
 
แผนปฏิบัติการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม

จังหวัดเลย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
2565 



ค าน า 
 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลยได้ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 

ซึ่งกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 นี้ 

ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ       

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบำยรัฐบำล วำระกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสำหกรรม 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด และ

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

ทั้งภำคส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำชน เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรก ำหนด

ยุทธศำสตร์ กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ ซึ่งน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมจังหวัดเลยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสภำพแวดล้อม     

อันจะเป็นกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน ต่อไป 

  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

พัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จะเป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนในกำร

ผลักดันกำรพัฒนำอุตสำหกรรม เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดเลย และประเทศต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดท ำขึ้นเพ่ือ

เป็นทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย  โดยพัฒนำให้

สอดคล้องกับบริบทที่สำมำรถเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศและกำรเปลี่ยนแปลง                

ของสถำนกำรณ์โลกในปัจจุบัน  โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับกำรพัฒนำประเทศและ

ภำคอุตสำหกรรม ทั้งนโยบำยระดับประเทศได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผน พัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  แผนควำมมั่ นคงเป้ ำหมำยกำรพัฒ นำที่ ยั่ งยืน  ( SDGs)                     

แห่งสหประชำชำติ และนโยบำยระดับกระทรวง แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

ภำคอุตสำหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท        

ที่เปลี่ยนแปลงไปมำกขึ้น มุ่งไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง      

กับกระทรวงอุตสำหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal 

Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Factors) โอกำสและ

อุปสรรคในมิติต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 

ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวจะน ำไปสู่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และ

แนวทำงกำรพัฒนำในแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 

เพ่ือผลักดันให้ภำคกำรผลิตมีควำมสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนอุตสำหกรรมไทย                

สู่อุตสำหกรรม 4.0 โดยกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนฐำนของประเทศ       

โดยกำรน ำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้  จะก่อให้เกิดกำรเพ่ิมผลิตภำพ 

มูลค่ำ และมำตรฐำน รวมถึงพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก 

พัฒนำปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ  กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกำร     

กำรรวมกลุ่มคลัสเตอร์และกำรบูรณำกำรนโยบำย/แผนงำนกับภำคส่วนที่เก่ียวข้อง จะเอ้ือให้เกิดกำรลงทุนและ

ลดอุปสรรคในธุรกิจ กำรมีส่วนร่วมขององค์กรกำรศึกษำในท้องถิ่นซึ่งจะเอ้ือให้เกิดกำรลงทุนและลดอุปสรรค   

ในธุรกิจอุตสำหกรรม นอกจำกนี้กำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอำศัย

กำรก ำกับดูแลอย่ำงทั่วถึง กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนโดยมีขอบเขต ดังนี้   
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วิสัยทัศน์ : “เพ่ิมขีดควำมสำมำรถอุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน”  
  
พันธกิจ  

1) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถแข่งขันได้     
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อกำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรม (Ecosystem) เพ่ือสนับสนุน
อุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0  

3) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม ตำมโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
4) บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต รวมทั้ ง

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของจังหวัดเลย 
 
แผนปฏิบัติราชการ  
เรื ่องที่ 1  การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม  ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
เพื่อส่ง เสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพื้นฐำนของ จังหวัด เลย

และอุตสำหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ โดยเน้นงำนวิจัย กำร
ต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพ
และพัฒนำระบบมำตรฐำนให้ภำคอุตสำหกรรม ให้มีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันที่สูงขึ้น  

เรื่องที่ 2 การสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่  
เพ่ือสนับสนุน สร้ำงโอกำสและลดอุปสรรค ในกำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม  

เรื่องที่ 3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วย BCG Model 
เ พื ่อ ส ร ้ำ ง ม ูล ค ่ำ เ พิ ่ม เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ อ ุต ส ำ ห ก ร ร ม แ ล ะ ส ร ้ำ ง ภ ำ พ ล ัก ษ ณ ์ที ่ด ีใ ห ้ก ับ

ภำคอุตสำหกรรมที่มุ่งเน้นกำรด ำ เนินกิจกำรที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริม
ภำคอุตสำหกรรมให้พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน  

เรื่องที่  4 การบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเชิงสุขภาพของจังหวัดเลย   
เ พื ่อ พ ัฒ น ำ ร ะ บ บ แ ล ะ ค ว ำม ส ำ ม ำ ร ถ ข อ งบ ุค ล ำ ก ร ใน อ งค ์ก ร เ พื ่อ ให ้บ ร ิก ำ ร แ ก่

ผู้ประกอบกำรและประชำชน ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัดเลย 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2560 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)                                                                           

 1) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 (1) เป้าหมาย    

เป้ำหมำยที่ 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจ เติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ
และยั่งยืน    

เป้ำหมำยที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.1 กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
(เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 

2.2 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
(อุตสำหกรรมชีวภำพ อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจร อุตสำหกรรมและ
บริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ อุตสำหกรรม และบริกำรขนส่งและโลจิ
สติกส์)  

2.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
(ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และ
แพทย์แผนไทย) 

2.4 โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก    
(สร้ำงและพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่) 

2.5 พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
(สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ สร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล      
ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ)    

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ         
กระทรวงอุตสำหกรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม          

กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) วิสำหกิจชุมชน
และผู้ให้บริกำรธุรกิจอุตสำหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบกำรที่เป็นเลิศและมีควำม
ยั่งยืนสู่สำกล โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต     
ที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ทั้งในภำคเกษตร อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว กำรขับเคลื่อนด้วยอุตสำหกรรมและ
บริกำรแห่งอนำคต รวมทั้งกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ให้มีบทบำทต่อเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพของประเทศที่จะส่งผลต่อกำรขยำยตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวม     
ในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม และผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม เป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้
ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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1) ด้ำนกำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ โดยกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้กับ
อุตสำหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่ำเพ่ิมและผลิตภำพที่สูงขึ้น พร้อม
ทดสอบควำมต้องกำรตลำด ต่อยอดงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่ำเพ่ิม
สูงขึ้น เช่น      กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกสมุนไพรมำใช้ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น  

2) ด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0   
ที่มีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและเน้นสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ น ำประเทศหลุดพ้น
จำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ด้วยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโดยใช้วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมอย่ำงชัดเจน 
รวมถึงนโยบำย 10 อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine)     
ของประเทศ และสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้นต่อไป ได้แก่ กำรส่งเสริม
สถำนประกอบกำรให้มีกำรน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในสถำนประกอบกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต อุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงอุตสำหกรรมดังกล่ำว  

3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวผ่ำนกำรสร้ำง
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรออกแบบด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมให้มีมูลค่ำเพ่ิม
และเป็นที่ต้องกำรของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสำหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่และพัฒนำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ ตลอดห่วงโซ่อุปทำน
และเชื่อมโยงเครือข่ำยธุรกิจกำรลงทุนสร้ำงโอกำสกำรค้ำ กำรลงทุนในตลำดสำกล  

4) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยพัฒนำศักยภำพและองค์ควำมรู้  กำรใช้
ประโยชน์จำกเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SMEs ในพ้ืนที่เป้ำหมำย สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ให้เกิดกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงคลัสเตอร์อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ภำคตะวันออกเชื่อมโยงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development : EEC) เพ่ือต่อยอด SMEs ให้เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนำศักยภำพและกำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรม
ควบคู่กับกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

5) ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ โดยส่งเสริมผู้ประกอบกำร   
ครบวงจรตั้งแต่กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบกำรใหม่ กำรบ่มเพำะ      
โดยผ่ำนศูนย์บ่มเพำะในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและผลิตภำพให้กับ SMEs       
โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำในด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนต่ำง ๆ กำรน ำเทคโนโลยี
นวัตกรรมและ Digital หรือ IT มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพ
สินค้ำ เพ่ิมช่องทำงกำรค้ำ เพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร และพัฒนำไปสู่ผู้ประกอบกำร SMEs              
แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) ควบคู่กับกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจ โดยกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ SMEs และวิสำหกิจชุมชนผ่ำนศูนย์ปฏิรูปอุตสำหกรรม 4.0 และกำรให้บริกำรปรึกษำแนะน ำผ่ำน
ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs 
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2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
(1) เป้าหมาย    

เป้ำหมำยที่ 2.1 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ   
เป้ำหมำยที่ 2.2 กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพ่ิมโอกำสให้ทุก

ภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศใน ทุกระดับ   
เป้ำหมำยที่ 2.3 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเอง และกำร

จัดกำรตนเอง เพ่ือสร้ำงสังคมคุณภำพ  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์   

2.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ (ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก)  
2.2 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและ กำรจัดกำร

ตนเอง (ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ 
ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชน  ในกำรพ่ึงตนเองและกำรพ่ึงพำกันเอง             
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงปัญญำให้กับชุมชน)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ       
กระทรวงอุตสำหกรรมนอกจำกมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้ประกอบกำรแล้ว 

ยังให้ควำมส ำคัญโดยน ำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำมำเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะพัฒนำวิสำหกิจชุมชน           
ให้เข้มแข็งร่วมกับกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำทักษะกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนำผลิตภัณฑ์ และยกระดับศักยภำพวิสำหกิจชุมชน 
ตลอดจนพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน ให้สำมำรถเติบโตสู่สำกล พัฒนำมิติเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
อำทิ กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรในกำรฝึกอบรมพัฒนำรำษฎรและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริให้มีประสิทธิภำพและมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึ้น กำรปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรในระดับชุมชน         
อำทิ โครงกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial 
Community: OPOAI-C) พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีมำตรฐำนและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับกำรขยำยช่องทำงทำงกำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนได้อย่ำง     
มีประสิทธิภำพ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(1) เป้าหมาย    

เป้ำหมำยที ่2.1 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมให้คนรุ่นตอ่ไป
ได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล  

เป้ำหมำยที่ 2.2 ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบ
ทำงลบจำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

เป้ำหมำยที่ 2.3 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนเิวศ   
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เป้ำหมำยที่ 2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล   

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์   
2.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (เพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำน

ชีวภำพให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำ ล ำคลอง
และแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน   

2.2 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ (ลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชน) 

2.3 พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ควำมเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง (จัดท ำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือกำรพัฒนำเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ อุตสำหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศอย่ำงเป็นเอกภำพ พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนผังภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน จัดกำรมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล 
พัฒนำเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอำสำสมัครด้วยกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในท้องถิ่น)   

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ      
กระทรวงอุตสำหกรรมมีนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรม       

เชิงนิเวศและกำรจัดกำรขยะและมลพิษอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำวัตถุดิบทดแทนที่ได้จำกกำร        
รีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจำกครัวเรือนและจำกอุตสำหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดกำรเกิด
ขยะและลดปัญหำมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ      
พัฒนำพ้ืนที่ อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ลดกำรปลดปล่อยมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้     
กระทรวงอุตสำหกรรมยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ให้มีมำตรฐำนในระดับสูง มีควำม
ปลอดภัย และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มีกำรน ำ
มำตรฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) และอุตสำหกรรมสีเขียว 

4) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
(1) เป้าหมาย    

เป้ำหมำยที่ 2.1 ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   

เป้ำหมำยที่ 2.2 ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง   
เป้ำหมำยที่ 2.3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์   
2.1 ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำร           

อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำร สำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำประยุกต์ใช้)  
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2.2 ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ ำหมำย และเชื่อมโยง    
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ (ให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนพัฒนำ
ประเทศ ระบบติดตำม ประเมินผลที่สะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติในทุกระดับ)  

2.3 ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วน   
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ (ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม)  

2.4 ภำครัฐมีควำมทันสมัย (องค์กรภำครัฐมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับบริบทในกำร
พัฒนำประเทศ พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย) 

2.5 บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก             
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ  

2.6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลำกรภำครัฐ       
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
กระทรวงอุตสำหกรรมมีภำรกิจกำรด ำเนินงำนโดยยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือ

ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยน ำนวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรให้บริกำร เช่น กำรใช้ระบบ IT มำใช้ท ำงำนให้ผู้รับบริกำรสะดวกและรวดเร็วขึ้น กำรให้บริกำร
ผู้ประกอบกำร ออนไลน์ผ่ำนศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร โดยน ำยุทธศำสตร์ 
สู่กำรปฏิบัติในทุกระดับทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตลอดจนกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กำรให้มีควำมยืดหยุ่น เหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ มีกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
บุคลำกรให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพ
ภำยใต้หลักระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีมำตรกำรก ำกับดูแลที่เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสและกำรป้องกัน
กำรทุจริต รวมทั้งระบบกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรด ำ เนินกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ส่งผลให้
กระทรวงอุตสำหกรรมบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำร
ท ำงำน      ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมโปร่งใส ปลอดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
  (1) ประเด็นที ่4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   
    1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้ำหมำยที่ 1 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม
และบริกำร     

• เป้ำหมำยที่ 2 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเพ่ิมขึ้น   
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   

1) อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมร้อยละ 4.6      
2) อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 2.2  

 2) แผนย่อย 3.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
• แนวทำงกำรพัฒนำ   

- สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกวัตถุดิบชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภำพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส ำอำง นวัตกรรมอำหำรชีวภำพ สำร
สกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภำพและพลังงำนชีวภำพ เป็นต้น และสร้ำงเศรษฐกิจฐำนชีวภำพอุบัติใหม่ทั้งระบบ
อย่ำงครบวงจร  

- พัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพอย่ำงบูรณำกำรตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่ำ และเชื่อมโยงกับ
อุตสำหกรรมเกษตรชีวภำพ อุตสำหกรรมกำรแปรรูป  อำหำร และอุตสำหกรรมแปรรูปชีวมวล 
เทคโนโลยีชีวภำพ ด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ รวมถึงอุตสำหกรรมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องตลอดจนพัฒนำ        
คลัสเตอร์อุตสำหกรรมชีวภำพในพ้ืนที่เหมำะสม 

- สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจชีวภำพ    
โดยกำรพัฒนำก ำลังคนเชี่ยวชำญให้มีปริมำณเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพทั้ งใน
ปัจจุบัน และอนำคต สร้ำงควำมเข้มแข็งและสร้ำงรำยได้จำกควำมหลำกหลำย ทำงชีวภำพของวิสำหกิจชุมชน
และชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรเฝ้ำระวังและดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องตลอดจน สนับสนุนกำรลงทุนวิจัย และพัฒนำเพ่ือ
สนับสนุนกำรขยำยธุรกิจของ วิสำหกิจเริ่มต้นในอุตสำหกรรมชีวภำพ 

- สร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำตลำด
ภำยในประเทศโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ในประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภำพ รวมถึงพัฒนำมำตรกำรและสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำก
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ และใช้กลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพ 
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- มีกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของระบบนิเวศที่ เป็นมำตรฐำน โดยมี
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และเครื่องมือทำงกำรคลังมำใช้ให้ เหมำะสม เพ่ือให้เกิดควำมรับผิดชอบโดยผู้ใช้
ประโยชน์หรือต่อผู้ท ำ ควำมเสียหำยต่อทรัพยำกร และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม      
ด้วยกำรพัฒนำวิธีกำรทำงเศรษฐศำสตร์และเครื่องมือ ทำงกำรคลังในกำรประเมินควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม/
ระบบนิเวศ และพัฒนำวิธีกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ที่เป็นมำตรฐำน และจ ำเพำะส ำหรับแต่ละระบบนิเวศ 

• เป้ำหมำยของแผนย่อย 
- อุตสำหกรรมชีวภำพมีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน 

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10 

   3) แผนย่อย 3.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
•  แนวทำงกำรพัฒนำ   

- ยกระดับควำมสำมำรถของผู้ผลิต ผู้พัฒนำ และผู้ออกแบบและสร้ำง ระบบ
ของไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำนต่ำง ๆ มำกขึ้น เช่น กำรสร้ำงและบริหำรห่วงโซ่มูลค่ำ
ระดับโลก กำรจัดหำวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์  อย่ำงเพียงพอ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรตลำด และ
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สำมำรถสร้ำงและพัฒนำ นวัตกรรมทำงอุตสำหกรรมและบริกำร
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงกำรสร้ำงโมเดลในกำรท ำธุรกิจใหม่ในอนำคต 

- ผลิตและพัฒนำบุคลำกรทั้งทำงด้ำนผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริกำร ในภำคส่วน
ต่ำง ๆ ให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ และส่งเสริม
กำรน ำบุคลำกร ต่ำงชำติที่มีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนเพ่ือรองรับ กำรเติบโตของ
อุตสำหกรรม ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญำประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 

- สร้ำงควำมตระหนักรู้และสนับสนุนกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนำคต ตำมระดับควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรทั้งด้ำนเกษตร 
อุตสำหกรรม และบริกำร เพ่ือเป็นกำรยกระดับควำมสำมำรถใน กำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร และเป็น
กำรสร้ำงตลำดของอุตสำหกรรม และบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 

- สร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และ
ยกระดับให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์เป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันในสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรสร้ำงตลำด ภำยในประเทศผ่ำนกำรสนับสนุนของภำครัฐ 

- ส่งเสริมให้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และ 
ปัญญำประดิษฐ์ทั้งในประเทศและจำกต่ำงประเทศ และสนับสนุนกำรสร้ำงคลัสเตอร์ของอุตสำหกรรมและ
บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดัน กำรขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร 
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•  เป้ำหมำยของแผนย่อย 
- อุตสำหกรรมและบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ มีกำร

ขยำยตัวเพิ่มข้ึน 
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 5 

  4) แผนย่อย 3.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
•  แนวทำงกำรพัฒนำ   

-  ผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนอุตสำหกรรมยำนยนต์ทั้งระบบไปสู่ อุตสำหกรรมยำนยนต์
ไฟฟ้ำอัจฉริยะ พลังงำนไฮโดรเจน หรือ พลังงำนทำงเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำต่อยอดจำกฐำน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐำนกำรผลิตรถยนต์ที่ส ำคัญของโลก เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถปรับตัวพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี พัฒนำและยกระดับทักษะควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกำรไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องภำยในประเทศ อำทิ อุตสำหกรรม ชิ้นส่วนอำกำศยำน อุตสำหกรรมชิ้นส่วนระบบรำง 
พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ประเทศเป็นศูนย์กลำงยำนยนต์ไฟฟ้ำในอำเซียนในอนำคต 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย :   
เป้ำหมำยที่ 1 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ในภูมิภำค

โดยเฉพำะอำกำศยำนรุ่นใหม่  
เป้ำหมำยที่ 2 ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน สูงขึ้น (Tier) 

