหวัดเลยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 52 ,670 ล้านบาท 

โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ สาขาเกษตรกรรม รองลงมาสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ และ
สาขาการศึกษา ตามล าดับดังนี้  

1. สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีมูลค่า 14,579 ล้านบาท 
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.68 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเลยได้แก่ 
ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงาน  

2. สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า 7,376 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
14.01 

3. สาขาการขายส่ง ขายปลีก ฯ มีมูลค่า 6,912 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
13.12  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๕๐ 
 

4. สาขาการเงินและการประกันภัย มีมูลค่า 3,312 ล้านบาท สัดส่วนเป็นร้อย
ละ 6.29  

5. สาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศ มีมูลค่า 2,780 ล้านบาท 
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.28  

6. สาขาอ่ืน ๆ มีมูลค่า 10,846 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.59     

จังหวัดเลยมีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี 2560 จ านวน 52,670 ล้านบาท 
ของประเทศและเป็นล าดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ มีมูลค่าเพ่ิม 
137,236 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดเลยมีมูลค่าเพ่ิมยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาก มีจังหวัดในภาค
ตะวันนออกเฉียงเหนือเพียง 2 จังหวัด ที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศคือ ขอนแก่น และนครราชสีมา         
ในขณะเดียวกันจังหวัดเลยมีสัดส่วน GPP หลักคือภาคการเกษตร รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมการขายส่ง 
ขายปลีก และการศึกษาตามล าดับ ซึ่งการค้าส่ง ค้าปลีกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จังหวัดควรเน้นการพัฒนา      
ในด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ส่งเสริมการค้า      
การลงทุนภายในจังหวัดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่จังหวัด  

 
     ๒) การค้าและการลงทุน 

นิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๑๘ ราย 
โดยสถิติสูงสุด ๓ อันดับแรก จ านวน ๑,๒๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๕ ของจ านวนนิติบุคคลทั้งหมดได้แก่ 
ธุรกิจค้าปลีก - ค้าส่ง จ านวน ๖๔๙ ราย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จ านวน ๓๓๘ ราย และธุรกิจบริการ จ านวน 
๒๗๐ ราย 

การจดทะเบียนเลิกธุรกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มีผู้ประกอบธุรกิจ
ขอจดทะเบียนเลิก จ านวน ๕๒๔ รายโดยสถิติสูงสุดได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน ๔๒๗ ราย 
โดยปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๒ ราย ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๔ ราย และปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕๑ ราย 

 
๓) การอุตสาหกรรม 

 ในปี ๒๕๖2 จังหวัดเลยมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีก าลังแรงม้า 50 
แรงม้าขึ้นไป รวม ทั้งสิ้น 261  โรงงาน เงินลงทุนรวม 17,923.600,374 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 
4,401 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2) 

 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน จ านวนคนงาน 
๓ 

โรงงานที่มีก าลังแรงม้า 
มากกว่า 50 แรงม้าขึ้นไป  

261 17,923,600,374 4,401 

รวม 261 17,923,600,374 4,401 
หมายเหตุ : โรงงานจาพวกที่ ๑ มีจานวน ๕๗๕ โรง จานวนเงินทุน ๗๐.๔๔ ล้านบาท แรงงาน ๖๐๖ คน 
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           สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดเลย ได้แก่ 
๑. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์ น้ านม สัตว์น้ า พืชผัก ผลไม้ 

อาหารจากแป้ง น้ าตาล รวมถึงการท าน้ าแข็ง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 
8,216,499,000 ล้านบาท จ านวนแรงงาน ๑,073 คน 

๒. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบด้วย การย่อย บดหิน ห้องเย็น การขุดลอกกรวดทรายหรือดิน ผลิต
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลิตแก้สชีวภาพจากน้ าเสียกระบวนการผลิตแป้งส าปะหลังและกากมันส าปะหลัง       
มีจ านวน 28 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 4,773,340,103 บาท จ านวนแรงงาน 457 คน  

๓. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน      
มูลค่าการลงทุน 2,119,745,291 ล้านบาท คนงาน 626 คน 

๔) อุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่ 
ในจังหวัดเลยมีแหล่งทรัพยากรแร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ๙ ชนิด คือ ถ่านหิน 

ทองคา ทองแดง เหล็ก แบไรต์ หินปูน เป็นต้น ซึ่งมีสถานประกอบการที่ท าเหมืองแร่ ดังนี้ 
 

ชนิดแร่ จ านวน (ราย ) จ านวน (แปลง) 
๑. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง) 

๘ 
 

๑๑ 
 

๒. เหมืองแร่เหล็ก ๗ ๙ 
๓. เหมืองแร่แบไรต์ ๑ ๑ 
๔. เหมืองแร่ทองค า ๑ ๖ 
๕. อุตสาหกรรมโม่หิน ย่อยหิน ๗ - 

 
๕) การค้าชายแดน 

 ช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทย -สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย มีด่าน
ศุลกากรอานวยความสะดวกทางด้านการค้า ๒ แห่ง คือ ด่านศุลกากรท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ และด่านศุลกากรเชียง
คานอ าเภอเชียงคาน โดยมีรายละเอียดจุดผ่านแดน ๖ ด่าน ดังนี้ 

   จุดผ่านแดนถาวรมี ๓ ด่านได้แก่ 
   (๑) จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคานตั้งอยู่ตรงข้าม
กับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ายานพาหนะและส่วนประกอบสินค้า
อุปโภคบริโภคสินค้าน าเข้า ที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าไม้ไม้แปรรูป และสินค้ากสิกรรม เช่น ลูกเดือย ดอกแขม เป็น
ต้น การขนส่งจะใช้แพขนานยนต์(เรือบั๊ก) ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง 
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  (๒) จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชมตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวัง
เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์เป็นเส้นทางไปยังแขวงเวียงจันทน์ระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร (เป็นทาง
ลูกรังประมาณ ๑๐๐ กม. ส่วนอีก ๖๐ กม.เป็นทางลาดยาง) สินค้าส่วนใหญ่คือสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าน าเข้า 
ได้แก่ ไม้แปรรูปแร่แบไรท์สินค้ากสิกรรม และของป่าจากฝั่งลาวซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ าหลากการขนส่งสินค้าจะใช้
แพขนานยนต์(เรือบั๊ก) ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง 

  (๓) ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ตั้งอยู่บริเวณบ้านนากระเซ็ง
ต าบลอาฮีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีการเปิดใช้
สะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย-ลาว ซึ่งได้ท าพิธีเปิดใช้สะพานแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ตุลาคม ๒๕๔๗สินค้าที่ส่งออก
บริเวณนี้ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง และสินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น สังกะสี ปูนซีเมนต์ เป็นต้นสินค้าอุปโภค
บริโภค และยานพาหนะและส่วนประกอบ เป็นต้น สินค้าน าเข้า ได้แก่ สินค้ากสิกรรม เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลูกเดือย มันส าปะหลัง เป็นต้น และของป่า ไม้ ไม้แปรรูป 

                       จุดผ่อนปรน มี ๓ ด่าน มีแม่น้ าเหืองเป็นแนวกั้นใช้เรือเล็กข้ามหรือเดินข้ามในช่วงหน้าแล้ง 

(๑) จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว (ฝั่งลาวได้แก่ 
บ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี) เปิดด่านทุกวันพระ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

(๒) จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย (ฝั่งลาวได้แก่ 
บ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี) เปิดด่านทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

(๓) จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ (ฝั่งลาวได้แก่ 
บ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี) เปิดด่านทุกวันแรม ๑ ค่ า และวันขึ้น ๙ ค่ า เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

   มูลค่าการค้าชายแดนไทย –สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
สรุปมูลค่าการค้าผ่านช่องทางการค้า ทั้ง ๖ แห่งของจังหวัดเลย ดังนี้ 
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  สถิติการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย  

ปี มูลค่าการค้า
รวม 

ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า อัตราการขยายตัว ร้อยละ 

มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า 

2557 8908.02 8460.10 447.92 8012.18 -11.51 -7.09 -53.41 

2558 6456.83 5136.89 1319.94 3816.95 -27.52 -39.28 194.68 

2559 5678.35 4340.72 1337.63 3003.09 -12.06 -15.50 1.34 

2560 6163.78 49070.05 1193.73 3776.32 8.55 14.50 -10.76 

2561 6228.10 5164.65 1063.45 4101.20 1.04 3.92 -10.91 

2562 

( ม.ค-
ก.ค) 

4778.16 3147.44 16030.72 156.72 91.09 45.41 238.76 

ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี ๒๕62 มีมูลค่าการค้ารวมจาก จ านวน 
4,778.16 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการน าเข้า 1,630.72 ล้านบาท และมูลค่าส่งออก 3,147.44 ล้านบาท 
และดุลการค้า 1,516.72 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวด้านการน าเข้าเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 238.76 
และอัตราการขยายตัวด้านการส่งออกเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 45.41   