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :   
- ส่วนแบ่งกำรตลำดของจ ำนวนอำกำศยำนที่เข้ำซ่อมในภำคพ้ืนเอเชีย แปซิฟิก ร้อยละ 1   
- จ ำนวนผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4  

  5) แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
• แนวทำงกำรพัฒนำ 

- สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมและบริกำร ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ 
โดยให้มีกลไกกำรเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ และมีมำตรกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ 
และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภำคอุตสำหกรรม 

- ก ำหนดให้มีกำรท ำกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีในอนำคต ทั้งในภำพรวม และรำย
สำขำส ำหรับกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำภำคเกษตรอุตสำหกรรม และบริกำรของประเทศให้เข้ำกับ
กำรเปลี่ยนแปลง ทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว และเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของทั้งภำครัฐและภำค
ธุรกิจ 

- วำงแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมและบริกำร โดยเชื่อมโยง
ภำคกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรมและบริกำรให้ ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละสำขำของอุตสำหกรรม
และบริกำร และจัดให้มีแผนพัฒนำก ำลังแรงงำนทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้ง แรงงำนในประเทศที่เป็นแรงงำน
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ฝีมือ ผู้เชี่ยวชำญ และผู้ประกอบกำร และแรงงำนต่ำงด้ำว ตลอดจนส่งเสริมกำรน ำเข้ำบุคลำกรที่ขำดแคลน  
จำกต่ำงประเทศหรือบุคลำกรที่มีทักษะในอุตสำหกรรมใหม่ 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูลที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรม
มำภิบำลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่ำง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลของภำครัฐอย่ำงบูรณำกำร 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย :  
-  แรงงำนไทยมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
- ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ในด้ำนควำมพร้อม ในอนำคตดีขึ้น 

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :   
- อันดับควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิภำพแรงงำน อันดับที่ 60  
- อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ในด้ำนควำมพร้อมในอนำคต อันดับที่ 45 

 (2) ประเด็นที ่3 การเกษตร 
  1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

•  เป้ำหมำยที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น   
•  เป้ำหมำยที่ 2 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น  
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 

- อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร ร้อยละ 3.8  
- อัตรำผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 

  2) แผนย่อย 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
•  แนวทำงกำรพัฒนำ 

- ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้ำ อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่
ตลำดสม่ ำเสมอรวมถึงสินค้ำเกษตรนอกฤดูกำล ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีหลำกหลำย   

- ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถของเกษตรกรและชุมชนในกำรพัฒนำ
สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน  

- สร้ำงอัตลักษณ์หรือน ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับแหล่งก ำเนิดให้กับสินค้ำ รวมทั้งกำร
สร้ำงควำมแตกต่ำงและโดดเด่นของสินค้ำในแต่ละท้องถิ่นและสร้ำงตรำสินค้ำของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์ จำกเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ ในกำรเชื่อมโยงไปสู่ภำคกำรผลิตอ่ืน เช่น กำรท่องเที่ยวและ
บริกำร และส่งเสริมกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศและเพ่ือกำรส่งออกไปยัง
ตลำดโลก 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
    - สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
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•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   - อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ร้อยละ 3 
   3) แผนย่อย 3.2 เกษตรปลอดภัย  

•  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ
ผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน ทั้งมำตรฐำนที่เป็นขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักกำรปฏิบัติที่ดีทำง
กำรเกษตร และพัฒนำต่อยอดไปจนถึงมำตรฐำนขั้นสูง เช่น มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน ส่งเสริม
กำรวิจัยพัฒนำสินค้ำ   พร้อมทั้งดูแลกำรผลิตอำหำร ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภัย และกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคและกำรค้ำระดับสำกล 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
   - สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   - อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 3 
   4) แผนย่อย 3.4 เกษตรแปรรูป   

•  แนวทำงกำรพัฒนำ   
- ส่งเสริมกำรพัฒนำและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตรที่ เชื่อมโยงไปสู่

กระบวนกำรแปรรูปในอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่     
ที่มีมูลค่ำสูง โดยกำรน ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำนให้แก่
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร 

- ส่งเสริมกำรแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง องค์ควำมรู้และ
ภูมิปัญญำที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพในกำรแปรรูป สร้ำงควำมแตกต่ำง และเพ่ิมมูลค่ำในผลิตภัณฑ์และสินค้ำ
เกษตร รวมทั้งกำรผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่ำเฉพำะและ
ผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์   

- สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกระบวนกำรผลิตหลังกำร
เก็บเกี่ยวและกำรแปรรูป อำทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัย ติ ดตำมผลิตภัณฑ์
ระหว่ำงขนส่งและยืดอำยุของอำหำรและสินค้ำเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่สินค้ำ   

- ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ และขยำยช่องทำงกำรตลำดด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเครื่องหมำยทำงกำรค้ำและกำรปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำ  

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย  
- สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน  

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 3 
 



แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)                                      13 

 (3) ประเด็นที ่5 การท่องเที่ยว  
  1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้ำหมำยที่ 2 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน  
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   

- อัตรำส่วนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง มีสัดส่วน 80 : 20 

   2) แผนย่อย 3.1 กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  
• แนวทำงกำรพัฒนำ   

- สร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรบนฐำนของทุนทำง วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น   

- พัฒนำปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือน ำมำพัฒนำต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ กำรส่งเสริม กำรวิจัย พัฒนำ และกำรออกแบบ กำรสร้ำง
นวัตกรรม กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรสร้ำงเครือข่ำยวิสำหกิจกำรท่องเที่ยว กำรสื่อสำรและกำรคมนำคม กำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรสร้ำงเรื่องรำว เพ่ือบอกเล่ำนักท่องเที่ยว เป็นต้น   

- เสริมสร้ำงศักยภำพผู้ประกอบกำรและบุคลำกรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
เพ่ือให้มีทักษะและองค์ควำมรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทำนของกำรท่องเที่ยว ทั้งด้ำนกำรออกแบบ กำรวิจัย
และพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรมเทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจและกำรตลำด เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงและ 
ควำมโดดเด่นของสินค้ำและบริกำร ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ ตลำดท่องเที่ยว 

• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   - รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม

ขยำยตัวร้อยละ 10 
   3) แผนย่อย 3.3 กำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย  

• แนวทำงกำรพัฒนำ   
- สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐำนของทรัพยำกรที่ มี

ศักยภำพในกำรบ ำบัด ฟื้นฟู รักษำสุขภำพ โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย
ในกำรให้บริกำร พร้อมทั้งสร้ำงควำมหลำกหลำยของกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสำกลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำง ๆ เช่น กำรใช้พุน้ ำร้อน น้ ำแร่ สปำโคลน เพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เป็นต้น 

- พัฒนำยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ด้ำนแพทย์แผนไทยให้มีมำตรฐำนระดับสำกล
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยกำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมต่อ
ยอดให้เกิดสินค้ำใหม่ และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์กำรแพทย์
แผนไทย 
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•  เป้ำหมำยของแผนย่อย    
- รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึน  
- สถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์ได้รับ

มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

- อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์
แผนไทย ขยำยตัวร้อยละ 5  

- อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่
ได้รับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 (4) ประเด็นที ่7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
   1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

•  เป้ำหมำย   
      - ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีขึ้น  

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
      - อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ 45 
   2) แผนย่อย 3.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์  

•  แนวทำงกำรพัฒนำ   
- เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทำนทั้งภำคเกษตร 

ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร   
•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   

- ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
- ประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ น้อยกว่ำร้อยละ 12 

   3) แผนย่อย 3.2 โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำน   
•  แนวทำงกำรพัฒนำ    

- สนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ ภำค
ขนส่ง และภำคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ พลังงำนโดยมุ่งให้เกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อ
กำรใช้พลังงำน อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศเพ่ิมขึ้น 
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    

- สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ในกำรผลิตไฟฟูำ เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 60 
- สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตได้ภำยในประเทศในกำรผลิต ไฟฟ้ำควำมร้อน 

และเชื้อเพลิงชีวภำพ เฉลี่ยร้อยละ 15-18 ของ พลังงำนขั้นสุดท้ำย 
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  (5) ประเด็นที ่8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
   1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

•  เป้ำหมำย : ผู้ประกอบกำรในทุกระดับเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีบทบำทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น 

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์   

มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 
   2) แผนย่อย 3.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ  

•  แนวทำงกำรพัฒนำ   
- สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรในทุกระดับ ให้มีจิตวิญญำณของกำรเป็น 

ผู้ประกอบกำร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำ
และบริกำร กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด กำรสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นที่ยอมรับ และกำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพย์สินทำง
ปัญญำในเชิงพำณิชย์ รวมทั้งกำรปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีทักษะในกำรวิเครำะห์ 
และมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฐำนข้อมูล สำมำรถใช้ประโยชน์จำก เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึง
ค ำนึงถึงกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรวำงแผนธุรกิจ ส่งเสริมกำรใช้ระบบประกัน
ควำมเสี่ยงภัยของสินค้ำและบริกำรเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นและลดควำมเสี่ยงในกำรด ำ เนินธุรกิจและส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

- พัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้น โดยกำรส่งเสริมให้ต่อยอดแนวควำมคิด สำมำรถน ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสร้ำงธุรกิจ และใช้ประโยชน์จำกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง
สนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมกำรดึงดูดแรงงำนและบุคลำกรคุณภำพ  

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมปรับรูปแบบ ธุรกิจใหม่
โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้กับวิถีกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดกระบวนกำรมำกขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร
แข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจและกำรตลำด ตลอดจนสนับสนุน กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับ       
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค และสำมำรถเชื่อมโยงกำรผลิตกับ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่  

- ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยของผู้ประกอบกำรทั้งใน และต่ำงประเทศ
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบกำรสำมำรถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนำระบบและ
กลไกที่ท ำให้เกิดควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำ เพื่อเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองในตลำดที่สูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต กำรขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
- เป้ำหมำยที่ 1 กำรขยำยตัวของวิสำหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  
- เป้ำหมำยที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
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•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   
- อัตรำกำรขยำยตัวจ ำนวนกำรก่อตั้งวิสำหกิจเริ่มต้น ขยำยตัวร้อยละ 10 
- อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับที่ 1 ใน 36 

3) แผนย่อย 3.3 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด   

•  แนวทำงกำรพัฒนำ   

- สนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มีสินค้ำและบริกำรที่มีอัตลักษณ์ และตรำสินค้ำที่เด่นชัด
ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตโดยใช้ตลำดน ำที่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดโดยเฉพำะตลำดที่มีมูลค่ำสูง    
พร้อมทั้งพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินค้ำที่มีคุณภำพและมีควำมแตกต่ำง เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงตลำดต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในตลำดต่ำงประเทศ 

- สร้ำงและพัฒนำตลำดในประเทศส ำหรับสินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำน และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลำดสินค้ำส ำหรับกลุ่มเฉพำะ เช่น สินค้ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สินค้ำเกษตร
อินทรีย์ สินค้ำส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นต้น  

- ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนในกำรขยำย
ช่องทำงกำรตลำดผ่ำนกำรใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
เข้ำถึงและ ขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจนพัฒนำศูนย์ กระจำยสินค้ำที่มีมำตรฐำน    
ในทุกภูมิภำค และมีระบบเทคโนโลยีที่ ทันสมัยในกระบวนกำรกระจำยสินค้ำโดยประสำนควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชน  

- สร้ำงควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรในกำรออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งในด้ำน
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับตลำด ภำษำ วัฒนธรรม เครือข่ำยพันธมิตร กำรค้ำกำรลงทุน และกฎระเบียบด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุนของประเทศเป้ำหมำย รวมทั้งพัฒนำแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึงตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพ ส ำหรับสินค้ำและ
บริกำรของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมกำรค้ำ และกำรบริกำรชำยแดนเพ่ือ
สนับสนุนกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภำค กับเศรษฐกิจโลก 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   

- เป้ำหมำยที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  

- เป้ำหมำยที่ 3 กำรขยำยตัวกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและ ขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ    

- อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศโดย IMD อันดับที่ 1 ใน 5  

- สัดส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออกรวมของ
ประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 
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4) แผนย่อย 3.4 กำรสร้ำงระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่  
•  แนวทำงกำรพัฒนำ   

- ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลในกำรสร้ำง โอกำสให้ภำค
ธุรกิจ โดยพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ สถิติ ผลกำรวิจัยและพัฒนำ ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กำรตลำดและ นวัตกรรม ให้สำมำรถด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ที่มีควำมซับซ้อน ซึ่งรวมถึงกำร
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณำกำร และต่อเนื่อง     
ให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ผู้ประกอบกำร ชุมชน และเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรที่จ ำเป็นต่อกำรวำงแผน ธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในกำรพัฒนำ สินค้ำ
และบริกำรของวิสำหกิจประเภทต่ำง ๆ  

- สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และสถำบันวิชำกำร
ทั้งในและระหว่ำงประเทศในกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรร่วมกัน โดยพัฒนำระบบและศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภำพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจอย่ำงเก้ือหนุนกัน
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรที่มีขนำดและศักยภำพต่ำงกันโดยมีระบบจูงใจให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำร
พัฒนำร่วมกัน กำรเรียนรู้และให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภำคกำรผลิตและบริกำรทั้ง   
ในระดับส่วนกลำงและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกำรจัดกำรกำรผลิต และพัฒนำบุคลำกรทำงเทคโนโลยีชั้นสูง   
ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน  

- สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท ำงำนร่วม ทั้งในเชิงกำยภำพและกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรทุกระดับเพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู้ ทักษะและนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นกำรเชื่อมต่อธุรกิจ
ระหว่ำงกัน โดยเฉพำะกำรเชื่อมโยงธุรกิจขนำดใหญ่กับธุรกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่  

- สร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ได้มำกขึ้น
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน ำสินค้ำและบริกำรมำขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีกำรพัฒนำนวัตกรรมตำมควำม
ต้องกำรของภำครัฐและบริกำรตรวจสอบคุณสมบัติและประกำศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยมีแนว
ทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำท่ีขึ้นบัญชีนวัตกรรมอย่ำงชัดเจน  

- ยกระดับบริกำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพ ด ำเนินกำรเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน
และเสริมสร้ำงจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพของประเทศ 
ได้แก่ กำรก ำหนดมำตรฐำน  กำรตรวจสอบและรับรอง และมำตรวิทยำเพ่ือสนับสนุนกำรยกระดับสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำมจ ำเป็นให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่ำงประเทศ  เพ่ิมบทบำทกำรเป็นผู้ร่วมก ำหนด
มำตรฐำนในเวทีสำกล สร้ำงกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถขึ้นทะเบียนมำตรฐำน
ให้มำกขึ้น สำมำรถส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน หรือควำมต้องกำร
เฉพำะของผู้ซื้อก ำหนด อันจะท ำให้สินค้ำและบริกำรนั้นสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก โดยเฉพำะตลำด
คุณภำพสูง หรือตลำดเฉพำะกลุ่ม 
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•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
- อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุนและ

ควำมสอดคล้องของนโยบำยดีขึ้น  
- กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมขึ้น  
- กำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับกำรยกระดับ 

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   
- อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุนและ

ควำมสอดคล้องของนโยบำย อันดับที่ 15 
- อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 

ขยำยตัวอย่ำงน้อยร้อยละ 5  
- มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดในช่วง 5 ปีแรก 

600,000 ล้ำนบำท 

  (6) ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
•  ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็งและมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทยด ำรงชีวิตแบบ

พอเพียงมำกขึ้น 
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   

      - ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

   2) แผนย่อย 3.4 กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน 
•  แนวทำงกำรพัฒนำ   

- ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภำพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ  

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือให้เป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และ
สำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และมีโอกำสและทำงเลือกท ำงำนและสร้ำงงำน 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
- แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพิ่มผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญที่จะ

พัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัตของโครงสร้ำงอำชีพและควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนเพิ่มขึ้น   

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   
   - ผลิตภำพแรงงำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อปี 
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  (7) ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก   

   1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
•  เป้ำหมำย : รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่ำงกระจำย และอย่ำงต่อเนื่อง 
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   

    - ดัชนีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง 4.30 คะแนน ภำยในปี 2565 

   2) แผนย่อย 3.1 กำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  
•  แนวทำงกำรพัฒนำ  

- เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย เพื่อยกระดับสู่กำร
เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ   

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
    - ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ิมข้ึน  

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ของกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 15 ต่อปี 

   3) แผนย่อย 3.2 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก  

•  แนวทำงกำรพัฒนำ  
- ส่งเสริมและพัฒนำกลไกและโครงสร้ำงดูดซับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และกำรกระจำย

รำยได้กลับสู่ชุมชน   
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทำงกำรเงินเพ่ือสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
     - ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกมีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำเศรษฐกิจฐำนรำกของมูลค่ำสินค้ำ OTOP อย่ำงน้อย   

ร้อยละ 30 ของปีฐำน 

 (8) ประเด็นที ่18 การเติบโตอย่างย่ังยืน  

  1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
•  เป้ำหมำย : สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน  
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   

- อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่ในระดับ
ต่ ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลก 
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   2) แผนย่อย 3.1 กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
•  แนวทำงกำรพัฒนำ 

- ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนำและส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม 
นิคมอุตสำหกรรม และเมืองอุตสำหกรรม ตำมแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิ เวศ ที่ช่วยสร้ำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งกำรเพำะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่
คุณค่ำ และก ำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลำก สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกำรผลิตให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมำตรกำรเพ่ือจ ำกัดกำรใช้เทคโนโลยี หรือ
เครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มีมำตรฐำนตำมแนวทำงกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริม  
ทั้งอุปสงค์และอุปทำนและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้ง     
กำรขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้ง ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยที่ประกอบด้วย
สมำชิกจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้ำนฐำนข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดยกำรใช้มำตรกำรทำง
เศรษฐศำสตร์ มำตรกำรทำงสังคมและกำรบังคับใช้กฎหมำย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภค     
อย่ำงยั่งยืน 

•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   
   - กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูงขึ้น  

•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   - ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน 

3) แผนย่อย 3.3 กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ สภำพภูมิอำกำศ 
•  แนวทำงกำรพัฒนำ   

- ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก   
- มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ

ภำครัฐและภำคเอกชน   
•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   

      - กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

- ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่งสำขำ
กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำกำรจัดกำรของเสียลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 12       
จำกกรณีปกต ิ
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   4) แผนย่อย 3.4 กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

•  แนวทำงกำรพัฒนำ   
- จัดกำรคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน   
- จัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดิน และแหล่งน้ ำทะเลคุณภำพ

เหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์   
- จัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำย และกำกอุตสำหกรรมให้

เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล   
•  เป้ำหมำยของแผนย่อย   

- คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ระดับมำตรฐำนของประเทศไทย  
- คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดินและแหล่งน้ ำทะเลมีคุณภำพเหมำะสม

กับประเภทกำรใช้ประโยชน์  
- กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยสำรเคมีในภำคกำรเกษตร

และกำกอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนประเทศไทย   
ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยทั้งหมด  

- คุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล และแหล่งน้ ำใต้ดินอยู่ในเกณฑ์
เหมำะสมกับประเภทของกำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยทั้งหมด  

- ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ 0.74 

(9) ประเด็นที ่20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

•  เป้ำหมำยที่ 1 บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร  
•  เป้ำหมำยที่ 2 ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม

เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้  
•  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   

- ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  
- ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดล ำดับขององค์กำรสหประชำชำติ อยู่ในกลุ่ม

ประเทศท่ีมีกำรพัฒนำสูงสุด 60 อันดับแรก 
2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน  
•  แนวทำงกำรพัฒนำ   

- พัฒนำรูปแบบบริกำรภำครัฐเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน   
- พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้   
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- ปรับวิธีกำรท ำงำนจำก “กำรท ำงำนตำมภำรกิจที่ กฎหมำยก ำหนด” เป็น           
“กำรให้บริกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร”   

• เป้ำหมำยของแผนย่อย   
   - งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    
- สัดส่วนควำมส ำเร็จของกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ 100 

   3) แผนย่อย 3.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง  

• แนวทำงกำรพัฒนำ  
- จัดท ำงบประมำณตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
- ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร   

• เป้ำหมำยของแผนย่อย : หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- ร้อยละของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน/

โครงกำรภำยใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บท ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
  4) แผนย่อย 3.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 

• แนวทำงกำรพัฒนำ  
- พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”   
- ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์   
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่    

ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย   

• เป้ำหมำยของแผนย่อย : ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมี
ควำมคล่องตัว  

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- สัดส่วนของหน่วยงำนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงสูงตำมเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

   5) แผนย่อย 3.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ  

• แนวทำงกำรพัฒนำ  
- ปรับปรุงกลไกในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนในภำครัฐให้มีมำตรฐำน

และเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
- เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไปตำมระบบ

คุณธรรมอย่ำงแท้จริง   



แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)                                      23 

- พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง   

- สร้ำงผู้น ำทำงยุทธศำสตร์ในหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ   

• เป้ำหมำยของแผนย่อย   
- บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ  

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80  
- สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่รัฐที่กระท ำผิดกฎหมำยลดลง ร้อยละ 20 

  (10) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
   1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้ำหมำยที่ 2 มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม        
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   
- สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ 1.5 
   2) แผนย่อย 3.1 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ  

• แนวทำงกำรพัฒนำ   
- พัฒนำอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำ และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ได้แก่ อุตสำหกรรมชีวภำพ อุตสำหกรรมควำมมั่นคง 
อุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ และอุตสำหกรรมอำหำร ยำและ
เครื่องส ำอำง โดยมีประเด็นกำรวิจัยที่ส ำคัญ อำทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบ 
อัตโนมัติ ควำมปลอดภัยไซเบอร์ พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก โครงข่ำยพลังงำนอัจฉริยะ กำรกักเก็บ
พลังงำนกำรบินและอวกำศ กำรขนส่งระบบรำง กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนำดใหญ่ 

• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
- ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรวิจัยและ

นวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึนจำกปัจจุบัน  
- วิสำหกิจในกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตรำกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรที่สร้ำง มูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น

จำกกำรวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  
- จ ำนวนวิสำหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรำยได้จำกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อ

รำยได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 1 เท่ำจำกปีฐำน 
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ   
 2.2.2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ  
 1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป  
  หัวข้อที่ 1 กำรปฏิรูปด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
  หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภำพ (Productivity) 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 : อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 : อุตสำหกรรมกำรเกษตร  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 : อุตสำหกรรมอำหำร  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 4 : อุตสำหกรรมเศรษฐกิจชีวภำพ  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 : อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 6 : อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำอัจฉริยะ  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 7 : อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 8 : อุตสำหกรรมกำรศึกษำ  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 9 : อุตสำหกรรมสำธำรณสุข  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 10 : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ – อำชีวศึกษำ 

(สนับสนุน)  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 11 : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ – อุดมศึกษำ 

(สนับสนุน) 
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 12 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงเทคโนโลยี – 

โครงสร้ำงพื้นฐำน ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ (สนับสนุน)  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 13 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงเทคโนโลยี - Big 
data (สนับสนุน)  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 14 : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ – 
หน่วยงำนดูแลควบคุม ด้ำนกฎหมำยด้ำน 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และตลำดเสรี 
(สนับสนุน)  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 15 : คณะท ำงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
(สนับสนุน)  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 16 : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - 
วิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม 
(สนับสนุน)  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 17 : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ – ควำม
ยำกง่ำยในกำรท ำ ธุรกิจ (สนับสนุน) 
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    หัวข้อย่อย 1.2 : กำรรวมกลุ่มในภูมิภำค 
ประเดน็กำรปฏิรูปที่ 1 : Regional Integration Committee  

คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำร
รวมกลุ่ม ในภูมิภำค  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 : Clusters and Hubs พัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 : พัฒนำเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลำงของภูมิภำค  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 4 : Regional Headquarters/ศูนย์วจิัยและ 

พัฒนำ/Trading Centers/Treasury Centers  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 : Borderless Trade ขจดัอุปสรรคทำงกำรค้ำ  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 8 : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยลงทุนใน

ต่ำงประเทศ 
หัวข้อย่อย 1.3 : ระบบนิเวศด้ำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม (R&D, Innovation 

Ecosystem)  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 : กำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำ  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 : กำรตั้งศูนย์กลำงเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตำร์ทอัพ 

และสเกลอัพ 
   หัวข้อที่ 2 กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม  
     หัวข้อย่อย 2.1 กำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตในระดับบุคคล  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 : กำรสร้ำงและใช้ Big Data ภำคเกษตร  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 6 : กำรจัดตั้ง Centre of Excellence ส ำหรับ

ภำคเกษตร  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 8 : กำรสร้ำงแรงงำนคุณภำพ (Super Worker) 

และเชื่อมโยงแรงงำนสู่ตลำดอย่ำงครบวงจร 
    หัวข้อย่อย 2.2 : กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจชุมชน  

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 : กำรพัฒนำธุรกิจชุมชน  
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 9 : กำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนใน

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
    หัวข้อที่ 3 : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ  

หัวข้อย่อย 3.3 กำรปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริมผลิตภำพกำรมำตรฐำนและ
นวัตกรรม  

หัวข้อย่อย 3.4 กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพ่ือบริหำรกำรส่งเสริม 
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SMEs  

หัวข้อย่อย 3.5 กำรปฏิรูปหน่วยงำน ขับเคลื่อน ติดตำม และประเมินผลกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ (Oversight Body) 
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2.2.2.2 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยำกรทำงบก  

    ประเด็นย่อยที่ 3 : ทรัพยำกรแร่ 

3.1 เร่งรัดจัดท ำพ้ืนที่ศักยภำพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อกำรท ำเหมือง  

3.2 พัฒนำเครื่องมือก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรเหมืองแร่ให้ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  

3.3 สร้ำงกลไกเพ่ือเสริมศักยภำพของท้องถิ่น และชุมชนในกำรติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพ สิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำเหมืองแร่ 

   ประเด็นย่อยที่ 2 : กำรบริหำรเชิงพ้ืนที่  

         2.1 : กำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน  

         2.2 : กำรถ่ำยโอนภำรกิจและควำมรับผิดชอบ 

   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

         3.3 กำรบริหำรจัดกำรขยะในทะเลและชำยฝั่ง  

         3.5 กำรบริหำรจัดกำรมลพิษในทะเลและชำยฝั่ง 

   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นปฏิรูปที่  1 : เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิดให้มี
ประสิทธิภำพ 

ประเด็นย่อยที่ 1.4 ขยำยบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของภำคเอกชนในกำร
จัดกำรขยะอันตรำยชุมชน ตั้งแต่ต้นทำง 

ประเด็นย่อยที่ 1.5 บังคับใช้มำตรฐำนจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงเคร่งครัด ตั้งแต่กำรขอ
อนุมัติกำรก่อสร้ำง  

ประเด็นย่อยที่ 1.7 กระตุ้นกำรบริโภคสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูงใจให้
โรงงำนจัดกำรมลพิษที่ต้นทำง : มลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรม  

ประเด็นย่อยที่ 1.8 ปรับปรุงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมโดย เพ่ิมข้อก ำหนด
ด้ำนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นย่อยที่ 1.9 ลด/เลิกกำรใช้สำรเคมีเพ่ือกำรเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ 
ประชำชนและคุณภำพ สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นย่อยที่ 1.10 ขยำยบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของภำคเอกชนใน
กำรจัดกำรกำรใช้สำรเคมีเพ่ือกำรเกษตรตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง 
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   ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ปรับปรุงระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ติดตำม และ 
              ตรวจสอบมลพิษ  

ประเด็นย่อยท่ี 2.3 จัดท ำท ำเนียบกำรปล่อยและกำรเคลื่อนย้ำย มลพิษและเปิดเผย 
ข้อมูลต่อสำธำรณะอย่ำง โปร่งใส  

ประเด็นย่อยที่ 2.4 ปรับปรุงระบบติดตำมและตรวจสอบมลพิษที่ เกิดจำกสถำน 
  ประกอบกำร (โรงงำน ฟำร์ม) : มลพิษจำกกำรใช้สำรเคมีใน     

ภำคอุตสำหกรรม และเกษตรกรรม  
ประเด็นย่อยที่ 2.5 ก ำกับควบคุมกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ในกำรบังคับใช้

บทลงโทษกับสถำนประกอบกำรที่กระท ำผิดกฎหมำยและปรับปรุง
บทลงโทษ  ให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น : มลพิษจำกกำรใช้สำรเคมี                          
ในภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม 

ประเด็นย่อยที่ 2.6 พัฒนำระบบและกลไกกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร
ควบคุม เฝ้ำระวังติดตำม และตรวจสอบกำรปล่อยมลพิษและกำร
จัดกำรของเสียจำกกำรผลิต 

   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 : ปฏิรปูระบบกำรบริหำรจัดกำรเขตควบคุมมลพิษ 
 2.2.2.3 ด้ำนกำรปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

หัวข้อที่ 1 เรื่องกำรปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง  

    ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้ำนกำรป้องปรำม  
    ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
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2.2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 (ร่ำง) แผนพัฒนำฯ เพ่ือก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงอุตสำหกรรมในช่วง 5 ปีที่สอง  
ของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มีหมุดหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้ำหมำยที่ 1 มูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รำยได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ ำกว่ำ 537,000 บำทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 พ้ืนที่ท ำเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ิมข้ึนเป็น 10 ล้ำนไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พ้ืนที่เพำะปลูกพืชที่ไม่เหมำะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 

เป้ำหมำยที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพ ควำมมั่นคงอำหำร และควำม
ยั่งยืนของภำคเกษตร 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ภำคเกษตรมีผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFP) เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ   
ฉบับที่ 13 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีตลำดกลำงสินค้ำเกษตรภูมิภำคในภำคเหนือ 2 แห่ง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ    
2 แห่ง ภำคใต้ 2 แห่ง ภำคกลำง 1 แห่ง และภำคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 
เป้ำหมำยที่ 3 เพ่ิมศักยภำพและบทบำทของผู้ประกอบกำรเกษตรในฐำนะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทำน
ที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ ำนวนสหกรณ์ภำคเกษตรในชั้นที่ 1 ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งสหกรณ์
เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 

ตัวชี้วัดที่  3.2 จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่  1 ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ ำนวนวิสำหกิจชุมชนในระดับดี ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งวิสำหกิจ 
ชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 
  ตัวชี้วัดที่ 3.4 ผู้ประกอบกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน (ตำมกำรประเมินของ กษ.) ปีละ 4,000 รำย 
 
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้ำหมำยที่ 1 ไทยมีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกสินค้ำและบริกำรสุขภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและบริกำรสุขภำพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่
ร้อยละ 1.7  



แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)                                      29 

เป้ำหมำยที่ 2 องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขมีศักยภำพเอ้ือต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในสินค้ำและ
บริกำรทำงสุขภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 มูลค่ำกำรน ำเข้ำครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 (20,000 ล้ำนบำท) 
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
เป้ำหมำยที่ 3 ประชำชนไทยได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยสุขภำพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 12 
เป้ำหมำยที่ 4 ระบบบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพมีควำมพร้อมรองรับภัยคุกคำมสุขภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 กำรประเมินผลสมรรถนะหลักในกำรปฏิบัติตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ       
ทุกตัวชี้วัดมีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 4 

 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้ำหมำยที่ 1 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ (โดยสถำบันนำนำชำติเพ่ือกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร) มีอันดับดีขึ้น 
เป้ำหมำยที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทำนของภูมิภำค 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 
(1) มูลค่ำกำรลงทุนรวมในประเทศขยำยตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 6 ต่อปี หรือ 
(2) สัดส่วนกำรลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 27 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่2.2 
(1) มูลค่ำกำรส่งออกของไทยกับประเทศท่ัวโลกขยำยตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 
(2) สัดส่วนกำรเติบโตของปริมำณกำรส่งออกสินค้ำของไทยต่อกำรเติบโตของปริมำณกำร

ส่งออกสินค้ำของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.5 ต่อปี 
เป้ำหมำยที ่3 ไทยเป็นประตูและทำงเชื่อมโครงข่ำยคมนำคมและโลจิสติกส์ของภูมิภำค 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ดัชนีประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศอยู่ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 25 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเหลือร้อยละ 11 ต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้ำหมำยที่ 1 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเติบโตและแข่งขันได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 
(1) สัดส่วนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำนประกันสังคม       

ต่อจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 
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(2) สัดส่วนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมต่อจ ำนวนวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570 

(3) สัดส่วนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อจ ำนวนวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35 ในปี 2570 และ 

(4) จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ที่จดทะเบียนพำณิชย์ขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ XX ต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุน ขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 12 ต่อปี สัดส่วนจ ำนวน
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้ำถึงสินเชื่อต่อจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งหมดเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ XX ในปี 2570 (อยู่ระหว่ำงรอข้อมูล) และสัดส่วนปริมำณสินเชื่อวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมต่อปริมำณสินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ XX ในปี 2570 (อยู่ระหว่ำงพัฒนำฐำนข้อมูลของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำ) 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ที่เข้ำถึงสินเชื่อ ไม่น้อยกว่ำ XX 
รำย ต่อปีและปริมำณสินเชื่อที่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ได้รับ ไม่น้อยกว่ำ XX ล้ำนบำท ต่อปี 
(อยู่ระหว่ำงพัฒนำฐำนข้อมูลของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำ) 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีหนี้เสีย (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด 
รำยได้และหนี้ที่ยังค้ำงช ำระ) ต่อจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีหนี้รวม ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
XX ต่อปี และสัดส่วนปริมำณหนี้เสียต่อปริมำณหนี้รวมของ SME ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ XX ต่อปี (อยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำ) 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 Competition Index (อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำข้อมูล) ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระบบ
ฐำนข้อมูลวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่รัฐบำลและผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด กลำงและขนำดย่อม
ใช้ได้อย่ำงเรียลไทม์และทั่วถึง 
เป้ำหมำยที่ 2 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีศักยภำพสูงในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถยกระดับและ
ปรับตัวเข้ำสู่กำรแข่งขันใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและกำรส่งออก
ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสัดส่วน
มูลค่ำกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออกรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 20
ภำยในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภำพกำรผลิตรวมของของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพิ่มข้ึนไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ XX ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อ
มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 จำกปีฐำน (ปี 2565) 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรำยใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
10,000 รำยต่อปี ภำยในปี 2570 
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 ส่วนแบ่งตลำดภำยในประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 25ในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของภำครัฐ ขยำยตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 มูลค่ำกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมขยำยตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี 
เป้ำหมำยที่ 3 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงมีประสิทธิผลจำก
ภำครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ที่ เข้ำถึงมำตรกำร/โครงกำรของ
ภำครัฐและบริกำรพัฒนำธุรกิจภำคเอกชนโดยกำรสนับสนุนของรัฐไม่น้อยกว่ำ XX รำยต่อปี (รอข้อมูล) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ ำนวนสตำร์ทอัพที่ได้รับกำรลงทุนจำกกองทุนธุรกิจกำรร่วมลงทุนระดับโลกและ
จ ำนวนสตำร์ทอัพที่สำมำรถเข้ำร่วมในโปรแกรมบ่มเพำะในระดับโลก มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ XX รำยต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ ำนวนสตำร์ทอัพ ซีรีย์ซีเพ่ิมข้ึนเป็น 20 รำย ภำยในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จ ำนวนกำรจดทะเบียนวิสำหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ต่อปี 

 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้ำหมำยที่ 1 กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคและกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยำยตัวเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รำยได้เฉลี่ยต่อประชำกรในทุกภำคเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้นตำมเป้ำหมำยในแผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกมีมูลค่ำ
กำรลงทุน 500,000 ล้ำนบำท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้มีมูลค่ำกำรลงทุน 100,000 ล้ำนบำท และเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนมีมูลค่ำ 10,000 ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยที่ 2 ควำมไม่เสมอภำคในกำรกระจำยรำยได้ของภำคลดลง 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนผู้มีงำนท ำในแต่ละภำคเพ่ิมสูงขึ้นกว่ำสัดส่วนผู้มีงำนท ำของภำคในปี 2563
ยกเว้นกรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนผู้มีงำนท ำไม่เกินร้อยละ 13 ของจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมด 
เป้ำหมำยที่ 3 กำรพัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่ อย่ำงยั่งยืน มีควำมพร้อมในกำรรับมือและปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงทั่วถึง 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำ 105 พ้ืนที่ ภำยในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนมีจ ำนวนมำกขึ้น 
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หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้ำหมำยที่ 1 กำรเพ่ิมมูลค่ำจำกเศรษฐกิจหมุนเวียน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเสริมสร้ำง
กำรใช้ทรัพยำกรทุกข้ันตอนของกำรผลิตและกำรบริโภคมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสร้ำงมูลค่ำและรำยได้จำก
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน สำมำรถ 
สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 กำรบริโภควัสดุในประเทศมีปริมำณลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีกำรหมุนเวียนวัสดุส ำหรับผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย (พลำสติก วัสดุก่อสร้ำง เกษตร-

อำหำร) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ในปี 2570 
เป้ ำหมำยที่  2  กำรอนุ รักษ์  ฟ้ื น ฟูและใช้ป ระโยชน์ จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ ำงยั่ งยืน  เพ่ื อให้
ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ 55 คะแนน ในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 พ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ิมขึ้น โดยเป็นป่ำไม้ธรรมชำติ ร้อยละ 33 และพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือ
กำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 ของพ้ืนที่ประเทศภำยในปี 2570 
เป้ำหมำยที่ 3 กำรสร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำและยั่งยืน เพ่ือกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมลพิษลดลง และ
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 24 ภำยในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 กำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้น โดยมีอัตรำกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่
ของประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของปริมำณขยะท่ีน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ภำยในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมำณขยะต่อหัวในปี 2570 ลดลงจำกปี 2560 ร้อยละ 10 
 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้ำหมำยที่ 1 กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
เป้ำหมำยที่ 2 ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีกำรให้บริกำรภำครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 
40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.82 
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

• แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) โดย 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม  

• แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม  

• แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร พ.ศ. 2562 - 2579 โดย ส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม  

• แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ โดย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม  

• ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร
แร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) โดย คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแรแหงชำติ (คนร.)  

• แผนปฏิบัติกำรกระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 

• ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชำชำติ 
(1) เป้ำหมำยที่ (Goal) 

เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

(2) เป้ำหมำยย่อย (Target) 
9.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภำยในปี พ.ศ. 2573 ให้เพ่ิม

ส่วนแบ่งของภำคอุตสำหกรรมในกำรจ้ำงงำนและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตำมบริบทของ
ประเทศ และให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่ำ ในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

9.4 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปรับปรุงอุตสำหกรรมเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน โดยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรและกำรใช้เทคโนโลยีและกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมที่สะอำดและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมำกข้ึน โดยทุกประเทศดำเนินกำรตำมขีดควำมสำมำรถของแต่ละประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงอุตสำหกรรมมุ่งเน้นกำรสนับสนุน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพของ
ประเทศที่จะส่งผลต่อกำรขยำยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม และผลิตภำพกำรผลิต
ของภำคอุตสำหกรรม ด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ที่มีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและเน้นสร้ำง
ควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ น ำประเทศหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ด้วยกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมโดยใช้วิทยำศำสตร์และนวัตกรรม รวมถึงนโยบำย 10 อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพที่จะเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ โดยกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรให้มีกำร
น ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในสถำนประกอบกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำหำรแห่ง
อนำคตอุตสำหกรรมยำนยนต์ และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสำหกรรมดังกล่ำว 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญที่แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี  
           (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดท ำข้ึน

เพ่ือเป็นทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย โดยมีกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำประเทศและภำคอุตสำหกรรม ทั้งนโยบำยระดับประเทศ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิรูปประเทศ แผนควำมมั่นคงและนโยบำยระดับ

กระทรวง แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม แผนพัฒนำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนำจังหวัดเลย เพ่ือก่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็น

รูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal มุ่งไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่แท้จริง 

ประกอบกับกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย (SWOT Analysis & TOWs 

Matrix) ได้แก่ กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร กำรวิเครำะห์

ปัจจัยภำยนอก (External Factors) โอกำส และอุปสรรคในมิติต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ซึ่งจำก

กำรวิเครำะห์ดังกล่ำว น ำไปสู่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรพัฒนำ             

ในแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย เพื่อผลักดันให้ภำคกำรผลิตมีควำมสมดุล มั่นคงและ

ยั่งยืน อีกทั้งกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพแผนพัฒนำจังหวัดเลย โดยกำรน ำ

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรม มำประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดกำรเพ่ิมผลิตภำพ มูลค่ำและ

มำตรฐำน รวมถึงพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยกำรพัฒนำ

ปัจจัยสนับสนุน ทั้ งในด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกำร             

กำรรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และกำรบูรณำกำรนโยบำย/แผนงำนกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรมีส่วนร่วมขององค์กร

กำรศึกษำในท้องถิ่นซึ่งจะเอ้ือให้เกิดกำรลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสำหกรรม นอกจำกนี้กำรส่งเสริม

สถำนประกอบกำรที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอำศัยกำรก ำกับดูแลอย่ำงทั่วถึง กำรถ่ำยทอด       

องค์ควำมรู้ และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน 
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3.1 การประเมินสถานการณ์  ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี 2564 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด1 

          1) ความเป็นมา 
ก่อตั้งโดยชนเผ่ำไทยที่สืบเชื้อสำยมำจำกบรรพบุรุษที่ก่อตั้งอำณำจักรโยนก  เชียงแสน โดย  

พ่อขุนบำงกลำงหำวและพ่อขุนผำเมือง (เชื่อถือกันว่ำเป็นเชื้อสำยรำชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คนอพยพจำก
อำณำจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลำยแล้ว ผ่ำนดินแดนล้ำนช้ำง ข้ำมล ำน้ ำเหืองขึ้นไปทำงฝั่งขวำของล ำน้ ำหมัน
ถึงบริเวณที่รำบ พ่อขุนผำเมืองได้ตั้งบ้ำนด่ำนขวำ (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชำยเนินนำด่ำนขวำ ซึ่งมีซำกวัดเก่ำ     
อยู่ในแปลงนำของเอกชน ระหว่ำงหมู่บ้ำนหัวแหลมกับหมู่บ้ำนนำเบี้ย อ ำเภอด่ำนซ้ำย) ส่วนพ่อขุนบำงกลำงหำว
ได้แบ่งไพร่พลข้ำมล ำน้ ำหมันไปทำงฝั่งซ้ำย สร้ำงบ้ำนด่ำนซ้ำย (สันนิษฐำนว่ำอยู่ในบริเวณหมู่บ้ำนเก่ำ อ ำเภอ
ด่ำนซ้ำยในปัจจุบัน) ต่อมำจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตำมล ำน้ ำไปสร้ำงบ้ำนหนองคู และได้น ำนำมหมู่บ้ำนด่ำนซ้ำย
มำขนำนนำมหมู่บ้ำนหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่ำนซ้ำย" อพยพไปอยู่ที่เมืองบำงยำงในที่สุด โดยมีพ่อขุนผำเมือง
อพยพผู้คนติดตำมไปตั้งเมืองรำด (เชื่อว่ำเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อ ำเภอศรีเทพและอ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่ำนซ้ำย เป็นเมืองหน้ำด่ำนทำงตะวันออกของเมืองบำงยำง 

นอกจำกนี้แล้ว ยังมีชำวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมำตั้งบ้ำนเรือนระหว่ำงชำยแดนตอนใต้
ของอำณำเขตล้ำนนำ ต่อแดนล้ำนช้ำงอยู่ชั่วระยะเวลำหนึ่ง ก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครำม ข้ำมล ำน้ ำเหือง    
มำตั้งเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐำนว่ำอยู่ในท้องที่หมู่บ้ำนทรำยขำว ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอวังสะพุง) จำกหลักฐำน
ในสมุดข่อยที่มีกำรค้นพบเมืองเซไลอยู่ด้วยควำมสงบร่มเย็นมำจนกระทั่งถึงสมัยเจ้ำเมืองคนที่ 5 เกิดทุพภิกขภัย 
ข้ำวยำกหมำกแพง ฝนฟ้ำไม่ตก จึงได้พำผู้คนอพยพไปตำมล ำแม่น้ ำเซไลถึงบริเวณที่รำบระหว่ำงปำกล ำห้วย 
ไหลตกแม่เซไล จึงได้ตั้งบ้ำนเรือนขึ้นขนำนนำมว่ำ "บ้ำนแห่" (บ้ำนแฮ่) ส่วนล ำห้วยให้ชื่อว่ำ "ห้วยหมำน" 

ในปี พ.ศ. 2396 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพิจำรณำเห็นว่ำ หมู่บ้ำนแฮ่    
ซ่ึงต้ังอยู่รมิฝัง่ห้วยน้ ำหมำน และอยู่ใกล้กับแม่น้ ำเลย มีผู้คนเพ่ิมมำกข้ึน สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อประโยชน์
ในกำรปกครองอย่ำงใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตำมนำมของแม่น้ ำเลย
ว่ำ เมืองเลย ขึ้นคือเมืองเพชรบูรณ์อีกทีหนึ่ง ต่อมำ พ.ศ. 2440 ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติลักษณะปกครอง
พ้ืนที่ ร.ศ. 116 แบ่งกำรปกครองเมืองเลยออกเป็น 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอกุดป่อง อ ำเภอท่ำลี่ (เดิมต ำบลอำฮี   
เป็นอ ำเภอ แต่ถูกลดบทบำทลงเป็นต ำบลเพรำะอยู่ใกล้กับแม่น้ ำเหือง เป็นผลมำจำกกำรเสียดินแดนให้ลำวโดย
ประเทศฝรั่งเศส) อ ำเภอนำกอก (ปัจจุบันอยู่ในประเทศลำว) อ ำเภอที่ตั้งเมืองคือ  อ ำเภอกุดป่อง ต่อมำ พ.ศ. 
2442 - 2449 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น บริเวณล าน้ าเลย พ.ศ. 2449 - 2450 เปลี่ยนชื่อบริเวณล ำน้ ำเลย เป็น
บริเวณล าน้ าเหือง และใน พ.ศ. 2450 ได้มีประกำศของกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2450 
ยกเลิกบริเวณล ำน้ ำเหือง ให้คงเหลือไว้เฉพำะ "เมืองเลย" โดยให้เปลี่ยนชื่ออ ำเภอกุดป่อง เป็น "อ ำเภอเมืองเลย" 
 
 

                                                           
1 แผนพัฒนำจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) จังหวัดเลย 

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%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%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._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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2) ลักษณะทางกายภาพ  
     2.1) ที่ตั้งและขนาด ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 

ประมำณ 520 กม. มีเนื้อที่ 11,424 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 7,140,382 ไร่  
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย 

ประชำชนลำว  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทือกเขำเพชรบูรณ์ อ ำเภอหล่มเก่ำ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ อ ำเภอนครไทย อ ำเภอชำติตระกำร 
จังหวัดพิษณุโลก  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย อ ำเภอน้ ำโสม 
จังหวัดอุดรธำนี อ ำเภอศรีบุญเรือง อ ำเภอสุวรรณคูหำ 
อ ำเภอนำกลำง และอ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

ทิศใต้    ติดต่อกับ อ ำเภอน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์  
   อ ำเภอภูผำม่ำน อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  

 จังหวัดเลยมีพ้ืนที่ชำยแดนติดต่อกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
(สปป.ลำว) ควำมยำว 197 กิโลเมตร มีแม่น้ ำโขง แม่น้ ำเหืองและแนวสันเขำเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวง    
ไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลำว  

• แม่น้ ำโขงระยะทำงยำว 71 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ ำเภอปำกชม และอ ำเภอเชียงคำน  

• แม่น้ ำเหืองระยะทำงยำว 123 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ ำเภอท่ำลี่ อ ำเภอภูเรือ อ ำเภอด่ำน
ซ้ำย และอ ำเภอนำแห้ว 

• แนวสันเขำในอ ำเภอนำแห้วมีควำมยำว 3 กิโลเมตร 
อ ำเภอที่มีพ้ืนที่ชำยแดนติดต่อกับ สปป.ลำว ได้แก่  

อ าเภอปากชม  ติดต่อกับบ้ำนวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ (ระยะทำงระหว่ำงแขวงเวียงจันทน์กับ 
อ ำเภอปำกชม ประมำณ 160 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  

อ าเภอท่าลี่  ติดต่อกับบ้ำนเมืองหมอ เมืองแก่นท้ำว แขวงไชยะบูลี (ระยะทำงระหว่ำงแขวงไชยะบูลี
กับอ ำเภอท่ำลี่ประมำณ 210 กิโลเมตร) มีแม่น้ ำเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดน  

อ าเภอเชียงคาน  ติดต่อกับเมืองสำนะคำมแขวงเวียงจันทน์  (ระยะทำงระหว่ำงเมืองสำนะคำมกับ
อ ำเภอเชียงคำน ประมำณ 3 - 5 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  

อ าเภอด่านซ้าย  ติดต่อกับบ้ำนนำข่ำ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี ระยะทำงระหว่ำงเมืองบ่อแตนกับ
อ ำเภอด่ำนซ้ำยประมำณ 30 กิโลเมตร  

อ าเภอนาแห้ว  ติดต่อกับบ้ำนเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทำงระหว่ำงเมือง      
บ่อแตนกับอ ำเภอนำแห้ว ประมำณ 40 กิโลเมตร  

อ าเภอภูเรือ  ติดต่อกับเมืองแก่นท้ำว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี  
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2.2)  ลักษณะภูมิประเทศและสภาพธรณีสัณฐาน  
สภำพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเลย มีภูเขำล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็น

แอ่งกระทะ สูงจำกระดับน้ ำทะเล เฉลี่ยประมำณ 250 เมตร ณ สถำนีอุตุนิยมวิทยำ ซึ่งสำมำรถแบ่งลักษณะภูมิ
ประเทศออกเป็น 3 เขต ดังนี้คือ 

         (1) เขตภูเขาสูง ทำงด้ำนทิศตะวันตกทั้งหมด เริ่มตั้งแต่อ ำเภอภูกระดึง ขึ้นไป
อ ำเภอภูหลวง อ ำเภอภูเรือ อ ำเภอท่ำลี่ และ เขตอ ำเภอด่ำนซ้ำย อ ำเภอนำแห้ว ทั้งหมด มีควำมสูงตั้งแต่เฉลี่ย 
600 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล  

 (2) เขตที่ราบเชิงเขา ได้แก่ บริเวณตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ 
อ ำเภอนำด้วง อ ำเภอปำกชม และพ้ืนที่บำงส่วนในเขตอ ำเภอภูกระดึงและอ ำเภอภูหลวง เป็นเขตที่ไม่ค่อยมี
ภูเขำสูงนัก   มีที่รำบเชิงเขำ พอที่จะท ำกำรเพำะปลูกได้ มีประชำชนหนำแน่นปำนกลำง  

 (3) เขตที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่น้อยมำกในตอนกลำงของจังหวัดคือ ลุ่มน้ ำเลย ลุ่มน้ ำโขง 
ได้แก่ บริเวณ อ ำเภอวังสะพุง อ ำเภอเมือง อ ำเภอเชียงคำน เป็นเขตที่ท ำกำรเกษตรได้ดี มีประชำกรหนำแน่น
มำกกว่ำเขตอ่ืน ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขำในแนวทิศเหนือใต้ โดยมีที่รำบลุ่มระหว่ำงหุบเขำ ขนำดไม่
ใหญ ่มำกนัก สลับอยู่แนวเทือกเขำเหล่ำนั้น หินที่พบในบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีอำยุมำก เช่น  

 หินแปร ยุคไซลูเรียน - ดีโวเนียน  อำยุ 438-378 ล้ำนปี  
 หินปูน ยุคดีโอเนียนตอนกลำง  อำยุ 385 ล้ำนปี  
 หินตะกอนและหินแปรชั้นต่ ำ   อำยุ 360-280 ล้ำนปี  
 หิน ยุคคำร์บอนิเฟอรัส  
 หินปูนและหินดินดำน ยุคเพอร์เมียน  อำยุ 286-248 ล้ำนปี  
 หินตะกอน ยุคไตรแอสซิก   อำยุ 220 ล้ำนปี  

และพบหินยุคโครำช บริเวณเขำยอดรำบอยู่บนหินเหล่ำนี้ เช่น ภูผำจิต ภูกระดึง ภูหลวง ภูหอ ภูขัด ภูเมี่ยง   
(อ ำเภอนำแห้ว) เนื่องจำกชั้นหินเกือบทั้งหมดวำงอยู่แนวเหนือ-ใต้ จึงควบคุมให้เกิดที่รำบลุ่มระหว่ำงหุบเขำ
และ ทิศทำงแนวเหนือใต้ด้วย แม่น้ ำเลยจึงไหลจำกใต้ข้ึนเหนือ  

2.3) สภาพธรณีวิทยา  
     หมวดหินที่พบในจังหวัดเลย มีรำยละเอียดสังเขป ดังนี้  
     1. หินห้วยหินลาด (Huai Hinlat Formation) พบบริเวณหินลำด กม.ที่ 109.5  บน

ถนนสำยขอนแก่น-เลย ทิศใต้ผำนกเค้ำ อ ำเภอภูกระดึง ประกอบด้วยหินกรวดมนเนื้อปูน (Limestion 
Congomerate) เป็นหินฐำนและมีหินดินดำน หินทรำยแป้งและหินสีแดง สลับกับหินดินดำนและหินปูนสีเทำ     
มีอำยุประมำณยุคไทรแอสซิกตอนกลำง (Upper Triassic Period)  

     2. หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Foration) หินแม่แบบที่เชิงภูเขำของภูกระดึง  
ต ำบลศรีฐำน อ ำเภอภูกระดึง ประกอบด้วย หินจ ำพวกหินทรำยเนื้อละเอียด และหินดินดำน ง่ำยต่อกำรผุพัง    
จึงท ำให้สภำพภูมิประเทศที่ประกอบด้วยหินหน่วยนี้เป็นที่รำบ และมักจะเป็นฐำนของสันเขำที่เกิดจำกหน่วย
หินพระวิหำร มีควำมหนำประมำณ 800-1,100 เมตร มีอำยุประมำณยุคจูลำสิคตอนบน (Over Jurassic 
Period)  
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2.4) สภาพอุทกธรณี วิทยา  ส่วนใหญ่ จะเป็นชั้นหินใต้หิน เฉพำะแห่ ง (Lacolly 
Producttive Aquifers) ซึ่งให้น้ ำในปริมำณมำกพอสมควรเป็นแห่ง ๆ ชั้นหินอุ้มน้ ำส่วนใหญ่ เป็นหินใต้น้ ำ    
ชุดโครำชตอนล่ำง (Lower Korat Aouifer:Jik) บ่อลึกประมำณ 60 เมตร ให้น้ ำมำกถึง 10-50 ลูกบำศก์เมตร/ชม. 
คุณภำพน้ ำดีสำมำรถดื่มได้  