๖) การท่องเที่ยว 
  จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ที่ส าคัญซึ่งเป็น ที่รู้จักแพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาวบนยอด
สูงของภูเขา ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินผางาม แก่งคุดคู้ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ประเพณีบุญหลวงและ
การละเล่นผีตาโขน ชุมชนบ้านไม้เก่าเชียงคาน นอกจากนี้ยังมีวัดส าคัญที่ประชาชนนิยมมาทาบุญ เช่น วัดป่า
เนรมิตวิปัสสนา วัดศรีสุทธาวาส และ วัดโพนชัย เป็นต้น 

การมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวหลาย
ประเภท ประกอบด้วย 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน ๙๕ แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี จ านวน ๒๘ แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม จ านวน ๔๒ แห่ง 
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  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) ก าหนดให้จังหวัดเลยเป็น ๑ ใน ๙ 
เมือง ที่มีศักยภาพแห่งการท่องเที่ยว และ การที่มีลักษณะเช่นนี้จึงเป็นเสน่ห์ของจังหวัด เหม าะส าหรับ
ผู้ประกอบการที่จะลงทุนท าธุรกิจด้านการบริการ ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร โดยมีจ านวน
โรงแรมในจังหวัดเลย ๓๖๓ แห่ง รวมจ านวนห้องพัก ๕,๕๗๐ ห้อง 

 ประกอบกับ จังหวัดเลยได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนจังหวัดเลย และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารพื้นที่พิเศษ ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ (๑) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย/ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (๒) เมืองเก่าน่าน 
(๓) เลย (๔) เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพโครงการน าร่องเร่งด่วน เพ่ือด าเนินการโครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมืองสองประเทศเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
จาก เมืองเลย - เมืองหลวงพระบาง - นครหลวงเวียงจันทร์  - เมืองหนองคาย นอกจากนั้นแล้ว 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ประกาศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง (หนองคาย 
เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นการส่งเสริความสัมพันธ์ของชุมชนริม
ฝั่งแม่น้าโขง เพ่ือพัฒนาชีวิตและวัฒนธรรมที่น ามาซึ่งการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพในพ้ืนที่และก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
๗) สถานการณ์แรงงาน 

ข้อมูลก าลังแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน เป็นข้อมูลผลส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากรในจังหวัดเลย ส าหรับไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖2 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดเลยมี
สัดส่วนของประชากร ทั้งหมด จ านวน ๕๓6,25๗ คน โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมี 
๒๗๐,002 คน หรือร้อยละ ๕๐.๓5 ขณะที่เพศชาย มีจ านวน ๒66,255 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖5 

ในกลุ่มผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๔5,647 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน จานวน ๒๙๗,283 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน ๒๙6,540 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.30 ของ
ประชากรเมื่อเปรียบเทียบการมีงานท าระหว่างเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศหญิงมีสัดส่วนของการมีงานท า
หรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ค านวณจากผู้มีงานท าจ าแนกเพศต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
จ าแนกเพศ) กล่าวคือ เพศหญิง มีอัตราร้อยละ ๙๙.๔๙ และเพศชาย ร้อยละ ๙๙.๓๒ และเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมจะพบว่า อัตราการมีงานท าซึ่งค านวณจากสัดส่วนผู้มีงานท าต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตราร้อยละ 
๙๙.๔๐ นั่นหมายความว่า ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ๑๐๐ คน 

จะมีงานท าประมาณ ๙๙ คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมในไตรมาสนี้มี
อัตราลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีอัตราร้อยละ๙๙.๕๔ เนื่องมาจากมีสถานประกอบการขนาดใหญ่เข้ามาขยาย
กิจการในจังหวัดในไตรมาสที่ผ่านและมีการบรรจุไปแล้วทาให้ไตรมาสนี้มีจ านวนลดลงส่วนอัตราว่างงานซึ่ง
ค านวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงานในไตรมาสนี้ พบว่า มีอัตราร้อยละ ๐.๒๙ ทั้งนี้ อัตราการว่างงาน
ภาพรวมไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ ๐.๔๑ สาหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่
อยู่ในก าลังแรงงานซึ่งมีจ านวน ๑๔๖,๓๖๔ คน พบว่าเป็นผู้ท างานบ้าน เรียนหนังสือและอ่ืนๆโดยมีสัดส่วนร้อย
ละ ๒๑.๓๔ ร้อยละ ๓๑.๘๙ และร้อยละ ๕๖.๗๖ ของผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด ตามล าดับ 
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๘) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน(ข้อมูลเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

ทั้งหมด มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
๑ อ าเภอเมืองเลย  ๔๘,๙๑๔ ๔๒,๗๗๐ ๘๗.๔๔ 
๒ อ าเภอนาด้วง  ๘,๕๐๙ ๗,๒๙๕ ๘๕.๗๓ 
๓ อ าเภอเชียงคาน  ๒๐,๘๙๒ ๑๗,๙๕๐ ๘๕.๙๒ 
๔ อ าเภอปากชม  ๑๓,๔๐๗ ๑๑,๗๒๓ ๘๗.๔๔ 
๕ อ าเภอนาแห้ว  ๓,๗๕๕ ๓,๓๐๖ ๘๘.๐๔ 
๖ อ าเภอด่านซ้าย  ๑๖,๙๕๖ ๑๕,๑๔๓ ๘๙.๓๑ 
๗ อ าเภอวังสะพุง  ๓๖,๓๐๗ ๓๒,๘๗๕ ๙๐.๕๕ 
๘ อ าเภอท่าลี่  ๑๐,๑๙๙ ๘,๙๑๑ ๘๗.๓๗ 
๙ อ าเภอภูเรือ   ๘,๑๗๖ ๖,๙๕๘ ๘๕.๑๐ 

๑๐ อ าเภอภูกระดึง  ๑๐,๘๔๖ ๙,๘๔๔ ๙๐.๗๖ 
๑๑ อ าเภอภูหลวง  ๗,๒๕๓ ๖,๑๔๘ ๘๔.๗๖ 
๑๒ อ าเภอผาขาว  ๑๑,๕๒๓ ๑๐,๖๖๖ ๙๒.๕๖ 
๑๓ อ าเภอเอราวัณ  ๑๑,๑๖๐ ๙,๒๕๘ ๘๒.๙๖ 
๑๔ อ าเภอหนองหิน  ๗,๕๙๙ ๗,๐๐๑ ๙๒.๑๓ 

รวม ๒๑๕,๔๙๖ ๑๘๙,๘๔๘ ๘๘.๑๐ 
 

การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟ 
๑. ทางบก มีทางหลวงสายส าคัญ ได้แก่ 

- เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – เลย ระยะทาง ๕๖๗ กิโลเมตร 
- เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – เลย ระยะทาง ๗๕๕ กิโลเมตร 
- เส้นทางกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – เลย ระยะทาง ๕๒๐ กิโลเมตร 

เส้นทางคมนาคม 
  แขวงทางหลวงเลย ที่ ๑ มีมีหมวดทางหลวงจ านวน ๖ หมวดทางหลวง รับผิดชอบ ๑๗ สายทาง ๒๔ 
ตอนควบคุม รวมความยาว ๖๓๐.๐๐๙ กิโลเมตร แยกเป็น ๒ ช่องจราจร จ านวน ๕๒๐.๒๖๖ กิโลเมตร แยก
เป็น ๔ ช่องจราจร จ านวน ๙๔.๕๘๘ กิโลเมตร เป็น ๖ ช่องจราจร จ านวน ๕.๑๖๕ กิโลเมตร และ ๘ ช่อง
จราจร จ านวน ๑.๗๓๐ กิโลเมตร ทางจักรยาน จ านวน ๑๙.๕๔๐ กิโลเมตร ยังมีพ้ืนที่เส้นทางสายที่ควร
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทุกสายทางซึ่งเสียหายเป็นช่วงๆ และแนวโน้มในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จะพัฒนาเป็น ๔ ช่อง
จราจร จ านวน ๔ สายทาง รวมความยาว ประมาณ ๙.๐๓ กิโลเมตร 
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แขวงทางหลวงเลย ที่ ๒ (ด่านซ้าย) มีจ านวน ๕ หมวดการทาง รับผิดชอบ ๑๕ สายทาง ความยาว 
๕๒๕.๘๕๔ กิโลเมตร แยกเป็น ๒ ช่องจราจร จ านวน ๕๐๙.๒๔๔ กิโลเมตร เป็น ๓ ช่องจราจร จ านวน ๒.๒๔๘ 
กิโลเมตร เป็น ๔ ช่องจราจร จ านวน ๑๑.๘๖๒ กิโลเมตร เป็น ๖ ช่องจราจร จ านวน ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ยังมี
พ้ืนที่เส้นทางสายที่ควรปรับปรุง/ซ่อมแซมจานวน ๑๕ สายทาง รวมความยาว ๕๒๕.๘๕๔ กิโลเมตร 

แขวงทางหลวงชนบทเลย รับผิดชอบทางหลวงชนบท ๒๖ สายทาง ความยาว ๕๓๘.๗๙๙ กิโลเมตร 
แยกเป็นทางลาดยาง ๕๓๔.๒๗๔ กิโลเมตร เป็นทางคอนกรีต ๔.๕๒๕ กิโลเมตร 

ยานพาหนะ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
ยอดสะสมรถที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๒๕๒,๖๖๔ คัน ส่วน

ใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ จ านวน ๑๔๕,๓๘๔ คัน รองลงมาเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล จ านวน ๖๓,๑๑๓ คัน      
รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จ านวน ๓๓,๖๙๑ คัน ตามล าดับ 

 
๒. ทางน้ า การคมนาคมทางน้ า ได้แก่ 
 แม่น้ าโขง ท่าเรือในแม่น้ าโขงมีที่ขนถ่ายสินค้า ๒ แห่ง เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้ากับ ประเทศ สปป.ลาว 

- ท่าเรือเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
- ท่าเรือบ้านคกไผ่ อ าเภอปากชม 

ท่าเรือทั้ง ๒ แห่งอยู่ในการก ากับของด่านศุลกากรเชียงคาน 
แม่น้ าเหือง มีเรือโดยสารที่ บ้านหนองผือ บ้านปากห้วย ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ ปัจจุบัน มีสะพาน

ข้ามแม่น้ าเหือง จ านวน ๑ แห่ง คือ สะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย – ลาว ที่บ้านนากระเซ็งต าบลอาฮี อ าเภอ   
ท่าลี่ ตรงข้ามบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว 

 
๓. ทางอากาศ 
กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากรทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 

และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอนที่ ๗ ก ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗ ก วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ก าหนดให้สนามบินเลย จังหวัด
เลย เป็นสนามบินศุลกากร เพ่ือให้เป็นที่น าของเข้าหรือส่งของออก หรือส าหรับส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนอากร
ขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท ท่าอากาศยานเลยมีขนาดทางวิ่ง ๒,๑๐๐ x ๔๕ เมตร สามารถรองรับ
เครื่องบินBoeing ๗๓๗ และ Airbus ๓๒๐ ได้ และลานจอดอากาศยานอากาศยานสามารถจอดเครื่องบิน 
Boeing หรือ Airbus ๓๒๐ พร้อมกันได้จ านวน ๒ ลา ปัจจุบันท่าอากาศยานเลยมีสายการบินพาณิชย์ท าการ
บินขึ้นลง จ านวน ๒ สายการบินคือสายการบินนกแอร์ (Nok Air) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย              
(Thai Air Asia) เปิดท าการบินทุกวัน 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๕๗ 
 

๙) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเภทพื้นที่ป่าไม้ เนื้อที(่ไร่-งาน-ตารางวา) หมายเหตุ 
๑. ป่าไม้ถาวร ๖๘,๔๙๘ – ๑ – ๐๐ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มอบให้ 
ส.ป.ก. เพื่อนาไปปฏิรูปที่ดินให้แก่ราษฎร รวมเนื้อที่ 
๑,๑๒๗,๕๒๘ – ๒ – ๔๕ ไร่ ปัจจุบันคงเหลือเป็นพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๒,๗๔๕,๘๔๗ – ๑ – 
๕๕ ไร ่

๒. ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน ๒๒ ป่า ๒,๗๔๕,๘๔๗ – ๑ – ๕๕ 
๓. อุทยานแห่งชาติ จานวน ๕ แห่ง ๔๗๕,๔๗๕ – ๑ – ๐๐ 
๔. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน ๒ แห่ง ๖๔๘,๕๑๕ – ๐ – ๐๐ 

รวม ๓,๙๓๘,๓๓๕ – ๓ –๕๕ ไร่ 
 
๑๐) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ อ าเภอ ๘๙ ต าบล ๘๔๐ 
หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ๑๐๑ แห่ง ดังนี้ เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๗ แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๗๑ แห่ง และ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจ านวนประชากรรวม ๖๑๘,๔๙๒ คน 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มีนาคม ๒๕๕๘) ปี ๒๕๕๘ ขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด ประมาณวันละ 
๖๓๑ ตัน เป็นขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเฉลี่ยวันละ ๒๖๓ ตัน และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉลี่ย ๓๖๘ 
ตัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดเลยได้รับบริการรวบรวมเก็บขนน าไปก าจัด ปริมาณ ๓๓๓.๐๙ ตัน/วัน คิด
เป็นร้อยละ ๕๒.๙๙ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และก าจัดถูกต้องปริมาณ ๑๖๑.๖๑ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๕๒ ของปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัด สถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการของจังหวัดเลย มีจ านวน ๒ แห่ง คือ 
สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองเลย และเทศบาลต าบลเชียงคาน สถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องมีประมาณ 
๔๒ แห่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ทิ้งขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีบริการจัดเก็บรวบรวมขยะเพ่ื อ
น ามาก าจัด แต่ท าบ่อขยะให้ชาวบ้านน าขยะมาทิ้งเอง สถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องที่ยังมีการเผาขยะจ านวน 
๒๖ แห่ง 

๓.๑.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
๓.๑.๓.๑ ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์     
            ศักยภาพ (Product Champion) ของจังหวัด 
           ๑) ทิศทางหรือนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 

- การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิต 
ตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม  

- การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตามความ
ต้องการของตลาด  

- การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีนวัตกรรม  
- การผลิตสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและภูมิปัญญา 
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๒) ผลิตภัณฑ์ศักยภาพของจังหวัดเลย 
    (๑) ด้านอุตสาหกรรม 

          ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาวัตถุดิบที่เป็นของเหลือใช้ในกระบวนการผลิต 
หรือกากอุตสาหกรรม มาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โรงงานน้ าตาลจะรับซื้อใบอ้อย
สามารถน าใบอ้อยมาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้  โรงงานมันส าปะหลัง มันส าปะหลัง    
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน สามารถน ากากมันเปลี่ยนเป็นแก๊สชีวภาพ น าไปผลิตเป็นไฟฟ้า สามารถ     
ลดต้นทุนการผลิตภายในโรงงานได้  รวมถึงเหง้ามันส าปะหลังสามารถน ามาผลิตเป็นถ่านเพ่ือใช้ในทาง
การเกษตร หรือในชีวิตประจ าวันได้  (เพ่ิมเติมจากวันที่ 17 ธันวาคม 2562) 

                                    (2) ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดเลย 

 ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

๑) เป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒,๐๗๒,๒๗๘,๖๕๓ บาท 

๒) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ – ก.ย. ๖๒) 

จ านวน 1,945,304,492 บาท 

 ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ที่ลงทะเบียนในปี 

๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 

                      ๑) การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ประจ าปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ 

                        จังหวัดเลย โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ด า เนินการลงทะเบียนผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

OTOP ที่ลงทะเบียน จ านวน ๘๓๙ ราย/กลุ่ม สามารถจ าแนกเป็นรายอ าเภอได้ ดังนี้ 

ที ่ อ าเภอ 
กลุ่มผู้ผลิต

ชุมชน 
ผู้ผลิตรายเดียว SMEs รวม 

๑ อ าเภอเมืองเลย  ๗๓ ๓๓ ๐ ๑๐๖ 

๒ อ าเภอนาด้วง  ๒๖ ๑๐ ๐ ๓๖ 

๓ อ าเภอเชียงคาน  ๔๘ ๘๗ ๑ ๑๓๖ 

๔ อ าเภอปากชม  ๓๔ ๖ ๑ ๔๑ 

๕ อ าเภอนาแห้ว  ๒๕ ๑๙ ๑ ๔๕ 

๖ อ าเภอด่านซ้าย  ๒๘ ๓๔ ๐ ๖๒ 

๗ อ าเภอวังสะพุง  ๒๙ ๓๘ ๐ ๖๗ 
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ที ่ อ าเภอ 
กลุ่มผู้ผลิต

ชุมชน 
ผู้ผลิตรายเดียว SMEs รวม 

๘ อ าเภอท่าลี่  ๓๒ ๓๑ ๑ ๖๔ 

๙ อ าเภอภูเรือ   ๒๒ ๑๒ ๒ ๓๖ 

๑๐ อ าเภอภูกระดึง  ๔๐ ๑๑ ๐ ๕๑ 

๑๑ อ าเภอภูหลวง  ๕๑ ๖ ๐ ๕๗ 

๑๒ อ าเภอผาขาว  ๔๓ ๑๕ ๐ ๕๘ 

๑๓ อ าเภอเอราวัณ  ๓๒ ๑๕ ๐ ๔๗ 

๑๔ อ าเภอหนองหิน  ๑๘ ๑๕ ๐ ๓๓ 

รวม ๕๐๑ ๓๓๒ ๖ ๘๓๙ 
 

ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย   
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 ทั้งนี้ มีจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองการลงทะเบียน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จ านวน ๙๗๘ ผลิตภัณฑ์ 

แยกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 

ที ่ ประเภทการลงทะเบียน จ านวน 

๑ อาหาร ๒๑๗ 

๒ เครื่องดื่ม ๖๒ 

๓ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒๖๓ 

๔ ของใช้ ของตกแต่งฯ ๓๕๑ 

๕ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๘๕ 

รวมทั้งสิ้น ๙๗๘ 
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            ๒) การลงทะเบียน OTOP ประจ าปี ๒๕๖๑ 

               จังหวัดด าเนินการรับลงทะเบียน OTOP ด้วยการกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP 

ด้วยมือเปล่า (Manual) ไว้ก่อน เมื่อได้รับมติเห็นชอบ เรื่องการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ป ี

๒๕๖๑ จากคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) แล้วจะแจ้งให้จังหวัด

ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการลงทะเบียน OTOP 

 

            ๓) จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรรสุดยอด นตผ.ไทย ประจ าปี ๒๕๖๒  

จ านวน ๑๙๙ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการประกาศผลระดับดาวแล้ว จ านวน ๑๙๖ ผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ประเภท ๑ ดาว ๒ ดาว ๓ ดาว ๔ ดาว ๕ ดาว รวม 

๑ อาหาร ๖ ๑ ๑๑ ๓๘ ๑๑ ๖๗ 

๒ เครื่องดื่ม ๑ ๐ ๑ ๑๐ ๒ ๑๔ 

๓ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๐ ๒ ๒ ๔๔ ๑๖ ๖๔ 

๔ ของใช้ ของตกแต่งฯ ๔ ๓ ๑๖ ๑๖ ๑ ๔๐ 

๕ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๐ ๐ ๒ ๙ ๓ ๑๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑ ๖ ๓๒ ๑๑๗ ๓๓ ๑๙๙ 
ข้อมูลผลการคดัสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย จาก ส านกัส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเลย (Provincial Star 

OTOP : PSO) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ส าหรับจังหวัดเลยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณสมบัติสมัคร

เข้าคัดสรรฯ PSO ทั้งสิ้น ๗๔๘ กลุ่ม/ราย รวม ๒,๑๐๙ ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม

ในครั้งนี้ จ านวน ๓๗ กลุ่ม/ราย รวม ๔๓ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ 

OTOP เด่นจังหวัดเลย จ านวน ๕ ผลิตภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้ 

             ๑. ประเภทอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย (Banana Stick : 

กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง อ าเภอภูหลวง) 

            ๒. ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาแฟ (กาแฟคั่วบด ตราคอฟฟ่ีบัน: 

วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพร ไทยท่าศาลา อ าเภอภูเรือ) 
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             ๓. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ผ้าไหม

มัดหมี่พ้ืนบ้าน : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ าใส อ าเภอเอราวัณ) 

             ๔. ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสาน 

(กระติบข้าว : กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย อ าเภอวังสะพุง) 

             ๕. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร      

(สบู่สมุนไพรงาด าบ้านลูกไม้ : กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา อ าเภอเมืองเลย) 

 

 ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย โดยจ าหน่ายในศูนย์จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย ดังนี้ 

๑) ศูนย์แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย           

(หน้าวิทยาลัยอาชีวฯ) ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย 

มาที่เดียว ช็อป ชม ชิม ครบทุกอ าเภอ 

๒) ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “ร้านเมืองเลย OTOP” ๑๘/๑๕ ถนน

นกแก้ว ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 

เบอร์โทร ๐๔๒-๘๖๑๔๔๐ 

๓) ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ บริเวณลานจอดรถ           

พระธาตุศรีสองรัก ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

๔) จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า เช่น Big C ห้างโฮมโปร สาขาเลย 

๕) ส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การจ าหน่ายสินค้าในงานกาชาด

ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย การจัดงานถนนแห่ง    

ภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทเลย งานจ าหน่ายสินค้าที่

กรมการพัฒนาชุมชนด า เนินการในระดับประเทศ เช่น          

งาน OTOP Midyear, งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP       

ก้าวไกลด้วยพระบารมี, งาน OTOP City, OTOP ภูมิภาค ฯลฯ 

จ าหน่ายตลาดต่างประเทศ เช่นงาน OTOP สานสัมพันธ์          

สองแผ่นดิน เป็นต้น 
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ข้อมูลผลการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ (๑๒ เดือน) จังหวัดเลย  
(ข้อมูล ณ. วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) 

 

ที่ 

รายได้จากการจ าหนา่ยสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ 

จังหวัด 
ตุลาคม  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

ธันวาคม  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

มกราคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

กุมภาพันธ ์ 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

มีนาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

เมษายน  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

มิถุนายน  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

กรกฎาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

สิงหาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

กันยายน  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

รวม ๑๒ เดือน 
(บาท) 

๑ เมืองเลย ๑๖,๖๔๖,๔๑๒.๐๐ ๑๗,๗๒๘,๗๑๓.๐๐ ๒๐,๕๙๖,๒๑๓.๐๐ ๒๓,๓๘๐,๖๔๗.๐๐ ๒๒,๐๗๐,๐๔๘.๐๐ ๑๘,๒๔๑,๗๑๐.๐๐ ๑๗,๓๓๘,๙๐๑.๐๐ ๑๖,๔๗๗,๖๘๓.๐๐ ๑๕,๖๑๙,๗๙๘.๐๐ ๑๖,๔๗๗,๖๘๓.๐๐ ๑๗,๑๐๙,๓๓๒.๐๐ ๑๗,๑๐๙,๓๓๒.๐๐ ๒๑๘,๗๙๖,๔๗๒.๐๐ 

๒ นาด้วง ๖,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ ๖,๗๐๘,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๗๖๕,๐๐๐.๐๐ ๙,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ ๙,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๓๗๘,๐๐๐.๐๐ ๙,๙๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐ 

๓ เชียงคาน ๑๙,๔๐๕,๖๒๐.๐๐ ๒๓,๙๔๓,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๕๖๙,๐๑๑.๐๐ ๒๕,๘๖๒,๒๐๓.๐๐ ๒๔,๒๕๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๗๔๐,๖๒๐.๐๐ ๒๒,๒๓๑,๑๓๘.๐๐ ๒๑,๔๒๐,๓๐๐.๐๐ ๑๘,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๘๔๕,๘๐๘.๐๐ ๒๒,๕๖๐,๖๗๐.๐๐ ๑๕,๕๔๘,๗๓๒.๐๐ ๒๖๐,๐๒๕,๕๐๒.๐๐ 

๔ ปากชม ๑๓,๕๑๐,๘๐๓.๐๐ ๑๔,๔๔๒,๕๑๓.๐๐ ๑๕,๑๕๑,๒๗๖.๐๐ ๑๕,๑๖๒,๐๘๙.๐๐ ๑๕,๙๐๖,๐๘๙.๐๐ ๑๕,๐๑๖,๐๘๙.๐๐ ๑๓,๐๑๖,๐๘๙.๐๐ ๑๒,๙๙๖,๐๘๙.๐๐ ๑๒,๑๙๖,๐๘๙.๐๐ ๑๒,๐๙๖,๐๘๙.๐๐ ๑๓,๕๙๖,๐๘๙.๐๐ ๑๓,๘๙๖,๐๘๙.๐๐ ๑๖๖,๙๘๕,๓๙๓.๐๐ 

๕ ด่านซ้าย ๑๑,๔๖๔,๙๘๐.๐๐ ๑๖,๙๘๖,๐๙๐.๐๐ ๒๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๑๘๑,๑๘๐.๐๐ ๑๔,๗๕๐,๘๔๐.๐๐ ๑๒,๘๐๒,๑๑๐.๐๐ ๑๓,๓๘๖,๐๔๐.๐๐ ๑๑,๒๕๘,๐๙๐.๐๐ ๑๕,๔๒๐,๕๓๐.๐๐ ๑๔,๗๗๔,๔๖๐.๐๐ ๑๕,๔๑๐,๙๕๐.๐๐ ๘,๒๐๗,๗๓๐.๐๐ ๑๗๒,๑๕๘,๐๐๐.๐๐ 

๖ นาแห้ว ๑๑,๑๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๘๗๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๗๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๔๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓๖,๔๙๑,๐๐๐.๐๐ 

๗ ภูเรือ ๑๑,๐๔๑,๔๕๒.๐๐ ๑๔,๕๕๕,๐๖๐.๐๐ ๑๖,๐๑๘,๙๓๐.๐๐ ๑๔,๕๕๙,๗๒๐.๐๐ ๑๓,๔๕๒,๔๑๐.๐๐ ๑๒,๔๙๖,๙๕๐.๐๐ ๑๖,๑๔๘,๕๒๐.๐๐ ๑๔,๗๕๒,๑๕๐.๐๐ ๑๔,๒๑๕,๑๔๐.๐๐ ๙,๔๓๙,๓๐๐.๐๐ ๗,๒๑๖,๔๖๐.๐๐ ๙,๖๑๐,๕๓๐.๐๐ ๑๕๓,๕๐๖,๖๒๒.๐๐ 

๘ ท่าลี ่ ๖,๓๔๐,๔๐๐.๐๐ ๗,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ ๘,๖๓๒,๕๐๐.๐๐ ๙,๖๑๙,๗๐๐.๐๐ ๑๐,๔๙๔,๕๒๐.๐๐ ๙,๐๑๑,๔๙๔.๐๐ ๘,๒๐๙,๕๐๐.๐๐ ๗,๓๔๐,๙๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐,๕๐๐.๐๐ ๖,๐๔๖,๕๐๐.๐๐ ๕,๘๐๒,๕๕๐.๐๐ ๕,๖๓๙,๗๕๔.๐๐ ๙๐,๗๒๐,๓๑๘.๐๐ 

๙ วังสะพุง ๗,๖๓๙,๗๙๕.๐๐ ๙,๐๐๗,๗๙๕.๐๐ ๑๐,๗๙๔,๗๙๕.๐๐ ๑๓,๓๕๓,๗๒๒.๐๐ ๑๖,๒๘๗,๗๙๕.๐๐ ๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๖๒๖,๕๒๐.๐๐ ๒๑,๐๒๑,๓๗๐.๐๐ ๒๓,๔๗๕,๓๗๐.๐๐ ๒๒,๐๖๑,๑๒๐.๐๐ ๑๕,๙๕๓,๕๒๐.๐๐ ๑๓,๙๕๕,๕๒๐.๐๐ ๑๙๑,๐๗๗,๓๒๒.๐๐ 

๑๐ ภูกระดึง ๒๐,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๖๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๐๖,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๒๖๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๘,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ 
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ที่ 

รายได้จากการจ าหนา่ยสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ 

จังหวัด 
ตุลาคม  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

ธันวาคม  
๒๕๖๑ 
(บาท) 

มกราคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

กุมภาพันธ ์ 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

มีนาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

เมษายน  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

มิถุนายน  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

กรกฎาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

สิงหาคม  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

กันยายน  
๒๕๖๒ 
(บาท) 

รวม ๑๒ เดือน 
(บาท) 

๑๑ ภูหลวง ๑๕,๗๑๕,๔๐๐.๐๐ ๑๗,๑๒๒,๙๐๐.๐๐ ๑๙,๐๔๖,๙๐๐.๐๐ ๒๑,๗๘๗,๙๐๐.๐๐ ๑๔,๐๓๒,๙๐๐.๐๐ ๙,๗๑๐,๔๐๐.๐๐ ๙,๖๔๓,๙๐๐.๐๐ ๙,๗๗๒,๙๐๐.๐๐ ๙,๗๗๒,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๖๖๒,๙๐๐.๐๐ ๕,๓๘๙,๓๑๐.๐๐ ๕,๘๓๙,๘๔๐.๐๐ ๑๔๘,๔๙๘,๑๕๐.๐๐ 

๑๒ ผาขาว ๘,๕๙๑,๕๐๐.๐๐ ๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๖๙๕,๒๐๐.๐๐ ๘,๘๘๒,๒๐๐.๐๐ ๖,๘๖๑,๒๐๐.๐๐ ๕,๔๖๔,๒๐๐.๐๐ ๘,๗๘๘,๒๐๐.๐๐ ๙,๙๔๐,๗๐๐.๐๐ ๖,๑๑๓,๗๐๐.๐๐ ๑๐๐,๖๔๖,๙๐๐.๐๐ 

๑๓ เอราวัณ ๙,๘๐๖,๐๐๐.๐๐ ๙,๒๘๙,๒๐๐.๐๐ ๙,๘๖๓,๕๐๐.๐๐ ๙,๘๒๔,๕๐๐.๐๐ ๙,๐๑๓,๔๐๐.๐๐ ๙,๑๔๕,๒๐๐.๐๐ ๙,๒๗๔,๒๐๐.๐๐ ๙,๒๖๖,๒๐๐.๐๐ ๙,๙๕๖,๒๐๐.๐๐ ๘,๐๘๖,๒๐๐.๐๐ ๕,๕๑๐,๗๐๐.๐๐ ๓,๙๘๓,๒๐๐.๐๐ ๑๐๓,๐๑๘,๕๐๐.๐๐ 

๑๔ หนองหิน ๕,๓๗๖,๐๕๐.๐๐ ๕,๗๒๘,๓๕๐.๐๐ ๕,๘๓๔,๔๕๐.๐๐ ๕,๘๓๗,๔๐๐.๐๐ ๕,๒๘๐,๙๐๐.๐๐ ๕,๘๕๔,๒๙๐.๐๐ ๕,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๔๒,๕๕๐.๐๐ ๕,๘๔๘,๑๕๐.๐๐ ๕,๙๒๗,๙๕๐.๐๐ ๖,๐๖๓,๖๕๐.๐๐ ๕,๙๓๓,๒๕๐.๐๐ ๖๙,๓๕๖,๙๙๐.๐๐ 

รวม ๑๖๓,๘๑๓,๔๑๒ ๑๗๔,๐๓๗,๐๒๑ ๑๙๑,๔๕๖,๕๗๕ ๑๙๘,๔๓๘,๐๖๑ ๑๘๘,๓๖๘,๙๐๒ ๑๙๑,๒๗๙,๐๖๓ ๑๙๑,๔๘๘,๐๐๘ ๑๕๙,๗๖๖,๔๓๒ ๑๖๕,๕๑๑,๘๗๗ ๑๖๓,๘๙๘,๒๑๐ ๑๕๗,๒๔๖,๙๓๑ ๑๓๗,๐๒๐,๖๗๗ ๒,๐๘๒,๓๒๕,๑๖๙ 
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๓.๑.๓.๒ การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
๑)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 

(๑) จุดแข็ง (Strength) ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. Structure (โครงสร้างองค์กร) 

S๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเลยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าว อ้อย และมี
ผลไม้ที่สร้างมูลค่าที่ส าคัญ ได้แก่ สัปปะรด มะม่วง 
กล้วย แมคคาเดเมีย แก้วมังกร และกาแฟ และมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น แร่ทองค า 
แบ ไ รต์  แ ร่ เ หล็ ก  และมี โ ร ง ง าน เหมื อ งแร่
อุตสาหกรรมที่ศักยภาพ 

S๒. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับประเทศ เช่น ภูกระดึง    
เชียงคาน  ด่ านซ้าย  เป็นต้น เป็น Unseen         
ที่น่าสนใจของประเทศ  

S๓. ท าเลที่ตั้งของจังหวัด ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางการ
เชื่อมโยง สปป.ลาว และเส้นทางโรแมนติค พร้อม
ทั้งได้รับเป็นพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยว 

W๑. พ้ืนที่จังหวัดเลยประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ า
เพ่ือการเกษตร  

W๒. เส้นทางคมนาคมหลัก ไม่สามารถรองรับการ
เติบโตของเมืองได้ 

 

๒. Strategy (กลยุทธ์) 

S๔. จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการเกษตรปลอดภัย  

S๕. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     
จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้  

W๓. หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการแผนงาน/
โครงการอย่างชัดเจน 

   
 

๓. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 
- W๔. การขนส่งระบบโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอ 

(ทางเลือกน้อย) จึงท าให้เพ่ิมต้นทุนสินค้า  
๔. Staff (บุคลากร) 

S.๖ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีพ้ืนฐาน
การศึกษาด ี

S๗. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง และให้ความ
ร่วมมือในการท างานเป็นอย่างด ี 

W๕. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ความสามารถที่
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

W.๖ บุคลากรขาดความสามารถในการวิเคราะห์
และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
วางแผนบริหารจัดการ 
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๕. Skill (ทักษะ) 

S๘. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถพัฒนา
ให้มีมูลค่าเพ่ิมได้ เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา ผักอินทรีย์  

S๙. สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืช
พลังงานทดแทนที่ส าคัญ เช่น มันส าปะหลัง
และ อ้อย  

W๗. ขาดทักษะเชิงวิชาการในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ 

๖. System (ระบบการท างาน) 
S๑๐. มีการอ านวยความสะดวกในการลงทุน และ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
W๘. การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่เป็น

ระบบและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย  

๗. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

S๑๑. จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นการขยายโอกาส
ทางการค้า/การลงทุนและการ และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมมากขึ้น  

 

W๙. ยังไม่สามารถบูรณาการแผนงานร่วมกับ
หน่วยงานในจังหวัดตามระบบห่วงโซ่คุณค่าได้ 
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๒)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. Politics (การเมือง/ นโยบาย/ กฎเกณฑ/์ กฎหมาย) 
O๑ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา SMEs 
การพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี การ
เร่งรัดควบคุมมลพิษ และการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เป็นต้น 

O๒ นโยบายด้านอุตสาหกรรมมีความต่อเนื่อง      
เน้นการปรับโครงสร้างและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

O๓ มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแต่ละ
พ้ืนที่ 

T๑ ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

๒. Economic (เศรษฐกิจ) 
O๔ การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง      

ท าให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและ  
ภาคอุตสาหกรรมบริการมีการพัฒนาและต่อยอด
การผลิต 

O๕ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนท าให้สามารถ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศลาวและส่งต่อไปยังจีน
ได้เป็นอย่างดี 

T๒ ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

T๓ ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการพัฒนา
และคิดค้นนวัตกรรม และขาดเครื่องมือที่
ทันสมัยในการพัฒนาสินค้า 

๓. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
O๖ ประชาชนเข้าถึงการรับบริการทางเทคโนโลยี

มากขึ้นท าให้การเข้าถึงผู้รับบริการท าได้ง่านขึ้น 
O๗ วัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถสร้างอัตลักษณ์      

ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี 
O๘ ความนิยมการท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม /        

ทางธรรมชาติ ท าให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อ
โอกาสการลงทุนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม    
เชิงสร้างสรรค์หรือเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากการ

T๔ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้โครงสร้างแรงงาน
ด้านอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป 
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ผสมผสานระว่างวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 
ความเป็นอยู่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

O๙ สังคมผู้สูงอายุและความต้องการอาหารที่มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