2.5) สภาพปฐพีวิทยา  
       สภำพปฐพีวิทยำ ประกอบด้วย ชุดดินหำงดง ชุดดินพำน ชุดดินรำชบุรี ชุดดินแม่ลำย 

มีกำรระบำยน้ ำเร็ว หรือ ค่อนข้ำงเร็ว มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำถึงปำนกลำง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำง ถึง
เป็นด่ำงอ่อน ประมำณ 6.0-8.0 กลุ่มดินเหล่ำนี้มีสภำพพ้ืนที่รำบเรียบ เหมำะส ำหรับท ำนำ ไม่มีดินเค็ม       
ส่วนกลุ่มดินที่มีสภำพพ้ืนดินเป็นลูกคลื่น ลอนลำดไปจนถึงเนินเขำเป็นดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปน ทรำยแป้ง 
มีกำรระบำยน้ ำดีถึงปำนกลำง ซึ่งได้แก่ ชุดดินเลย ชุดดินวังไห ชุดดินธำตุพนม ชุดดินด่ำนซ้ำย ชุดดิน สันป่ำตอง 
ชุดดินห้ำงฉัตร ชุดดินโครำช ชุดดินเหล่ำนี้เป็นชุดดินส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย ที่มีควำมลำดชัน และมักเกิด
ปัญหำเกี่ยวกับกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน ซึ่งจังหวัดต้องปลูกพืชตำมระบบดิน น้ ำและกำรบ ำรุงดิน ดินที่
ไม่เหมำะสมกับกำรเกษตรของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นผลให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินจนบำงแห่งเหลือแต่
หินโผล่บริเวณอ ำเภอด่ำนซ้ำย นำแห้ว ภูหลวง ปำกชม จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ  

2.6) สภาพอุทกวิทยาของลุม่น้ า  
       มีกำรกระจำยแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติไม่มำก มีแม่น้ ำโขง เหือง เลย น้ ำหมำน น้ ำพอง   

น้ ำสำน ห้วย ล ำธำร คลอง จ ำนวน 922 สำย หนองบึง 148 แห่ง น้ ำพุ น้ ำซับ 72 แห่ง ในฤดูแล้งแหล่งน้ ำเล็ก ๆ 
ขอดลงเหลือแต่แม่น้ ำสำยใหญ่ ๆ  

      กำรแบ่งลุ่มมน้ ำหลักโดยคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติจังหวัดเลยอยู่ในเขต 3 ลุ่มน้ ำ 
คือลุ่มน้ ำโขง พ้ืนที่ 9,372 ตร.กม. (82%) ลุ่มน้ ำชี 1,476 ตร.กม. (13%) และลุ่มน้ ำป่ำสัก พ้ืนที่ 576 ตร.กม. 
(5%) ล ำน้ ำที่ส ำคัญ 5 ล ำน้ ำ คือ น้ ำเลย น้ ำเหือง น้ ำโขง น้ ำพอง และแมน่้ ำป่ำสัก จ ำนวนล ำห้วยสำขำ รวม 484 สำย 

     กำรแบ่งลุ่มน้ ำย่อย2 โดยแบ่งตำมชื่อล ำน้ ำที่ส ำคัญ 5 ลุ่มน้ ำ คือ   
            (1) ลุ่มน้ าเลย พ้ืนที่  3,891 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของพ้ืนที่       

บนเทือกเขำภูหลวง ไหลผ่ำนอ ำเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย และไหลลงสู่แม่น้ ำโขง ที่อ ำเภอเชียงคำน        
มีห้วยสำขำรวม 147 สำย อยู่ในเขตอ ำเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย อ ำเภอเอรำวัณ และพ้ืนที่บำงส่วนของ
อ ำเภอนำด้วง เชียงคำน และ อ ำเภอหนองหิน แม่น้ ำเลยมีควำมยำว 231 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดเลย 120 
กิโลเมตร ปริมำณน้ ำท่ำเฉลี่ย 1,168 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี  

 (2) ลุ่มน้ าเหือง พ้ืนที่ 3,127 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของพ้ืนที่
จังหวัด ต้นน้ ำอยู่ในเขตอ ำเภอนำแห้ว ไหลไปอ ำเภอท่ำลี่ ลงแม่น้ ำโขงที่บ้ำนท่ำดีหมี อ ำเภอเชียงคำน มีล ำห้วย
สำขำรวม 163 สำย อยู่ในเขตอ ำเภอนำแห้ว อ ำเภอภูเรือและบำงส่วนของอ ำเภอด่ำนซ้ำย อ ำเภอเชียงคำน         
มีควำมยำวประมำณ 130 กิโลเมตร ปริมำณน้ ำท่ำเฉลี่ย 1,045 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี  

                                                           
2 โครงกำรชลประทำนเลย 
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 (3) ลุ่มน้ าโขง พ้ืนที่ 2,354 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของพ้ืนที่
จังหวัด เป็นช่วงที่แม่น้ ำโขงไหลผ่ำนจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคำย มีล ำห้วยสำขำ 59 สำย อยู่ในเขตอ ำเภอ     
เชียงคำนและปำกชม ปริมำณน้ ำท่ำเฉลี่ย 787 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี  

 (4) ลุ่มน้ าพอง พ้ืนที่ 1,476 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของพ้ืนที่
จังหวัด มีล ำห้วย สำขำ 67 สำย อยู่ในเขตอ ำเภอภูกระดึง อ ำเภอผำขำว และบำงส่วนของอ ำเภอหนองหิน           
อ ำเภอนำด้วง ปริมำณน้ ำท่ำเฉลี่ย 477 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี  

 (5) ลุ่มน้ าป่าสัก พ้ืนที่ 576 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของพ้ืนที่
จังหวัด มีล ำห้วยสำขำ 48 สำย อยู่ในเขตบำงส่วนของอ ำเภอด่ำนซ้ำย มีควำมยำวประมำณ 18 กิโลเมตร 
ปริมำณน้ ำท่ำเฉลีย่ 193 ล้ำน ลูกบำศก์เมตรต่อปี 

2.7) แหล่งน้ าที่ส าคัญ 

จังหวัดเลยมีพ้ืนที่กำรเกษตร 2,614,117 ไร่ ได้รับกำรพัฒนำเป็นพ้ืนที่ชลประทำน   

ที่มีระบบส่งน้ ำแล้วของโครงกำรขนำดกลำง ขนำดเล็กและสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ รวมพ้ืนที่ชลประทำน 

142,559 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนที่กำรเกษตรทั้งหมด เป็นงำนที่กรมชลประทำนด ำเนินกำร 356 แห่ง 

เก็บกักน้ ำได้ 146,570 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของปริมำณน้ ำท่ำจังหวัดเลย (น้ ำท่ำคือ น้ ำที่ไหลในล ำ

น้ ำต่ำง ๆ ในฝนปีปกติจะมีทั้งหมด 3,750 ล้ำน ลบ.ม./ปี)  

ประเภทโครงการ 
จ านวน เก็บกักน้ าได้ จ าแนกพื้นที่ตามการกระจายน้ า (ไร่) 

(แห่ง) 
(ล้านลูกบาศก์

เมตร) 
พื้นที่

ชลประทาน 
พื้นที่รับ

ประโยชน์ 
รวม 

โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง 15 115.820 22,185 29,862 52,047 

โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก 277 30.750 17,043 137,943 154,986 

สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 64 0 103,331 0 103,331 

รวม 356 146.570 142,559 167,805 310,364 

 

 2.8) ลักษณะภูมิอากาศ3  

 จั งห วั ด เล ย อ ยู่ ใต้ อิ ท ธิ พ ล ข อ งล ม ม รสุ ม ต ะ วั น ต ก เฉี ย ง ใต้  แ ล ะม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือน มิถุนำยน – ตุลำคมจะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน ( Inter Tropical 
convergence Zone : ITCZ ) พำดผ่ำนท ำให้มีฝนตกติดต่อกันหลำยวัน และบำงครั้งจะมีพำยุหมุนเขตร้อน 
(Tropical Cycloen) เคลื่อนเข้ำมำผ่ำนเป็นครั้งครำวซึ่งจะมีฝนตกหนัก ปริมำณฝน 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 

                                                           
3 สถำนีอุตุนยิมวิทยำเลย: มิถุนำยน 2564 
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ฝนตกมำกที่สุดใน พ.ศ. 2560 วัดปริมำณได้ 1 ,557.4 มม. จ ำนวน 128 วัน และฝนตกน้อยที่สุดในปี           
พ.ศ. 2562 วัดปริมำณได้ 625.9 มม. จ ำนวน 95 วัน 

 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.5 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2517 และอุณหภูมิ

ต่ ำสุดวัดได้ 1.3 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2517 ช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563) อุณหภูมิ

สูงสุดวัดได้ 43.4 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2562 อุณหภูมิต่ ำสุดวัดได้ 6.5 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 

8 กุมภำพันธ์ 2559 และในปี พ.ศ. 2563 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 41.9 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2563 

และอุณหภูมิต่ ำสุดวัดได้ 11.4 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 

3) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

    3.1) ลักษณะการปกครอง 

แบ่งกำรปกครองออกเป็น 14 อ ำเภอ 89 ต ำบล (ไม่รวมต ำบลกุดป่องซึ่งอยู่ในเขต

เทศบำลเมือง) 918 หมู่บ้ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบำลเมือง 2 แห่งเทศบำลต ำบล 27 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 71 แห่งจังหวัดเลยแบ่งกำรปกครอง

เป็น 14 อ ำเภอ คือ 

1. อ ำเภอเมืองเลย 

2. อ ำเภอวังสะพุง  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 22 กิโลเมตร 

3. อ ำเภอท่ำลี่  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 46 กิโลเมตร 

4. อ ำเภอเชียงคำน  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 48 กิโลเมตร 

5. อ ำเภอด่ำนซ้ำย  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 82 กิโลเมตร 

6. อ ำเภอภูกระดึง  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 74 กิโลเมตร 

7. อ ำเภอปำกชม  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 92 กิโลเมตร 

8. อ ำเภอภูเรือ  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 49 กิโลเมตร 

9. อ ำเภอนำแห้ว  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 117 กิโลเมตร 

10.อ ำเภอนำด้วง  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 37 กิโลเมตร 

11.อ ำเภอภูหลวง  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 50 กิโลเมตร 

12.อ ำเภอผำขำว ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 63 กิโลเมตร 

13.อ ำเภอเอรำวัณ  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 42 กิโลเมตร 

14.อ ำเภอหนองหิน  ห่ำงจำกตัวจังหวัดเลย 47 กิโลเมตร 
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3.2) ประชากร4  
จ ำนวนประชำกร  638,671 คน  เพศชำย  320,302 คน  เพศหญิง 318,369 คน 

จ ำนวนบ้ำน (หลัง)  225,953 ครัวเรือน    

ที ่ จังหวัด/อ าเภอ 
เขตปกครอง จ านวนประชากร 

จ านวนบ้าน 
ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

 
จังหวัดเลย 89 918 320,302 318,369 638,671 225,953 

1 อ ำเภอเมืองเลย 13 135 61,793 61,391 123,184 51,555 

2 อ ำเภอนำด้วง 10 144 13,333 13,136 26,469 8,960 

3 อ ำเภอเชียงคำน 8 82 30,309 30,656 60,965 22,125 

4 อ ำเภอปำกชม 6 41 21,331 20,822 42,153 14,301 

5 อ ำเภอด่ำนซ้ำย 10 99 26,024 25,356 51,380 17,824 

6 อ ำเภอนำแห้ว 4 54 5,879 5,796 11,675 3,945 

7 อ ำเภอภูเรือ 6 50 11,507 11,091 22,598 8,771 

8 อ ำเภอท่ำลี่ 6 47 14,000 14,104 28,104 10,741 

9 อ ำเภอวังสะพุง 5 34 55,174 56,170 111,344 38,270 

10 อ ำเภอภูกระดึง 4 41 17,345 17,157 34,502 11,398 

11 อ ำเภอภูหลวง 5 46 12,663 12,382 25,045 7,690 

12 อ ำเภอผำขำว 5 64 21,172 21,049 42,221 11,888 

13 อ ำเภอเอรำวัณ 4 47 17,051 17,048 34,099 11,420 

14 อ ำเภอหนองหิน 3 34 12,584 12,413 24,997 8,004 

 

 

                                                           
4 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเลย: 31 ธันวำคม 2563 
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3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

3.1.2.1 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดขนำดเล็ก จึงมีกำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กำรบริกำร กำรคมนำคมและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรลงทุน อุตสำหกรรมที่
ส ำคัญของจังหวัด ไม่ว่ำจะเป็นอุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 
เป็นต้น นอกจำกนี้จังหวัดเลยยังมีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรป่ำไม้ แม่น้ ำ และแร่ธำตุ 
ที่มีควำมส ำคัญและมีสภำพภูมิศำสตร์ที่เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจในด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและจังหวัดเลยเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภำพและเป็นเมืองต้องห้ำมพลำดของ ททท. จึงถือได้ว่ำเป็น
จังหวัดที่มีศักยภำพและมีเสน่ห์เหมำะสมส ำหรับผู้ประกอบกำรเข้ำมำลงทุนท ำธุรกิจด้ำนกำรบริกำรโรงแรม       
รีสอร์ท หรือร้ำนอำหำรเป็นอย่ำงมำก อีกท้ังจังหวัดเลยมีศักยภำพท่ีเหมำะแก่กำรลงทุนในหลำยด้ำน อำท ิ

•  ศักยภำพด้ำนกำรกำรท ำเกษตร พ้ืนที่จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่เหมำะกับกำรท ำ
กำรเกษตร เนื่องจำกพ้ืนที่ อำกำศเหมำะสมต่อกำร ปลูกพืช อำทิเช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส ำปะหลัง 
ยำงพำรำ 

•  ศักยภำพต้ำนกำรท่องเที่ยวเนื่องจำกมีควำมเป็นเอกลักษณ์และธรรมชำติที่สวยงำม
และวัฒนธรรมทีโดดเด่น 

•  ศักยภำพด้ำนกำรค้ำชำยแดน 
•  จังหวัดเลยอุดมไปด้วยทรัพยำกรแร่ที่ส ำคัญ เช่น แร่ทองค ำ แร่เหล็ก  แร่แบไรต์      

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพื่อกำรก่อสร้ำง เป็นต้น 

3.1.3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 

1) ด้านเศรษฐกิจจังหวัด 

 

ในปี 2562 จังหวัดเลยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 54,985 ล้ำนบำท โครงสร้ำง
เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ สำขำเกษตรกรรม รองลงมำสำขำกำรขำยส่ง ขำยปลีกฯ สำขำกำรผลิตอุตสำหกรรม และสำขำ
กำรศึกษำ ตำมล ำดับดังนี้ 
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➢ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีมูลค่ำ 14,682 ล้ำนบำท สัดส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัดเลยได้แก่ ยำงพำรำ  มันส ำปะหลัง ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และอ้อยโรงงำน 

➢ สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ  มีมูลค่ำ 7,449 ล้ำนบำท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.5 
➢  สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่ำ 6,875 ล้ำนบำท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.5 
➢ สาขาการศึกษา  มีมูลค่ำ 6,792 ล้ำนบำท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.4 
➢ สาขาการเงินและการประกันภัย มีมูลค่ำ 3,706 ล้ำนบำท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.7 
➢ สาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ มีมูลค่ำ 3,008 ล้ำนบำท สัดส่วน       

คิดเป็นร้อยละ 5.5 
➢ สาขาอื่น ๆ  มีมูลค่ำรวม 12,473 ล้ำนบำท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  22.7 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย ณ ราคาประจ าปี แบบดัชนีลูกโซ่ (Chain Volume Measure: CVM) 

 

2558p 2559p 2560p 2561p 2562p

ภาคเกษตร 12,773 13,559 14,729 15,311 14,682
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 12,773 13,559 14,729 15,311 14,682

ภาคนอกเกษตร 29,787 33,579 37,767 40,049 40,303
  สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 719 1,084 1,385 1,218 1,099
  สาขาอุตสาหกรรม 4,255 5,738 7,372 7,877 6,875
  สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  า และระบบปรับอากาศ 482 510 512 654 911
  สาขาจดัหาน  า การจดัการ และการบ าบัดน  าเสีย 142 148 152 171 199
  สาขาการก่อสร้าง 1,790 1,959 2,118 2,126 2,100
  สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 5,171 6,061 6,740 7,335 7,449
  สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 737 818 972 1,129 1,381
  สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 561 620 702 790 869
  สาขาข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 341 292 352 373 447
  สาขาการเงินและการประกันภัย 2,787 3,019 3,204 3,442 3,706
  สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 1,560 1,772 2,151 2,550 2,504
  สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 32 18 24 14 23
  สาขากิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 93 107 117 141 148
  สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 2,598 2,688 2,758 2,942 3,008
  สาขาการศึกษา 6,405 6,482 6,774 6,669 6,792
  สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,500 1,595 1,683 1,830 1,933
  สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 191 237 281 327 387
  สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ 423 428 470 460 473

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (GPP) 42,560 47,138 52,496 55,360 54,985
ค่าเฉล่ียผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน (บาท) 78,206 86,662 96,562 101,883 101,527
ประชากร (1,000 คน) 544 544 544 543 542

มูลค่า  (ล้านบาท)
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ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง  

GRP, GPP, PER CAPITA  ณ ราคาประจ าปี อนุกรมใหม่ แบบดัชนีลูกโซ่  

(Chain Volume Measure: CVM) ปี 2562p (2019p) 

 
 

GRP, GPP, PER CAPITA  ณ ราคาประจ าปี อนุกรมใหม่ แบบดัชนีลูกโซ่  

(Chain Volume Measure: CVM) ปี 2562p (2018p) 

 

GRP รายได้ต่อหัว ประชากร ล าดับรายได้ ล าดับ GRP

(ล้านบาท) (บาท) (1,000 คน) (ของภาค) (ของภาค)

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,596,094 86,171 18,523 7 3
2 ภาคเหนือ 1,299,834 114,287 11,373 6 5
3 ภาคใต้ 1,473,623 153,659 9,590 5 4
4 ภาคตะวันออก 3,042,916 502,471 6,056 1 2
5 ภาคตะวันตก 597,788 163,129 3,665 4 7
6 ภาคกลาง 861,896 271,360 3,176 3 6
7 กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 8,025,935 474,004 16,932 2 1