 
๔. Environment (สิ่งแวดล้อม) 
O๑๐ กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกษตรปลอดภัย 

สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
รวมถึงการจ้างงานได ้

T๕ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ า 

T๖ ปัญหากากและมลพิษ กระทบต่อความเชื่อมั่น
ของภาคอุตสาหกรรม 

๕. Technology (เทคโนโลยี)  
O๑๑ เทคโนโลยีมีความหลากหลายเอ้ือต่อการ

ท างาน และพัฒนาผู้ประกอบการ 
T๗ ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้อย  
    เทคโนโลยีเครื่องจักรส่วนกลางขาดการใช้งาน

จากผู้ประกอบการ 
๖. Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
O๑๒ การเข้าถึงของประชาชนและผู้ประกอบการ    

มีมากขึ้น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และผ่าน
กิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัด 

T๘ ผู้ประกอบการไม่ทราบกิจกรรมที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมให้บริการ 
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๓)  TOWS Matrix 
    จากการวิเคราะห์บริบทของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สามารถน ามาจัดท ามาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 

 
 
 

Tow Matrix 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเลยมีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

S๒. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีติดอันดับ 

S๓. ท าเลท่ีต้ังของจังหวัด (เช่ือมโยงสปป.ลาว และเสน้ทางโรแมนติค) 

S๔. จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว และการเกษตรปลอดภัย  

S๕. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ทางธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

S.๖ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีพื้นฐานการศึกษาดี 

S๗. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 

S๘. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้  

S๙. สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานทดแทนท่ีส าคัญ  

S๑๐. มีการอ านวยความสะดวกในการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม 

S๑๑. จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นการขยายโอกาสทางการค้า/การลงทุน  

W๑. พื้นท่ีจังหวัดเลยประสบปัญหาการกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  

W๒. เส้นทางคมนาคมหลัก ไม่สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้ 

W๓. หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 

W๔. การขนส่งระบบโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอ จึงท าให้เพิ่มต้นทุนสินค้า  

W๕. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

W.๖ บุคลากรขาดความสามารถและใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน

บริหารจัดการ 

W๗. ขาดทักษะเชิงวิชาการในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์ 

W๘. การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่เป็นระบบ 

 W๙. บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดตามระบบห่วงโซ่คุณค่าได้ 

โอกาส (Opportunities) มาตรการเชิงรุก (SO) มาตรการเชิงปรับปรุง (WO) 
O๑ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

O๒ นโยบายด้านอุตสาหกรรมมีความต่อเน่ือง เน้นการปรับโครงสร้างและการพัฒนา    

ท่ียั่งยืน 

O๓ มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแต่ละพื้นท่ี 

O๔ การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท าให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและต่อยอดการ

ผลิต 

O๕ จังหวัดท่ีติดชายแดนท าให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศลาวและส่งต่อไปยังจีน 

O๖ ประชาชนเข้าถึงการรับบริการทางเทคโนโลยีมากข้ึนท าให้การเข้าถึงผู้รับบริการ    

ท าได้ง่านข้ึน 

O๗ วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งสามารถสร้างอัตลักษณ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้เป็น

อย่างดี 

O๘ ความนิยมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/ทางธรรมชาติ ท าให้นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

O๙ สังคมผู้สูงอายุและความต้องการอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ 

O๑๐ กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกษตรปลอดภัย  

O๑๑ เทคโนโลยีมีความหลากหลายเอื้อต่อการท างาน และพัฒนาผู้ประกอบการ 

O๑๒ การเข้าถึงของประชาชนและผู้ประกอบการมีมากขึ้น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  

- สนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมพัฒนากระบวนการผลิตโดยยึดการใช้มาตรฐาน
และเทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสีเขียว 

- ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- ประยุกต์ใช้งานวิจัยและยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่อาหารปลอดภัย 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
- ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการเฝ้าระวังก ากับดูแลการ

ประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ก ากับดูแลพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม

มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

- ผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่
คุณค่า เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น เรื่องแรงงาน พลังงาน น้ า 
วัตถุดิบทางการเกษตร โลจิสติกส์ ฯลฯ เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุน
ที่จะเพิ่มสูงขึ้น 

- พัฒนาทักษะที่ จ า เ ป็นในการคิดวิ เคราะห์ และสร้ าง กลไก            
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ โดยเน้นการพัฒนา
อย่างย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาการบริหารจั ดการห่วงโ ซ่คุณค่าด้ านเกษตรแปรรู ป           
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
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Tow Matrix 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเลยมีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

S๒. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีติดอันดับ 

S๓. ท าเลท่ีต้ังของจังหวัด (เช่ือมโยงสปป.ลาว และเสน้ทางโรแมนติค) 

S๔. จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว และการเกษตรปลอดภัย  

S๕. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ทางธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

S.๖ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีพื้นฐานการศึกษาดี 

S๗. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 

S๘. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้  

S๙. สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานทดแทนท่ีส าคัญ  

S๑๐. มีการอ านวยความสะดวกในการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม 

S๑๑. จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นการขยายโอกาสทางการค้า/การลงทุน  

W๑. พื้นท่ีจังหวัดเลยประสบปัญหาการกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  

W๒. เส้นทางคมนาคมหลัก ไม่สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้ 

W๓. หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 

W๔. การขนส่งระบบโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอ จึงท าให้เพิ่มต้นทุนสินค้า  

W๕. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

W.๖ บุคลากรขาดความสามารถและใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน

บริหารจัดการ 

W๗. ขาดทักษะเชิงวิชาการในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์ 

W๘. การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่เป็นระบบ 

 W๙. บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดตามระบบห่วงโซ่คุณค่าได้ 

อุปสรรค (Threat) มาตรการเชิงป้องกัน (ST) มาตรการหลีกเลีย่ง (WT) 
T๑ ข้อจ ากัดด้านกฎหมายท่ีส่งผลต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
T๒ ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
T๓ ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม และขาด 
     เครื่องมือท่ีทันสมัย 
T๔ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้โครงสร้างแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป 
T๕ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบ  
     ต้นน้ า 
T๖ ปัญหากากและมลพิษกระทบต่อความเช่ือมั่นของภาคอุตสาหกรรม 
T๗ ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้อย  
T๘ ผู้ประกอบการไม่ทราบกิจกรรมท่ีส านักงานอุตสาหกรรมให้บริการ 

- ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเพือ่
ลดต้นทนุการผลิต 

- สร้างกลไกการรับรูก้ฎหมาย เพื่อลดประเดน็ที่เป็นอุปสรรคตอ่การประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

- ร่วมกับสถาบันการศกึษาและสถานประกอบการในการพฒันาโจทย์วจิัยร่วมเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอ่ธรุกจิอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมการลดของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุ     

รีไซเคิลในการผลิตสนิค้าประเภทอื่น 

- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและความเชือ่มัน่
เครื่องหมายหมายให้กับธุรกิจอตุสาหกรรมและผู้บริโภค 

- ปรับปรุงกระบวนการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอืน่ 
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๔)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
กลุ่มผูร้ับบริการ ความคาดหวัง 

โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

๑. มีแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอย่างชัดเจน
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น 

๒. มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ และอัพเดท สามารถน าไปใช้อ้างอิงและ
ประยุกต์ในการวางแผนต่อการลงทุนได้ 

๓. การพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดควรมีการตั้งนโยบายด้านการลดต้นทุน        
การเพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้ในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์       
เชิงสร้างสรรค์ 

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจบริบทของอุตสาหกรรมในการจัดตั้ง และขออนุญาต      
ที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจ 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)  

๑. ต้องการให้พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มี      
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เช่น การพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ       
สีเขียว OTOP สีเขียว การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท้องถิ่น อุตสาหกรรม       
ขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัด  

๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยใช้
เครื่องมือบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้  และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี         
องค์ความรู้ที่ส าคัญแก่ผู้ประกอบการเพื่อผลิตตัวผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๓. เพิ่มโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
๔. การสนับสนุนสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ ด้วยดอกเบี้ยต่ า 
๕. สนับสนุนสินค้าที่สอดรับยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น การแปรรูปทางการเกษตร    

เพื่อการท่องเที่ยว 
ประชาชนผู้บริโภค ๑. สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเร่ืองมาตรฐานต่างๆ อย่างถูกต้อง

และครบถ้วน  
๒. อยากได้รับค าปรึกษาแนะน าในการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นมิตร      

ต่อสิ่งแวดล้อม การยืดอายุของสินค้าเพื่อการจ าหน่าย  
๓. ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนที่สามารถเป็นเอกลักษณ์และจ าหน่ายให้แก่

นักท่องเที่ยว โดยเน้นเป็นห่วงโซ่และคลัสเตอร์ 
ชุมชน ๑. ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประกอบการต้องการให้มีการก ากับ/ควบคุม/ดูแล 

การประกอบกิจการโรงงาน เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีความ
ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการบริการวิชาการแก่ชุมชน
อย่างชัดเจน 

หน่วยงาน/สถานศึกษา ๑. มีการบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒. ควรมีการวางแผนการบูรณาการการท างานเพื่อลดความซ้ าซ้อน 
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเลย  
     ปี ๒๕๖๓ 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
    “เพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”   

๓.๒.๒ พันธกิจ   

๑) ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และ
สามารถแข่งขันได้ 

๒) สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาส
และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม   

๓) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
๑)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ ส่ง เ สริมศักยภาพและ เพิ ่มผลผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม 
(หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เดิม) 

 เป้าประสงค์   
- ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
- เพ่ิมผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย    
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา ราย - 20 20 20 
ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนได้
ร้อยละ 2 

ราย - ๕ ๕ ๕ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์ 20 20 20 20 

ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มผลิตภาพและ/
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของรายได้ 

ผลิตภัณฑ์ - ๕ ๕ ๕ 
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กลยุทธ์ / โครงการ     หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
(ถ้าม)ี 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. โ คร งการยกระดั บขี ดความสามารถธุ ร กิ จ

อุตสาหกรรมท้องถิ่น 
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ /

วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 

6. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
20,000 

 
50,000 

 
100,000 

 
5,000,000 

 
100,000 
100,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
50,000 

 
100,000 

 
500,000 

 
100,000 
100,000 

 
50,000 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการ.................. 

- - - 

 โครงการอื่นๆ 
• โครงการ.ยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูป
ด้วยนวัตกรรม เพื่อศักยภาพการแข่งขัน 
•โครงการพัฒนาขีดความในการแข่งขันอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

 
3 ล้าน 

 
 

1.5 ล้าน 

 
3 ล้าน 

 
 

1.5 ล้าน 

 
3 ล้าน 

 
 

1.5 ล้าน 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
2. โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปอัจฉริยะ 
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม
บริการ 
4. โครงการส่ ง เสริ มการแปรรูป สินค้ า เกษตร
สร้างสรรค์ 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
500,000 
100,000 
50,000 

200,000 
500,000 

 
500,000 
100,000 
50,000 

200,000 
500,000 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการสัมมนามือใหม่หัดขายออนไลน์ Shopee  

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 โครงการอื่นๆ 
• โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs           
สู่ Exports กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม  

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 
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๒)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ สนับสนุนปัจจัย เ อื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม    

(หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที ่๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เดิม) 
 เป้าประสงค์   

เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

   
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 

(๒๕๖๒) 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้าน
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ราย 50 100 100 100 

จ า น ว น ผู้ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล จ า ก
ศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 200 200 200 

 
กลยุทธ์ / โครงการ  

                                                         หน่วย : บาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ (ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนับสนุน สร้ า งโอกาส 
และลดอุปสรรคในการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

1. โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ 

2. โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

3. โครงการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมให้ได้รับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

4. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น 

5. โครงการจัดท้าแผนและห่วงโซ่ทางการตลาดเพื่อ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ระบบออนไลน์ 

 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
50,000 
50,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
50,000 

 

 
50,000 
50,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
  50,000 

 
โค ร งการที่  สอจ .  ขอรั บการสนั บสนุ น
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการ.กิจกรรมเวทีสาธารณะและหลัก
ส ารวจพ้ืนที่บริเวณในและรอบเหมืองแร่ทองค า
ของบริษัททุ่งค า 

 
 
  30,000 

 
 
  30,000 

 
 
  30,000 

โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการ.................. 
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 ๓)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เดิม) 

 เป้าประสงค์   
เพ่ือสร้างภาคลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในพัฒนาสู่ความยั่งยืน  

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
สีเขียวเพิ่มขึ้น 

ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย  

จ านวนกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือ
วัตถุดิบ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ /
ผลิตภัณฑ์/จ านวน

วัตถุดิบ 

- 1 1 1 

จ านวนเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
และชุมชม 

เครือข่าย 30 ราย 30 ราย 30 ราย 30 ราย  

                                               
 

    กลยุทธ์ / โครงการ                                                             หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ (ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
การส่ ง เสริ มธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมสู่การ
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด 
2. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

พื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
400,000 

 
250,000 

 
300,000 

 
400,000 

 
250,000 
 
300,000 

 4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม ล ด ม ล พิ ษ
ภาคอุตสาหกรรม 

5. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
6. โครงการป้องกันความเสี่ยงและและลดผลกระทบจากการ

ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

- 
 

      - 
- 

 

100,000 
 

50,000 
50,000 

100,000 
 

50,000 
50,000 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการ.ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
• โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  

 
  51,000 
    6,000 

 
51,000 
6,000 

 
51,000 
6,000 

 โครงการอื่นๆ 
• โครงการ.................. 

   



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๗๕ 

 ๔)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะองค์กร และสร้างเครือข่าย
อุตสาหกรรม ( หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ใหม่ ) 

 เป้าประสงค์   
 เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่

ผู้ประกอบการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามระบบห่วงโซ่คุณค่า 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมตามระบบ
ห่วงโซ่คุณค่า  

ระบบ 3 3 3 3 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 85 85 85 

กลยุทธ์ / โครงการ     หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ (ถ้าม)ี ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย
ภาค อุตสาหกรรมตาม
ระบบห่วงโซ่คุณค่า 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว 
2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SMEs และ SMIs 
3. โครงการบริหารจัดการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมตลอด

ห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

      
       - 
       - 
 
       - 

   
50,000 
20,000 
 
 20,000 

  
  50,000 
  20,000 
 
  20,000 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการ. 

      -   

 โครงการอื่นๆ 
• โครงการ. สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

      
75,900 

 
75,900 

 
75,900 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ผู้ รั บบริ ก า รมี ค ว าม พึ ง
พอใจต่อการให้บริการของ
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรอตุสาหกรรมด้วย
หลักการวินิจฉัย Sindung 

      - 100,000 100,000 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการ..จัดท าฐานข้อมูลช้ีน าเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 70,000 70,000 70,000 

 โครงการอื่นๆ 
• โครงการ.................. 
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ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก  

๔.๑ โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ 
และเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ   สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่ งยืน ซึ่ งก าหนดแนวทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นการ
ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และ
คาร์บอนต่ าบนฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน โดยการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือลดการ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้ง  ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ มีการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนี้ แผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)            
ได้พิจารณาเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพ่ือจะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถการแข่งขัน โดยมี 6 แผนงานหลัก ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องแผนงานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองลงมาคือ แผนงาน
ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก เป้าหมาย
ในช่วงระยะ 5 ปีแรก คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมแผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม มีการตั้งเป้าหมายผลิตภาพการผลิตรวม/ผลิตภาพ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ต้องสูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 5 ต่อปีตามล าดับ และ
ความส าเร็จของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่จะช่วย ลดต้นทุน/สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางมาตรฐานในอาเซียน และเพ่ือการรับรองมาตรฐานของ
ไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 ดังนั้น การส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ใน
การสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม  โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่
ช่วยในการพัฒนาขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่า
ผลผลิตให้มีมาตรฐานสามารถเติบโตและแข่งขันได้ 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๗๗ 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย สวยงาม 
2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้
ตระหนักถึงการให้ความส าคัญแก่คุณภาพ และความปลอดภัย และมาตรฐานการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

4. เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย 
2. ผู้ประกอบการได้รับการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
3. จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้านวัตกรรม เครื่องมือทางการ
ผลิตจากบริษัทตัวแทนผู้จ าหน่ายและจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผู้ประกอบการ 
4. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมาตรฐาน 

5. ความเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพฒันา
ภาค 

สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ
ของโครงการ 

1. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการ 
2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 รุ่น 30 ราย 
3. ด าเนินการให้ค าแนะน าในการขอมาตรฐานต่าง ๆ  
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จ านวน 1 รุ่น 30 ราย 
5. จัดท าต้นแบบเพื่อใหผู้้ประกอบการน าไปเป็นต้นแบบ 
6. จัดนิทรรศการแสดงสินค้า จ านวน 1 ครั้ง  ระยะเวลาการจัดนิทรรศการ 5 วัน 

7. หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 

9. งบประมาณ 3,000,000 บาท 
10. ผลผลิต 
(output) 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย จ านวน 30 ราย 
2. ผู้ประกอบการได้รับการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ จ านวน 30 ราย 
3. จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้านวัตกรรม เครื่องมือทางการ
ผลิตจากบริษัทตัวแทนผู้จ าหน่ายและจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผู้ประกอบการ 
จ านวน 30 ราย  
4. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมาตรฐาน จ านวน 30 ราย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเลยมีมาตรฐานและมี
มูลค่าการส่งออกสินค้ามากขึ้น ร้อยละ 3 

2. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลยให้สูงขึ้น ร้อยละ 1  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค                     
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ 
และเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12  พ.ศ. 2561-2564   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และคาร์บอนต่ าบนฐานความรู้เชิง
สร้างสรรค์  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  โดยการเพ่ิมผลิต
ภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม  ด้วยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
และยกระดับมาตรฐานการผลิต  สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  และสถาบันเฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ       
มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์  และองค์ความรู้  ตลอดจน  การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
จังหวัดเลยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับเทคโนโลยีหรืนวัตกรรมการผลิต
และบริการเชิงสร้างสรรค์ แผนงานที่ 4 ด้านยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นเพ่ือ
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงเห็นควรพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร ในกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการสถานประกอบการให้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
   

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรในภูมิภาคให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน         
ใน 5 ด้าน  ได้แก่  