ประเทศไทย (GDP) 16,898,086 243,787 69,315

ล าดับ

GPP รายได้ต่อหัว ประชากร รายได้ล าดับ รายได้ล าดับ GPP ล าดับ GPP ล าดับ
(ล้านบาท) (บาท) (1,000 คน) (ภาค) (ประเทศ) (ภาค) (ประเทศ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ขอนแก่น 214,018 124,729 1,716 1 33 2 16
2 อุดรธานี 113,887 90,269 1,262 5 53 4 25
3 เลย 54,985 101,527 542 3 44 13 48
4 หนองคาย 41,515 91,068 456 4 52 15 58
5 มกุดาหาร 27,316 66,599 410 17 71 18 72
6 นครพนม 45,053 80,956 557 6 56 14 54
7 สกลนคร 60,737 65,900 922 18 72 10 45
8 กาฬสินธ์ุ 58,617 73,587 797 10 64 12 47
9 นครราชสีมา 303,996 121,068 2,511 2 35 1 11
10 ชัยภูมิ 65,698 70,159 936 15 69 9 43
11 ยโสธร 28,747 62,623 459 20 75 17 68
12 อุบลราชธานี 126,088 72,607 1,737 13 67 3 21
13 ร้อยเอ็ด 78,134 73,567 1,062 11 65 7 38
14 บุรีรัมย์ 89,356 73,305 1,219 12 66 5 32
15 สุรินทร์ 81,007 75,919 1,067 7 60 6 36
16 มหาสารคาม 59,208 75,334 786 8 62 11 46
17 ศรีสะเกษ 72,752 75,182 968 9 63 8 40
18 หนองบัวล าภู 30,003 63,002 476 19 74 16 67
19 อ านาจเจริญ 20,267 71,815 282 14 68 20 75
20 บึงกาฬ 24,711 68,727 360 16 70 19 74

ล าดับ
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ตารางอัตราการขยายตัวของ GPP ของจังหวัดเลย (ตั้งแต่ปี 2558– 2562p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 2559 2560 2561 2562

ภาคเกษตร 6.2 8.3 4.9 12.4 -2.1 6.0
  สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 6.2 8.3 4.9 12.4 -2.1 6.0
ภาคนอกเกษตร 1.5 4.6 9.9 11.0 -1.8 5.0
  สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน -35.8 18.4 27.4 -12.3 -14.0 -3.2 
  สาขาการผลิต -4.1 -0.2 23.9 38.5 -15.7 8.5
  สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  า และระบบปรับอากาศ -1.1 8.3 -0.8 30.5 32.5 13.9
  สาขาจดัหาน  า การจดัการ และการบ าบัดน  าเสีย ของเสียและส่ิงปฏิกูล 19.4 4.9 3.9 12.9 18.5 11.9
  สาขาการก่อสร้าง -0.7 12.2 6.3 -1.2 -1.8 3.0
  สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจกัรยานยนต์ 11.3 10.6 8.1 6.2 -0.6 7.1
  สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า -1.9 6.0 17.1 16.8 19.4 11.5
  สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 18.3 4.9 7.6 8.1 5.8 8.9
  สาขาข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 14.5 -14.8 15.7 8.5 20.7 8.9
  สาขาการเงินและการประกันภัย 9.6 7.7 6.7 8.7 3.5 7.2
  สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 2.0 14.2 21.5 17.9 -2.4 10.6
  สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 68.7 -43.2 33.7 -41.4 59.1 15.4
  สาขากิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 20.5 15.8 6.7 19.7 3.8 13.3
  สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 26.8 -0.6 -0.6 3.8 -0.1 5.9
  สาขาการศึกษา -7.4 -1.7 1.8 -3.8 -0.2 -2.3 
  สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 0.8 2.8 2.7 6.2 3.6 3.2
  สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 9.3 33.5 17.7 15.3 18.8 18.9
  สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ 4.3 0.9 9.1 -3.3 1.8 2.6
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (GPP) (ส่วนย่อย) 2.9 5.7 8.5 11.4 -1.9 5.3

Average 5 
year

สาขาการผลิต
อัตราการขยายตัว(Growth rate)
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2) การค้าและการลงทุน5 

 นิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่  30 เมษำยน 2564 จ ำนวน  1,959  รำย แบ่งเป็น 
 บริษัท   จ ำนวน 746 รำย        
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด     จ ำนวน 1,209 รำย 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล      จ ำนวน 4 รำย 
 ทุนจดทะเบียนรวม   7,610.07  ล้ำนบำท 

ธุรกิจยังด ำเนินกิจกำรอยู่  3 อันดับ ได้แก่  

1. ก่อสร้ำง ได้แก่ ก่อสร้ำงที่ไม่ใช่ที่พักอำศัย ก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 
2. บริกำรอ่ืนๆ ได้แก่ กำรบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภูมิทัศน์ , กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 
3. ขำยปลีกขำยส่ง ได้แก่ เชื้อเพลิงยำนยนต์ในร้ำนค้ำเฉพำะสถำนี ,กำรขำยปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร เครื่องประดับ,วัสดุก่อสร้ำง,เครื่องส ำอำง, เสื้อผ้ำ, เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส ำนักงำน 
 

3) การอุตสาหกรรม 

ในพ้ืนที่จังหวัดเลย มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่อนุญำตประกอบกิจกำรจ ำนวน (สะสม)  
ณ วันที่ 30 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2565 จ ำนวนทั้งสิ้น 244 โรงงำน เงินลงทุนรวม 16,691,659,120 บำท และ  
มีจ ำนวนคนงำนรวม 3,932 คน โดยจ ำแนกออกเป็นจ ำพวกโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2562 
(ฉบับที่ 2)  

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน (บาท) จ านวนคนงาน(คน) 

2 25    153,785,117  122 

3 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16,500,344,003 3,800 

รวม 242 16,691,659,120 3,922  

           

3.1 สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย   

1. อุตสำหกรรมอำหำร ประกอบด้วยกำรผลิตที่เกี่ยวกับกำรแปรรูปสัตว์ น้ ำนม 

สัตว์น้ ำ น้ ำมันเกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้ อำหำรจำกแป้ง น้ ำตำล เกี่ยวกับชำ กำแฟ โกโก้ รวมถึงกำรท ำน้ ำแข็ง 

อำหำรสัตว์ ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 21 โรงงำน มูลค่ำกำรลงทุน 8,038,424,000 บำท จ ำนวนแรงงำน 

1,017 คน  

2. อุตสำหกรรมยำง ประกอบด้วยกำรผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ        

ยำงเครป ยำงแท่ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกยำงพำรำ ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 20  โรงงำน มูลค่ำ      

กำรลงทุน 1,997,068,500 บำท จ ำนวนแรงงำน 563 คน  

                                                           
5 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเลย 
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3. อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกพืช ประกอบด้วยกำรผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกพืช 
ผลผลิตทำงกำรเกษตร เมล็ดพืช หรือหัวพืช ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 79 โรงงำน มูลค่ำกำรลงทุน 
723,094,600 บำท จ ำนวนแรงงำน 868 คน 

4. อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กำรย่อย บดหิน ห้องเย็น กำรขุดลอกกรวด
ทรำยหรือดิน ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ ผลิตแก้สชีวภำพจำกน้ ำเสียกระบวนกำรผลิตแป้งมันส ำปะหลัง
และกำกมันส ำปะหลัง มีจ ำนวน 29 โรงงำน มูลค่ำกำรลงทุน  545,700,103 บำท จ ำนวนแรงงำน 465 คน   

5. อุตสำหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ประกอบด้วย กำรแปรรูปไม้ต่ำง ๆ 
วงกบ ประตู หน้ำต่ำงปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 28 โรงงำน มูลค่ำกำรลงทุน 243,578,000 บำท จ ำนวน
แรงงำน 180 คน  

หมวดอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมาก 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย 

ล าดับ

ที ่

 กลุ่มอุตสาหกรรม เงินลงทุนรวม คนงาน จ านวน

โรงงาน 

1 อุตสำหกรรมอำหำร 8,038,424,000 1,017   21 

2 อุตสำหกรรมยำง 1,997,068,500 563 20 

3 อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกพืช   723,094,600 868 79 

4 อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ   545,700,103 465 29 

5 อุตสำหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้   243,578,000 180 28 

  

3.2 ด้านอุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่  
3.2.1 ชนิดแร่ 
จังหวัดเลยมีทรัพยำกรแร่ที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 9 ชนิด คือ ถ่ำนหิน ทองค ำ 

ทองแดง เหล็ก แบไรต์ หินปูน เป็นต้น ซึ่งมีจ ำนวนสถำนประกอบกำรแยกตำมชนิดแร่ดังนี้  

จ านวนเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดเลย 

ชนิดแร่ 
จ านวน 

(ราย) 

จ านวน 

(แปลง) 
หมายเหตุ 

1. เหมืองแร่อุตสำหกรรมชนิดหินปูน 9 14 เปิดกิจกำร 12 แปลง 6 รำย 

2. เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต 1 1 ไม่มีกำรผลิตแร่  

3. เหมืองแร่เหล็ก  6 8 เปิดกิจกำร 2 รำย 3 แปลง หยุด 4 รำย 5 แปลง  

4. เหมืองแร่แบไรต์  1 1 เปิดท ำกำร  

5. เหมืองแร่ทองค ำ 1 6 ไม่มีกำรท ำเหมืองแร่  
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ปริมาณแร่อุตสาหกรรม ( เมตริกตัน) 

ที ่ รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 แบไรต์ 2,087 1,089 1,180 1,075 3,149.26 

2 หินอุตสำหกรรม 7,226,545.84 7,554,810.03 41,53467.40 37,950.57 7,879,692.47 

3 เหล็ก 33,763.40 101,000 135,411.22 51,121 211,648.63 

 

5) การค้าชายแดน6 

 ช่องทำงกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทย -สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย มีด่ำนศุลกำกร
อ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำรค้ำ 2 แห่ง คือ ด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ อ ำเภอท่ำลี่ และด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 
อ ำเภอเชียงคำน โดยมีรำยละเอียดจุดผ่ำนแดน 6 ด่ำน ดังนี้ 
  จุดผ่านแดนถาวร มี 3 ด่ำนได้แก ่
  (1) จุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนเชียงคำน ต.เชียงคำน อ.เชียงคำนตั้งอยู่ตรงข้ำมกับ
เมืองสำนะคำม แขวงเวียงจันทน์ สินค้ำส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ำยำนพำหนะและส่วนประกอบสินค้ำอุปโภค
บริโภคสินค้ำน ำเข้ำ ที่ส ำคัญ ได้แก่ สินค้ำไม้ไม้แปรรูป และสินค้ำกสิกรรม เช่น ลูกเดือย ดอกแขม เป็นต้น       
กำรขนส่งจะใช้แพขนำนยนต์ (เรือบั๊ก) ขนส่งสินค้ำข้ำมแม่น้ ำโขง 
  (2) จุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนคกไผ่ ต.ปำกชม อ.ปำกชมตั้งอยู่ตรงข้ำมกับบ้ำนวัง
เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์เป็นเส้นทำงไปยังแขวงเวียงจันทน์ระยะทำงประมำณ 160 กิโลเมตร (เป็นทำงลูกรัง
ประมำณ 100 กม. ส่วนอีก 60 กม.เป็นทำงลำดยำง) สินค้ำส่วนใหญ่คือสินค้ำอุปโภคบริโภคสินค้ำน ำเข้ำ ได้แก่ 
ไม้แปรรูปแร่แบไรท์สินค้ำกสิกรรม และของป่ำจำกฝั่งลำวซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ ำหลำก กำรขนส่งสินค้ำจะใช้แพ
ขนำนยนต์ (เรือบั๊ก) ขนส่งสินค้ำข้ำมแม่น้ ำโขง 
  (3) ด่ำนพรมแดนบ้ำนนำกระเซ็ง ต.อำฮี อ.ท่ำลี่ตั้งอยู่บริเวณบ้ำนนำกระเซ็ง
ต ำบลอำฮี ซึ่งอยู่ตรงข้ำมกับบ้ำนเมืองหมอ เมืองแก่นท้ำว แขวงไชยะบูลี เป็นจุดผ่ำนแดนถำวรที่มีกำรเปิดใช้
สะพำนมิตรภำพน้ ำเหืองไทย-ลำว ซึ่งได้ท ำพิธีเปิดใช้สะพำนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2547 สินค้ำที่ส่งออก
บริเวณนี้ ได้แก่ น้ ำมันเชื้อเพลิง และสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น เหล็กเส้น สังกะสี ปูนซีเมนต์ เป็นต้นสินค้ำอุปโภค
บริโภค และยำนพำหนะและส่วนประกอบ เป็นต้น สินค้ำน ำเข้ำ ได้แก่ สินค้ำกสิกรรม เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลูกเดือย มันส ำปะหลัง เป็นต้น และของป่ำ ไม้ ไม้แปรรูป 

จุดผ่อนปรน มี 3 ด่ำน มีแม่น้ ำเหืองเป็นแนวกั้นใช้เรือเล็กข้ำมหรือเดินข้ำมในช่วง
หน้ำแล้ง 

(1) จุดผ่อนปรนบ้ำนเหมืองแพร่ ต ำบลนำแห้ว อ ำเภอนำแห้ว (ฝั่งลำวได้แก่   
บ้ำนเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี) เปิดด่ำนทุกวันพระ เวลำ 08.00 - 18.00 น. 

(2) จุดผ่อนปรนบ้ำนนำข่ำ ต ำบลปำกหมัน อ ำเภอด่ำนซ้ำย  (ฝั่งลำวได้แก่     
บ้ำนนำข่ำ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี) เปิดด่ำนทุกวันอังคำรและวันพฤหัสบดีเวลำ 08.00 - 18.00 น. 
                                                           
6 ด่ำนศุลกำกรทำ่ลี่, ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน, ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเลย 
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(3) จุดผ่อนปรนบ้ำนนำกระเซ็ง ต ำบลอำฮี อ ำเภอท่ำลี่ (ฝั่งลำวได้แก่ บ้ำนเมืองหมอ 
เมืองแก่นท้ำว แขวงไชยะบุรี) เปิดด่ำนทุกวันแรม 1 ค่ ำ และวันขึ้น 9 ค่ ำ เวลำ 08.00 - 18.00 น. 

 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย – สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย ปี 2562 - 2563 สรุปมูลค่ำ
กำรค้ำผ่ำนช่องทำงกำรค้ำ ทั้ง 6 แห่งของจังหวัดเลย ดังนี้ 

 

ภำวะกำรค้ำชำยแดนไทย – สปป.ลำว ด้ำนจังหวัดเลย ปี 2563 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม 
จ ำนวน 17,170.17 ล้ำนบำท แยกเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 13 ,171.23 ล้ำนบำท และมูลค่ำส่งออก 3 ,998.94  
ล้ำนบำท และดุลกำรค้ำ -9,172.29 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวด้ำนน ำเข้ำเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.74  
ส่งออกลดลง คิดเป็นร้อยละ 59.34 

6) การท่องเที่ยว7 
จังหวัดเลย  เมืองท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่โอบล้อมด้วยภูเขำสลับซับซ้อน อุดมไปด้วย

พืชพรรณป่ำไม้นำนำชนิด ภูมิประเทศที่งดงำม อำกำศอันเย็นสบำยตลอดทั้งปี มีประเพณีวัฒนธรรมอัน
แตกต่ำงไปจำกถิ่นอ่ืน ซึ่งได้แก่ กำรละเล่นผีตำโขน และวัฒนธรรม ให้ได้มำสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชำวจังหวัด
เลย  ด้วยจังหวัดเลย มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดให้ปี 2561 
เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่ำงยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism” เพ่ือส่งเสริมเน้นกำร
ท่องเที่ยวให้เป็นอุตสำหกรรมเรื่องควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยำและกำรต่ำงประเทศ มีกำรบูรณำกำร
ทุกภำคส่วน เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพระดับชั้นน ำของโลก มีกำรเจริญเติบโตบนพ้ืนฐำนของ
ควำมเป็นไทย และกระจำยรำยได้สู่ชุมชน จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ำม...พลำด ทั้งนี้ก็เนื่องมำจำก
ศักยภำพควำมหนำวเย็นของอำกำศและควำมมีเสน่ห์ของจังหวัด จึงเหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรกำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ทุกฤดูกำล 

                                                           
7 ส ำนักงำนท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเลย 

เดือน จ านวน เปรียบเทียบ จ านวน เปรียบเทียบ จ านวน เปรียบเทียบ จ านวน เปรียบเทียบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  +/- % พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  +/- % พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  +/- % พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  +/- %

ม.ค. 157.10    996.82     839.72    534.51    436.41    282.37    154.04-    35.30-      593.51    1,279.19   685.68    115.53    279.31    714.45-    993.76-     355.79-    

ก.พ. 178.58    869.94     691.36    387.14    344.05    308.63    35.42-      10.30-      522.63    1,178.57   655.94    125.51    165.47    561.31-    726.78-     439.22-    

มี.ค. 176.08    733.39     557.31    316.51    531.74    377.32    154.42-    29.04-      707.82    1,110.71   402.89    56.92      355.66    356.07-    711.73-     200.12-    

เม.ย. 127.04    693.50     566.46    445.89    553.86    213.50    340.36-    61.45-      680.90    907.00     226.10    33.21      426.82    480.00-    906.82-     212.46-    

พ.ค. 229.74    802.87     573.13    249.47    499.87    256.31    243.56-    48.72-      729.61    1,059.18   329.57    45.17      270.13    546.56-    816.69-     302.33-    

มิ.ย. 284.81    875.74     590.93    207.48    339.39    345.88    6.49       1.91       624.20    1,221.62   597.42    95.71      54.58      529.86-    584.44-     1,070.80- 

ก.ค. 477.37    947.99     470.62    98.59      442.12    336.81    105.31-    23.82-      919.49    1,284.80   365.31    39.73      35.25-      611.18-    575.93-     1,633.84 

ส.ค. 290.57    1,317.35   1,026.78 353.37    336.53    372.79    36.26      10.77      627.10    1,690.14   1,063.04 169.52    45.96      944.56-    990.52-     2,155.18- 

ก.ย. 667.26    1,762.47   1,095.21 164.14    374.97    410.19    35.22      9.39       1,042.23 2,172.66   1,130.43 108.46    292.29-    1,352.28- 1,059.99-   362.65    

ต.ค. 607.80    1,664.10   1,056.30 173.79    395.81    364.19    31.62-      7.99-       1,003.61 2,028.29   1,024.68 102.10    211.99-    1,299.91- 1,087.92-   513.19    

พ.ย. 319.95    1,399.47   1,079.52 337.40    416.19    354.42    61.77-      14.84-      736.14    1,753.89   1,017.75 138.25    96.24      1,045.05- 1,141.29-   1,185.88- 