1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
3) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน  
4) การลดต้นทุนพลังงาน   
5) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล  

2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี
นวัตกรรม สนับสนุนการท างานในสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 
กระบวนการจัดการสถานประกอบการ 
3. สร้างต้นแบบที่ดีเพื่อใช้เป็นต้นแบบความคิดให้กับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการ
ด าเนินการด้วยข้อมูล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 30 ราย 
(4.2) ผลผลิต:  ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 30 ราย และได้รับการพัฒนาเชิงลึกจ านวน 5 ราย 
(4.3) ผลลัพธ:์ ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันมีประสิทธิภาพในการท างาน การผลิต และลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน 
(4.4) ผลกระทบ :         
      เชิงบวก : เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การผลิต และลดต้นทุน เพิ่มผลก าไร 
 

5. ความเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพฒันา
ภาค 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่  

6. กิจกรรมที่ส าคัญ
ของโครงการ 

1.ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร 
2. พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงลึก 
 

7. หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 ม.ค - ก.ย 64  

9. งบประมาณ 1,500,000 บาท 
10. ผลผลิต 
(output) 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย  จ านวน  30  ราย 
2. ผู้ประกอบการได้รับการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ จ านวน 30 ราย 
3. จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้านวัตกรรม เครื่องมือทางการ
ผลิตจากบริษัทตัวแทนผู้จ าหน่ายและจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผู้ประกอบการ  
จ านวน  30 ราย  
4. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมาตรฐาน  จ านวน  30 ราย 

11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเลยมีมาตรฐานและมี
มูลค่าการส่งออกสินค้ามากขึ้น ร้อยละ 3 

2. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลยให้สูงขึ้น ร้อยละ 1  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่ Exports    

 กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนายกระดับออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ 
และเหตุผล 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  พ.ศ. 2561-2564   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ที่มุ่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และคาร์บอนต่ าบน
ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  
โดยการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม  ด้วยการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต  สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งประสานความร่วมมือการ
พัฒนาระหว่างภาครัฐภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  และสถาบันเฉพาะทางในการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีทักษะ  มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์  และองค์ความรู้  ตลอดจน  การพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
จังหวัดเลยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิต
และบริการเชิงสร้างสรรค์ แผนงานที่ 4 ด้านยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการให้ได้มาตรฐาน และได้
ก าหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (Loei The Best) เพ่ือรับรองคุณภาพใน
กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภค และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน จึงเห็นควรมีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
สวยงาม ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด เ พ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (Loei The Best) ซึ่งจะท าให้
ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเลยเติบโตขึ้น 

    

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน
จังหวัดเลย (LOEI THE BEST) 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI THE BEST)   
ให้สูงขึ้น 
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI THE 
BEST) ขยายตลาดได้มากขึ้น 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI THE BEST) ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และมีบรรจุภัณฑ์ จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
(4.2) ผลผลิต: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI THE BEST) 
ได้รับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และมีบรรจุภัณฑ์ จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
(4.3) ผลลัพธ:์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI THE BEST)        
มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น สามารถแข่งขันได้ 
(4.4) ผลกระทบ: เชิงบวก : มูลค่าการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สูงขึ้น   

5. ความเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพฒันา
ภาค 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจ 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ
ของโครงการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน   

7. หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 ม.ค - ก.ย 64  

9. งบประมาณ 1,500,000 บาท 
10. ผลผลิต 
(output) 

ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI THE BEST)  
ได้รับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และมีบรรจุภัณฑ์ จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
 ผลผลิต: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI THE BEST) ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และมีบรรจุภัณฑ์ จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และมีบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้  
2. ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเลยได้รับการพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๓ 

๔.๒  ความเชื ่อมโยงแผนปฏิบ ัต ิราชการ อก . แผนปฏิบ ัต ิราชการ สปอ. และ
แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ 

 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ 
สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดเลย ป ี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ ๔.๐    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔.๖ ภายในปี ๒๕๖๕ 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ ๒.๕ ภายในปี ๒๕๖๕ 

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว การค้าและการ
ลงทุนภายใต้การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มผลผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม  

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๑

 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

พัฒนาการทอ่งเที่ยวเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

สนับสนุนปัจจัยเอื้อ ต่อการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรม  

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๒

 

การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้ อ
ต่อการลงทุนและการพัฒนา 

อุตสาหกรรม  

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๓

 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

สร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพือ่ให้แข่งขนัได ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

สู่การ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๔

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต 
การค้า การลงทนุเชือ่มโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร และ

สร้างเครือ ข่ายอุตสาหกรรม  
 

 
  

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๔ 

๔.๓ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สอจ.  ตามแผนพัฒนาจังหวัด  

                  ไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

๔.๔ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ 

         มีข้อมูลผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ แผน ผล 

1 . โ ค ร ง ก า ร ธ ร ร ม า ภิ บ า ล รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

51,000 บาท 2 โรงงาน 2  โรงงาน 

2.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 6,000 บาท 10  โรงงาน 5  โรงงาน 

3.โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  

75,900 บาท 30 ราย 35  ราย 

4.โครงการพัฒนาและผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2560-2561 สู่การปฏิบัติ  

30,000 บาท 30 ราย 35 ราย 

5.โครงการสัมมนามือใหม่หัดขาย
ออนไลน์ Shopee   

50,000 บาท 50 ราย 140 ราย  

6.โครงการจัดท าฐานข้อมูลชี้น าเตือน
ภัย  เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด 

70,000 บาท 7 ฐานข้อมูล 7 รายงาน 

7.โครงการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ
และส ารวจพ้ืนที่บริเวณในและรอบ
เหมืองแร่ทองค าของบริษัททุ่งค า  

29,410 บาท 25 ราย 30 ราย  

           รวม   7  โครงการ        รวมงบประมาณ    312,310 บาท 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๕ 

 

โครงการของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ  จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
2563 2564 2565 วงเงินรวม 

ส่งเสริมศักยภาพและเพ่ิมผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม 11     

สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 5     

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนา 
อุตสาหกรรม 

6     

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4     

รวม 26     
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๖ 

โครงการของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน 

สอดคล้
องกล
ยุทธ์ 

สอจ.เลย 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

2563 2564 2565 ยช. 
แผน

แม่บท 
แผน
ฯ12 

แผนฯ
อก. 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอตุสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

         

1.1 โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ     3 2 8 3 1 
1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ     1 2 8 3 1 
1.3 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม     1 2 8 3 1 
1.4 โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอตุสาหกรรม

ท้องถิ่น 
    1 2 6 9 1 

1.5 โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรปูอัจฉริยะ     3 2 6 9 1 
1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรุกิจอุตสาหกรรมบริการ     3 2 6 9 1 
1.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผูป้ระกอบการ/วิสาหกจิ

ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

    1 4 16 2 1 

1.8 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างสรรค ์     3 4 16 2 1 
1.9 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  

โลจสิติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 
    1 2 7 7 1 

1.10 โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    1 2 4,9 3 1 

1.11 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

    1 2 8 3 1 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๗ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน 

สอดคล้
องกล
ยุทธ์ 

สอจ.เลย 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

2563 2564 2565 ยช. 
แผน

แม่บท 
แผน
ฯ12 

แผนฯ
อก. 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

         

2.1 โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่     1     
2.2 โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรมใหม้ีศักยภาพในการแข่งขัน 
    1 2 6 3 2 

2.3 โครงการส่งเสริมธุรกจิอุตสาหกรรมใหไ้ดร้ับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์

    1     

2.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรยีนรู้ดา้นเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมท้องถิ่น 

    1     

2.5 โครงการจดัท้าแผนและห่วงโซ่ทางการตลาดเพื่อ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ระบบออนไลน ์

    1 2 8 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๘ 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน 

สอดคล้
องกล
ยุทธ์ 

สอจ.เลย 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

2563 2564 2565 ยช. 
แผน

แม่บท 
แผน
ฯ12 

แผนฯ
อก. 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

         

3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยสีะอาดเพื่อ
พัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะ
ของประเทศ 

    1 5 18 4 3 

3.2 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    1 5 18 4 3 

3.3 โครงการพัฒนาและยกระดบัเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมอืงสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

    1 5 18 4 3 

3.4 โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษ
ภาคอุตสาหกรรม 

    1 5 18 4 3 

3.5 โครงการบริหารจัดการกากอตุสาหกรรม     1 5 18 4 3 
3.6 โครงการป้องกันความเสี่ยงและและลดผลกระทบจาก

การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
    1 5 18 4 3 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘๙ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน 

สอดคล้
องกล
ยุทธ์ 

สอจ.เลย 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

2563 2564 2565 ยช. 
แผน

แม่บท 
แผน
ฯ12 

แผนฯ
อก. 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

         

4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว     1     
4.2 โครงการพัฒนาระบบส่งเสรมิ SMEs และ SMIs     1     
4.3 โครงการบริหารจัดการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมตลอดห่วง

โซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    1     

4.4 โครงการพัฒนาบุคลากรอตุสาหกรรมด้วยหลักการ
วินิจฉัย Sindung 

    2     

 

 

 

 

 

 