ธ.ค. 773.03    1,107.59   334.56    43.28      492.73    376.53    116.20-    23.58-      1,265.76 1,484.12   218.36    17.25      280.30-    731.06-    450.76-     160.81    

รวม ม.ค.- ธ.ค. 4,289.33 13,171.23 8,881.90 207.07    5,163.67 3,998.94 1,164.73- 22.56-      9,453.00 17,170.17 7,717.17 81.64      874.34    9,172.29- 10,046.63- 1,149.05- 

สรุปมูลค่าการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว  ด้านจงัหวัดเลย
เปรียบเทียบการค้าระหว่าง  ปี 2562 กับ ปี 2563

  (ตั งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม)
หน่วย  :  ล้านบาท

มูลค่าการน าเข้า มูลค่าการส่งออก มูลค่าการค้ารวมท้ังส้ิน ดุลการค้ารวมท้ังส้ิน
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จังหวัดเลย ได้รับกำรประกำศเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนจังหวัดเลย 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรพื้นที่พิเศษ 4 พื้นที่ 
ได้แก่ (1) อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย/ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร (2) เมื่องเก่ำน่ำน (3) เลย (4) เมืองโบรำณอู่ทอง 
และ เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยท่องเที่ยวแห่งชำติได้ประกำศเขตพัฒนำกำร
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ ำโขง (หนองงคำน เลย บึงกำฬ มุกดำหำร นครพนม) เป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ ำโขง เพ่ือพัฒนำชีวิต และวัฒนธรรมที่น ำมำซึ่งกำรเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพในพ้ืนที่และ
ก่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือบ้ำนต่อไป 

จุด เด่ นจั งหวัด เลย เป็ น เมื องแหล่ งท่ องเที่ ยวทำงธรรมชำติ  วิถี ชี วิต  และ
ศิลปวัฒนธรรม   แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัดเลย มีหลำกหลำย อำทิเช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อ ำเภอเชียงคำน อ ำเภอเล็ก ๆ ริมแม่น้ ำโขง สุดชำยแดนไทย ด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ำยและ
ยังคงวัฒนธรรมดังเดิมไว้อย่ำงเหนียวแน่นท ำให้เชียงคำนได้รับกำรบรรจุเป็น 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก 
Sustainable Destinations TOP 100 ประจ ำปี 2563 ครั้งแรกของประเทศไทย อ ำเภอภูเรือ ได้ชื่อว่ำเป็นเมือง
แห่งทะเลภูเขำ สุดหนำวในสยำม ดอกไม้งำมสำมฤดู เป็นแม่เหล็กอีกตัวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ำมำสัมผัสกับ
ธรรมชำติและ    ไม้ดอกเมืองหนำว เชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวเข้ำสู่อ ำเภอเมืองเลย ซึ่งเต็มไปด้วย
ประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตคนเมืองเลย และเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวไปสู่ 14 อ ำเภอในเขตจังหวัดเลย และจังหวัด
ใกล้เคียง สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เป็นทุนทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมของจังหวัดเลยที่นักท่องเที่ยวอยำกเข้ำมำสัมผัส
ด้วยตนเอง ท ำให้จังหวัด   มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำยังจังหวัดเลย
กว่ำ 2,257,978 คน      สร้ำงรำยได้ให้กับคนในท้องถิ่นรำว 4,740.59 ล้ำนบำท และกำรที่มีลักษณเช่นนี้จึง
เป็นเสน่ห์ของจังหวัดเลย เหมำะส ำหรับผู้ประกอบกำรที่จะลงทุนท ำธุรกิจ ด้ำนกำรบริกำร ประเภทโรงแรม  รี
สอร์ท และร้ำนอำหำร      ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มีจ ำนวนสถำนที่พักโรงแรมในจังหวัดเลย จ ำนวน549 แห่ง รวม
จ ำนวน 7036 ห้อง 

จังหวัดเลยได้น ำแผนงำน THAI LOEI 4.0 มำใช้ โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยว       
ของจังหวัดเลย โดยเน้นในกำรสร้ำงมูลค่ำในด้ำนกำรท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวที่ท ำให้เกิด
วันพักยำวนำนขึ้นด้วยกำรน ำเสนอแนวคิด Tourism and Sports เลยเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน สร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรตลำด
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชน กำรท่องเที่ยว           
เชิงสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำ กำรเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถสร้ำง
และกระจำยรำยได้แก่ประชำชน ส่งเสริมให้ประชำชนออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต และ
พัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ รวมถึงกำรเดินทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน สปป.ลำว ตำมโครงกำร
ควำมร่วมมือสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้ำนช้ำง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทำงเข้ำมำยังจังหวัดเลย และสิ่งที่จังหวัด
ต้องท ำควบคู่กันไปก็คือเรื่องควำมเป็นเมืองที่สะอำด และกำรดูแลนักท่องเที่ยวในทุก  ๆ ด้ำน รวมถึง         
ควำมห่วงใยที่ชำวเลยมีให้กับนักท่องเที่ยว กำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรบริกำร โดยเฉพำะกำรดูแลในเรื่องของ
ควำมปลอดภัย ซึ่งหลำยๆ หน่วยงำนในพื้นท่ีได้จัดท ำแผนไว้รองรับแล้ว 
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7) สถานการณ์แรงงาน8 

ข้อมูลก ำลังแรงงำน กำรมีงำนท ำ และกำรว่ำงงำน เป็นข้อมูลผลส ำรวจภำวะ       

กำรท ำงำนของประชำกรในจังหวัดเลย ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 2563 สรุปรำยละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดเลยมีสัดส่วน

ของประชำกรทั้งหมด จ ำนวน 638,736 คน ซึ่งเพศชำยมีมำกกว่ำเพศหญิงเล็กน้อย กล่ำวคือ เพศชำย            

มี 320,165 คน หรือร้อยละ 50.12 ขณะที่เพศหญิง มีจ ำนวน 318,571 คน คิดเป็นร้อยละ 49.88 

ในกลุ่มผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำนวน 446 ,178 คน พบว่ำเป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 

จ ำนวน 317,198 คน โดยจ ำแนกเป็นผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 316,671 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58 ของประชำกร

ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกำรมีงำนท ำระหว่ำงเพศในไตรมำสนี้จะพบว่ำ เพศชำยมีสัดส่วนของกำรมีงำนท ำ หรือ

อัตรำกำรจ้ำงงำนมำกกว่ำเพศหญิง (ค ำนวณจำกผู้มีงำนท ำจ ำแนกเพศต่อผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนจ ำแนกเพศ) 

กล่ำวคือ เพศชำย มีอัตรำร้อยละ 99.90 และเพศหญิง ร้อยละ 99.75 และเมื่อพิจำรณำในภำพรวมจะพบว่ำ 

อัตรำกำรมีงำนท ำซึ่ งค ำนวณจำกสัดส่วนผู้มี งำนท ำต่อผู้อยู่ ในก ำลังแรงงำน มี อัตรำร้อยละ 98.83                 

นั่น หมำยควำมว่ำ ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 100 คน จะมีงำนท ำประมำณ 99 คน ซึ่งอัตรำกำรจ้ำงงำนในภำพรวม

ในไตรมำสนี้ลดลงจำกไตรมำสที่แล้ว ที่มีอัตรำร้อยละ 98.85 

ส่วนอัตรำว่ำงงำนซึ่งค ำนวณจำกผู้ว่ำงงำนต่อผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนในไตรมำสนี้พบว่ำ  

มีแรงงำนในจังหวัดที่ว่ำงงำน 0.17 ทั้งนี้ อัตรำกำรว่ำงงำนภำพรวมไตรมำสนี้ลดลงจำกไตรมำสที่แล้ว ซึ่งมีอัตรำ

กำรว่ำงงำนภำพรวม ร้อยละ 0.65 ส ำหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำนซึ่งมีจ ำนวน 128,980 คน 

พบว่ำเป็นผู้ท ำงำนบ้ำน เรียนหนังสือ และอ่ืน ๆ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 21.00 ร้อยละ 22.82 และร้อยละ 56.18 

ของผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด ตำมล ำดับ 

ส ำหรับผู้มีงำนท ำ 316,671 คน พบว่ำ ท ำงำนในภำคเกษตรกรรม 205,955 คน      

คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด ซึ่งมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นจำก ไตรมำส 3 ปี 2563 ที่มีอัตรำร้อยละ 

64.55 ส่วนผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมมีจ ำนวน 110 ,716 คน ร้อยละ 34.96 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด ซึ่ง      

มีจ ำนวนลดลงจำกไตรมำสที่แล้ว ที่มีร้อยละ 35.45 เนื่องจำกไตรมำสนี้แรงงำนจำกนอกภำคเกษตรกรรม    

ย้ำยเข้ำไปอยู่ในภำคเกษตรกรรมมำกขึ้นเนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกโควิด 19 ซึ่งกลุ่มผู้ท ำงำนนอกภำค

เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะท ำงำนในสำขำศิลปะ บันเทิง และนันทนำกำร มำกท่ีสุด คือ 25,118 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.93 รองลงมำคือ กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก 24,283 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 กิจกำรโรงแรมและอำหำร 11,386 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.60 สำขำกำรศึกษำ จ ำนวน 11,340 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 และกำรบริหำรรำชกำรและ    

กำรป้องกันประเทศ 10,087 คน คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมดตำมล ำดับ 

 

                                                           
8 แผนพัฒนำจังหวัดเลย (พ.ศ. 2566-2570), ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดเลย 
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8) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
8.1) การคมนาคมและการขนส่ง9 

กำรเดินทำงสู่จังหวัดเลยสำมำรถเดินทำงโดยทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ  

ไม่มีเส้นทำงรถไฟ 

1. ทางบก มีทำงหลวงสำยส ำคัญ ได้แก่ 

- เส้นทำง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – เลย ระยะทำง 567 กิโลเมตร 

- เส้นทำงกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – เลย ระยะทำง 755 กิโลเมตร 

- เส้นทำงกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – เลย ระยะทำง 520 กิโลเมตร 

2. ทางน้ า กำรคมนำคมทำงน้ ำ ได้แก่  

แม่น้ าโขง ท่ำเรือในแม่น้ ำโขงมีที่ขนถ่ำยสินค้ำ 2 แห่ง เป็นท่ำเรือขนถ่ำยสินค้ำ

กับ ประเทศ สปป.ลำว 

- ท่ำเรือเชียงคำน อ ำเภอเชียงคำน 

- ท่ำเรือบ้ำนคกไผ่ อ ำเภอปำกชม 

         ท่ำเรือทั้ง 2 แห่งอยู่ในกำรก ำกับของด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 

         แม่น้ าเหือง มีเรือโดยสำรที่บ้ำนหนองผือ บ้ำนปำกห้วย ต ำบลหนองผือ 

อ ำเภอท่ำลี่ ปัจจุบันมีสะพำนข้ำมแม่น้ ำเหือง จ ำนวน 1 แห่ง คือ สะพำนมิตรภำพน้ ำเหือง ไทย – ลำว ที่บ้ำน

นำกระเซ็ง ต ำบลอำฮี อ ำเภอท่ำลี่ ตรงข้ำม บ้ำนเมืองหมอ เมืองแก่นท้ำว แขวงไชยะบุรี สปป.ลำว 

3. ทางอากาศ 

กระทรวงกำรคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ก ำหนดท่ำหรือที่สนำมบินศุลกำกร

ทำงอนุมัติด่ำนพรมแดน และด่ำนศุลกำกร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2560 ตอนที่ 7 ก ลงวันที่ 11 มกรำคม 2560 

และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 134 ตอนที่ 7 ก วันที่ 17 มกรำคม 2560 ก ำหนดให้

สนำมบินเลย จังหวัดเลย เป็นสนำมบินศุลกำกร เพ่ือให้เป็นที่น ำของเข้ำหรือส่งของออก หรือส ำหรับส่ง       

ของออก ซึ่งของที่ขอคืนอำกรขำเข้ำหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท ท่ำอำกำศยำนเลยมีขนำดทำงวิ่ง 2,100 x 

45 เมตร สำมำรถรองรับเครื่องบิน Boeing 737 และ Airbus 320 ได้ และลำนจอดอำกำศยำนอำกำศยำน

สำมำรถจอดเครื่องบิน Boeing หรือ Airbus 320 พร้อมกันได้จ ำนวน 2 ล ำ ปัจจุบันท่ำอำกำศยำนเลย           

มีสำยกำรบินพำณิชย์ท ำกำรบินขึ้นลง จ ำนวน 2 สำยกำรบินคือสำยกำรบินนกแอร์ (Nok Air) และสำยกำรบิน

ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) เปิดท ำกำรบินทุกวัน 

9) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                           
9 แขวงกำรทำงเลย ที่ 1, แขวงกำรทำงเลย ที่ 2, ส ำนกังำนทำงหลวงชนบทจังหวัดเลย, ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน, ด่ำนศุลกำกรท่ำลี่, ทำ่อำกำศยำน
เลย, ขนส่งจังหวัดเลย 
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ข้อมูลพ้ืนที่ป่ำไม้ในท้องที่จังหวัดเลย 

ประเภทพื้นที่ป่าไม้ เนื้อที่(ไร่-งาน-ตารางวา) หมายเหตุ 

1. ป่ำไมถ้ำวร 68,498 – 1 – 00 
- พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มอบให้ 

ส.ป.ก. เพื่อนำไปปฏิรูปที่ดินให้แก่รำษฎร 

รวมเนื้อที่ 1,127,528 – 2 – 45 ไร่ ปัจจุบัน

คงเหลือเป็นพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เนื้อที่

ประมำณ 2,745,847 – 1 – 55 ไร ่

2. ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน 22 ป่ำ 2,745,847 – 1 – 55 

3. อุทยำนแห่งชำติ จำนวน 5 แห่ง 475,475 – 1 – 00 

4. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ จำนวน 2 แห่ง 648,515 – 0 – 00 

รวม 3,938,335 – 3 –55 ไร่ 

 

10) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

                                 จังหวัดเลยแบ่งกำรปกครองออกเป็น 14 อ ำเภอ 89 ต ำบล 840 หมู่บ้ำน และมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 101 แห่ง ดังนี้ เทศบำลเมือง 2 แห่ง เทศบำลต ำบล 27 แห่ง องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 71 แห่ง และ 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีจ ำนวนประชำกรรวม 641,234 คน (กรมส่งเสริม   

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ธันวำคม 2562) ปี 2563 ขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด ประมำณวันละ 661.34 ตัน    

เป็นขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบำลเฉลี่ยวันละ 279.12 ตัน และนอกเขตเทศบำลเฉลี่ย 382.22 ตัน ปริมำณขยะ  

ที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดเลยได้รับบริกำรรวบรวมเก็บขนน ำไปก ำจัด ปริมำณ 296.99 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 44.91 

ของปริมำณขยะที่เกิดขึ้น และก ำจัดถูกต้องปริมำณ 26.80 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 4.06 ของปริมำณขยะ       

ที่น ำไปก ำจัด 

***ข้อมูลตำมไฟล์ ข้อมูลปริมำณขยะมูลฝอย-จังหวัดเลย-ปี-2563 (ข้อมูลจำกกรมควบคุมมลพิษ) 

 ในปี  ๒๕๖๓  จังหวัดเลยมีสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่มีกำรก ำจัดแบบ

ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพียง ๑ แห่ง ได้แก่ สถำนที่ก ำจัดของเทศบำลต ำบลเชียงคำน ซึ่งมีกำรจัดกำรแบบ

ผสมผสำน  และด ำเนินกำรแบบ Controlled dump แต่จำกกำรลงพื้นที่ส ำรวจและประเมินสถำนภำพสถำนที่

ก ำจัดขยะมูลฝอยของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๙ อุดรธำนี และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเลย ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดเลย ไม่มีสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ด ำเนินกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ซึ่งมีกำรส ำรวจและประเมินเมื่อเดือน มีนำคม ๒๕๖๔ 

กำรจัดกำรขยะอันตรำย 

คณะกรรมกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลยเห็นชอบให้ อบจ.เลย เป็นผู้

รวบรวมขยะอันตรำยจำก อปท. ต่ำง ๆ ในจังหวัดเลย และน ำส่งไปก ำจัดกับบริษัทเอกชนต่อไป ซึ่งในปี          

ที่ผ่ำนมำยังไม่มีกำรส่งก ำจัดแต่อย่ำงใด 
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3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
3.1.3.1 ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ 

(Product Champion) ของจังหวัด 
1) ทิศทางหรือนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 

- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมด้ำนกำรผลิต        
ตำมควำมต้องกำรของตลำดด้วยนวัตกรรม  

- กำรแปรรูปอำหำรและเกษตรอุตสำหกรรมด้วยนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของตลำด  
- กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีนวัตกรรม  
- กำรผลิตสินค้ำท่ีมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวและภูมิปัญญำ 

2) ผลิตภัณฑ์ศักยภาพของจังหวัดเลย 
2.1) โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดเลย 

1) ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
- ยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60)   จ ำนวน 1,335,906,409 บำท  

เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 19.26  
- ยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)  จ ำนวน 1,684,779,393 บำท  

เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 26.11 
- ยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)  จ ำนวน 2,082,325,169  บำท  

เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 23.60 
- ยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)   จ ำนวน 2,378,624,855 บำท  

เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 14.23 
- ยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) ประมำณกำรรำยได้ทั้งสิ้น 
2,616,454,341 บำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบฯ 2563 ร้อยละ 10 

2) สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเลย (Provincial Star OTOP : 
PSO) ปี พ.ศ. 2562 เรียงตำมล ำดับ จ ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์  ดังนี้  

(1) ประเภทอำหำร คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย (Banana Stick :         
กลุ่มชวนน้องออมถวำยพ่อหลวง อ ำเภอภูหลวง) 

(2) ประเภทเครื่องดื่ม คือ ผลิตภัณฑ์กำแฟ (กำแฟคั่วบด ตรำคอฟฟ่ีบัน : 
วิสำหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่ำศำลำ อ ำเภอภูเรือ) 

(3) ประเภทผ้ำฯ คือ ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม (ผ้ำไหมมัดหมี่พ้ืนบ้ำน : กลุ่มทอผ้ำ
ไหมหนองน้ ำใส อ ำเภอเอรำวัณ) 

(4) ประเภทของใช้ฯ คือ ผลิตภัณฑ์จักสำน (กระติบข้ำว : กลุ่มหัตถกรรม
จักสำนไทเลย อ ำเภอวังสะพุง) 

(5) ประเภทสมุนไพรฯ คือ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร (สบู่สมุนไพรงำด ำ     
บ้ำนลูกไม:้ กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้ำนนำ อ.เมืองเลย) 
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3) ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ที่ผ่านการประกาศ และรับรองข้อมูล 
ระดับจังหวัด  

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 – สิงหาคม 2564  
      จังหวัดเลยได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ รับลงทะเบียน บันทึกข้อมูลกำร

ลงทะเบียน พร้อมรับรองกำรลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ประจ ำปี 2557 – 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยจ ำนวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรลงทะเบียน OTOP ทั้งสิ้นจ ำนวน 920 กลุ่ม/รำย ผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้นจ ำนวน 
2,672 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564) สำมำรถแยก ได้ดังนี้ 

 

 

 



แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)                                      56 

3.1.3.2 การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 

(1) จุดแข็ง (Strength) ปัจจัยภายใน  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 

S1  อุตสำหกรรมจังหวัดเลยมีพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
ได้แก่  ข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ 
ข้ำวโพด มะขำม ขิง ไม้ดอกไม้ประดับ และ     
มีผลไม้ที่สร้ำงมูลค่ำที่ส ำคัญ ได้แก่ สับปะรด 
มะม่วง แมคคำเดเมีย อะโวคำโด และกำแฟ  

S2  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับประเทศ เช่น          
ภู ก ระดึ ง  เชี ย งค ำน  ด่ ำน ซ้ ำย  Sky walk          
ลำนพญำนำค  ผี ตำโขน ถนนคนเดินเชี ยงคำน           
เป็นต้น เป็น Unseen ที่น่ำสนใจของประเทศ  

S3  ท ำเลที่ตั้งของจังหวัด ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นทำงกำร
เชื่อมโยง สปป.ลำว และเส้นทำงโรแมนติ ก 
พ ร้อมทั้ ง ได้ รั บ เป็ น พ้ื น ที่ พิ เศษด้ ำน กำร
ท่องเที่ยว ท ำให้มีช่องทำงติดต่อกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศง่ำยและสะดวกข้ึน 

S4  มีกำรสร้ำงเขื่อนเพ่ือกักเก็บน้ ำเพ่ิมขึ้นหลำยจุด
ของลุ่มแม่น้ ำเลย 

S5  ประชำกรวัยแรงงำนมีกำรกลับถิ่นมำกขึ้นท ำให้
มีทัพยำกรบุคลที่มำกพอส ำหรับอุสำหกรรม
และกำรจ้ำงงำนในจังหวัดเลย 

S6  จั งหวัด เลยยั งมี พ้ื นที่ ในกำรใช้ประโยชน์
นอกเหนื อจำกกำรใช้ เป็ นที่ อยู่ อำศัย  ซึ่ ง
สำมำรถน ำมำเป็นพ้ืนที่ในกำรสร้ำงรำยได้เพ่ิม
มำกขึ้น 

 

 

W1  พ้ืนที่จังหวัดเลยประสบปัญหำกำรขำดแคลน
แหล่งกักเก็บน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งคุณภำพน้ ำยัง
ไม่สะอำดเพียงพอ 

W2  ค่ำแรงค่อนข้ำงต่ ำส ำหรับแรงงำนในจังหวัด 

W3  พ้ืนที่จังหวัดเลยยังติดปัญหำกับกำรซ้อนทับ
พ้ืนที่ป่ำอุทยำน ท ำให้กำรพัฒนำด ำเนินกำร
ติดขัด 

W4  ควำมไม่ชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

W5  พ้ืนที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำและพ้ืนที่สูง
ท ำให้กำรขนส่งเข้ำถึงพ้ืนที่ล ำบำก 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

2. Strategy (กลยุทธ์) 

S7   จั งห วั ด มี น โย บ ำย ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ              
กำรท่ องเที่ ย ว  กำรท่ องเที่ ย ว เชิ งอำหำร 
(Gastonomy Tourism) แ ล ะ ก ำ ร เก ษ ต ร
ปลอดภัย  

S8  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ   
จะสำมำรถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได ้ 

S9  มี น โย บ ำ ย ส่ ง เส ริ ม ห รื อ พั ฒ น ำ เฉ พ ำ ะ
อุตสำหกรรม  พัฒ นำอุตสำหกรรม อ่ืนที่
สอดคล้องกับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

S10 เป็นกำรส่งเสริมกำรร่วมมือทั้ งทำงภำครัฐ 
เอกชน และมหำวิทยำลัย ในกำรผลักดัน
อุตสำหกรรม ให้ เกิดกำรบู รณำกำรร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

S11 กำรเชื่อมโยงภูมิภำค 3 ภำค เหนือ อีสำน 
กลำง และประเทศ สปป .ลำว เป็นเส้นทำง
ท่องเที่ยว แบบธรรมชำติ คล้ำยคลึงภำคเหนือ
แต่เป็นวัฒนธรรมภำคอีสำน 

W6  หน่วยงำนภำครัฐไม่มีกำรบูรณำกำรแผนงำน/
โครงกำรอย่ำงชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม 

   

 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

S12 มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และ

สถำบันกำรศึกษำในกำรด ำเนินงำน 
W7 กำรขนส่งระบบโลจิสติกส์ เฉพำะทำง เช่น     

ของสด อำหำรทะเล ยังขำดประสิทธิภำพ 
และต้นทุนยังสูง  

4. Staff (บุคลากร) 

S13 องค์กรภำคเอกชนมีควำมเข้มแข็ง และให้ควำม
ร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี  

S14 มีภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำขับเคลื่อนงำน
ภำคอุตสำหกรรม 

 

W8  ขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะ ควำมสำมำรถที่
ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  

W9  บุคลำกรขำดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
และใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
วำงแผนบริหำรจัดกำร 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S15 มีกำรอบรมพัฒนำทักษะด้ำนบุคลำกรเพ่ือ
เตรียมแรงงำนหรือผู้ประกอบกำรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

S16 มีบุคคล(ปรำชญ์) ที่กลับมำอยู่บ้ำน บริหำรและ
ผลักดันธุรกิจชุมชน บ้ำนเกิดตัวเองให้พัฒนำ
มำกขึ้น 

W10 แรงงำนจบใหม่ค่อนข้ำงมีจ ำนวนมำกแต่ส่วน

ใหญ่จะท ำงำนในจังหวัดเพรำะค่ำครองชีพ

ค่อนข้ำงต่ ำ 

W11 บุคลำกรและแรงงำนขำดองค์ควำมรู้ด้ำน

นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และขำดทุนในกำร

พัฒนำองค์ควำมรู้ 

W12 แรงงำนขำด Mindset ที่ดีท ำให้มีกำรพัฒนำน้อย 

5. Skill (ทักษะ) 

S1 7 อุ ต ส ำห ก ร รม แ ป ร รู ป ก ำ ร เก ษ ต รแ ล ะ
อุตสำหกรรมสำมำรถพัฒนำให้มีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
เช่ น  ข้ ำว  อ้อย  มั นส ำปะหลั ง ยำงพำรำ          
ผักอินทรีย์ แมคคำเดเมีย 

S18 สภำพพ้ืนที่มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกพืช
พลังงำนทดแทนที่ส ำคัญ เช่น มันส ำปะหลัง
และ อ้อย  

S19 มีกำรพัฒนำทักษะสู่ เกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือ
พัฒนำไปสู่กำรส่งออกมำกข้ึน 

S20 มีหน่วยงำนให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำ ศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร 

W13 ผู้ประกอบกำรอยู่ในระหว่ำงกำรปรับตัวและ

พัฒนำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 

6. System (ระบบการท างาน) 

S21 มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุน และ

พัฒนำอุตสำหกรรม 

S22 มีกำรบูรณำกำรภำคส่วนรำชกำรเยำวชน 

วิสำหกิจชุมชนเพ่ือหำแนวทำงร่วมในกำร

ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมภำยในจังหวัด 

S23 มี ก ำรน ำ เค รื่ อ งจั ก รม ำช่ ว ย ใน ก ำร เพ่ิ ม

ประสิทธิภำพและลดต้นทุนในกำรผลิต 

W14 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรยังไม่เป็น
ระบบและไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเกษตร
ปลอดภัย  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

S24 จุดผ่อนปรนทำงกำรค้ำ เป็นกำรขยำยโอกำส
ทำงกำรค้ำ/กำรลงทุนและกำร และท่องเที่ยว
ทำงวัฒนธรรมมำกขึ้น  

S25 ภำคเอกชน ภำครัฐ ผู้ประกอบกำร  SMEs 
สถำบันกำรศึกษำมีค่ ำนิ ยมในกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมของจังหวัดเลยเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

W15 ยังไม่สำมำรถบูรณำกำรแผนงำนร่วมกับ

หน่วยงำนในจังหวัดตำมระบบห่วงโซ่คุณค่ำได้ 

 
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. Politics (การเมือง/ นโยบาย/ กฎเกณฑ์/ กฎหมาย) 
O1  รัฐบำลมีนโยบำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่

สอดคล้องกับภำรกิจของกระทรวงอุตสำหกรรม 
เช่น กำรส่งเสริมเกษตรแปรรูป กำรพัฒนำ 
SMEs กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยี 
กำรเร่งรัดควบคุมมลพิษ และกำรส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น 

O2  นโยบำยด้ำนอุตสำหกรรมมีควำมต่อเนื่อง     
เน้นกำรปรับโครงสร้ำงและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

O3  มีกำรก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ 
O4  ขนำดตลำดไร้พรมแดนมีขนำดใหญ่ สำมำรถหำ

ผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบได้มำกขึ้น 
O5  มี น โยบ ำยขอ งภ ำค เอกชน ใน ระดั บ ภ ำค 

ระดับประเทศ ในกำรช่วยกันผลักดัน 
O6 มีนโยบำยในกำรลดดอกเบี้ย ภำษี  และงบ

ส่งเสริมในกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำร 
 
 
 

T1  ข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยที่ส่งผลต่อกำรประกอบ
ธุรกิจอุตสำหกรรม 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
2. Economic (เศรษฐกิจ) 
O7  กำรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองท ำ

ให้ผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรแปรรูปและ
ภำคอุตสำหกรรมบริกำรมีกำรพัฒนำและต่อ
ยอดกำรผลิต 

O8  เนื่ องจำกเป็นจังหวัดที่ ติ ดชำยแดนท ำให้
สำมำรถส่งออกสินค้ำไปยังประเทศลำวและส่ง
ต่อไปยังจีนได้เป็นอย่ำงดีและเพ่ิมมำกข้ึน 

O9  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำของอำหำรถิ่นในแต่ละอ ำเภอให้สำมำรถ
ขำยได้ เป็นกำรต่อยอดวัสดุดิบท้องถิ่น ส่งเสริม
เศรษฐกิจในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 

T2  ต้นทุนแรงงำน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต 

T3  ผู้ประกอบกำรขำดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
และคิดค้นนวัตกรรม และขำดเครื่องมือที่
ทันสมัยในกำรพัฒนำสินค้ำ 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
O10 ประชำชนเข้ำถึงกำรรับบริกำรทำงเทคโนโลยี

มำกขึ้นท ำให้กำรเข้ำถึงผู้รับบริกำรท ำได้ง่ำยขึ้น 
O11 วัฒนธรรมที่เข้มแข็งสำมำรถสร้ำงอัตลักษณ์    

ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรได้เป็นอย่ำงดี 
O12 ควำมนิ ยมกำรท่ องเที่ ย ว เชิ งวัฒ นธรรม         

ทำงธรรมชำติ ท ำให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นส่งผล
ต่ อ โอ ก ำ ส ก ำ ร ล ง ทุ น ก ำ ร ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ
อุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์หรือเชิงวัฒนธรรม
ที่ เกิ ด จ ำกกำรผสมผส ำน ระว่ ำ งวิ ถี ชี วิ ต 
วัฒ น ธรรม ป ระ เพ ณี  ค วำม เป็ น อยู่ แ ล ะ           
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

O13 สังคมผู้สูงอำยุและควำมต้องกำรอำหำรที่มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภำพ ส่งผลต่อกำรลงทุน
ด้ำนอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร 

O14 มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่สำมำรถ
น ำไปพัฒนำสินค้ำและบริกำร เพ่ือต่อยอดและ
เพ่ิมมูลค่ำได้เป็นอย่ำงด ี

O15 ประชำชนพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและพร้อม
เผยแพร่ 

T4  กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุท ำให้โครงสร้ำงแรงงำน
ด้ำนอุตสำหกรรมอำจเปลี่ยนแปลงไป 

T5  พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตำม
สถำนกำรณ์โควิด-19 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
4. Environment (สิ่งแวดล้อม) 
O16 กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระแสรักษ์โลก

เกษตรปลอดภัย สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงกำรจ้ำงงำนได้ 

T6  ควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศส่งผลต่อ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ ำ 

T7  ปัญหำกำกและมลพิษ กระทบต่อควำมเชื่อมั่น
ของภำคอุตสำหกรรม 

5. Technology (เทคโนโลยี)  
O17 เทคโนโลยีมีควำมหลำกหลำยเอ้ือต่อกำร

ท ำงำน และพัฒนำผู้ประกอบกำร 
O18  มี ธุ รกิ จ อ่ื นที่ อ ำนวยควำมสะดวกท ำ ให้        

ขำดแคลนแรงงำน เช่น Lineman Grab 

T8  ผู้ประกอบกำรยังใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตน้อย  

T9  เทคโนโลยีเครื่องจักรส่วนกลำงขำดกำรใช้งำน 
จำกผู้ประกอบกำร 

6. Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
O19 กำรเข้ำถึงของประชำชนและผู้ประกอบกำร    

มีมำกขึ้น ผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย และผ่ำน
กิจกรรมของส่วนรำชกำรในจังหวัด 

T10 ขำดกำรเชื่อมโยงและช่องทำงกำรเข้ำถึง
ระหว่ำงภำครัฐกับผู้ประกอบกำรท้องถิ่น 
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3) TOWS Matrix 
    จำกกำรวิเครำะห์บริบทของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย สำมำรถ
น ำมำจัดท ำมำตรกำรเชิงกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 
ตำรำงที่  ตำรำง TOWS Matrix 

มาตรการเชิงรุก (SO) มาตรการเชิงปรับปรุง (WO) 
1 . ส นั บ ส นุ น ให้ ธุ ร กิ จ อุ ต ส ำห ก ร รม พั ฒ น ำ
กระบวนกำรผลิตโดยยึดกำรใช้มำตรฐำนและ
เทคโนโลยีเพ่ิมผลิตภำพ มูลค่ำ และนวัตกรรมใน
อุตสำหกรรมสีเขียว 
2. ส่งเสริมธุรกิจอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรประดิษฐ์
คิดค้น เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ 
3. ประยุกต์ใช้งำนวิจัยและยกระดับผลิตภัณฑ์เชิง
สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมธุรกิจอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม สู่อำหำรปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ  
5. ส่ งเสริมและพัฒนำกำรมีส่ วนร่วมของของ
ประชำชนในกำรเฝ้ำระวังก ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรของภำคอุตสำหกรรม 
6. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคนิยมสินค้ำและบริกำรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7 . ก ำ กั บ ดู แ ล พั ฒ น ำผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ธุ ร กิ จ
อุตสำหกรรมให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตำมมำตรฐำน
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
8. พัฒนำอุตสำหกรรมภำยใต้ BCG Model  

1. ผลักดันและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำ
กำรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ เพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
เช่ น  เรื่ อ งแรงงำน  พลั งงำน  น้ ำ  วั ต ถุ ดิ บทำง
กำรเกษตร โลจิสติกส์ ฯลฯ เพ่ือลดผลกระทบจำก
ต้นทุนที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 
2. พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในกำรคิดวิเครำะห์ และ
สร้ำงกลกลกำรสนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก
สถำบันกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดตั้งคลินิกให้ค ำปรึกษำอุตสำหกรรมเคลื่อนที่ 
โดยเน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำด้ำนเกษตร
แปรรูป เพ่ือเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว 

มาตรการเชิงป้องกัน (ST) มาตรการหลีกเลี่ยง (WT) 
1. ส่งเสริมกำรปรับปรุงกระบวนกำรและกำรบริหำร
จัดกำรของผู้ประกอบกำรเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
2. สร้ำงกลไกกำรรับรู้กฎหมำย เพื่อลดประเด็นที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม 
3. ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำและสถำนประกอบกำร
ในกำรพัฒนำโจทย์วิจัยร่วมเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรม 
4. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อธุรกิจ
อุตสำหกรรม 
 

1. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องมำตรฐำนและ
ควำมเชื่อมั่นเครื่องหมำยหมำยให้กับธุรกิจ
อุตสำหกรรมและผู้บริโภค 
2. ปรับปรุงกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยอุตสำหกรรม 
เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำน
อ่ืน 
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มาตรการเชิงป้องกัน (ST) มาตรการหลีกเลี่ยง (WT) 
5. ส่งเสริมกำรลดของเสียในกระบวนกำรผลิต เพ่ือ
น ำกลับมำใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุรีไซเคิลในกำรผลิต
สินค้ำประเภทอ่ืน 
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4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
4.1) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 

โรงงำนอุตสำหกรรมและ

เหมืองแร ่

1. มีแผนพัฒนำภำคอุตสำหกรรมที่ชัดเจนเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  

2. มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีใช้ประโยชน์ และอัพเดท 

3. กำรก ำหนดผังเมืองให้มีควำมชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของ

ภำคอุตสำหกรรม 

4. กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในจังหวัดให้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต เช่น กำรขอ

อนุญำตในกำรผลิตไฟฟ้ำในโรงงำนน้ ำตำล 

วิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (SMEs)  

1. พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและวิสำหกิจชุมชนให้มีขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจ เช่น กำรพัฒนำเข้ำสู่เศรษฐกิจ  สี

เขียว  OTOP สีเขียว กำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมท้องถิ่น อุตสำหกรรม

ขนำดกลำงและขนำดเล็กในจังหวัด  

2. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรให้มีกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้เครื่องมือ

บริหำรคุณภำพมำประยุกต์ใช้  

3. เพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรม  

4. กำรสนับสนุนสินเชื่อในกำรด ำเนินธุรกิจ 

5. สนับสนุนสินค้ำท่ีสอดรับยุทธศำสตร์จังหวัด เช่น กำรแปรรูปทำงกำรเกษตร

เพ่ือกำรท่องเที่ยว 

6. พัฒนำอุตสำหกรรมหลัก เพ่ือให้อุตสำหกรรมรองได้เห็นแนวทำงว่ำสำมำรถ

พัฒนำต่อได ้

7. อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนข้อมูล แหล่งควำมรู้ และแหล่งเงินทุนให้แก่

ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

ประชำชนผู้บริโภค 1. สำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเรื่องมำตรฐำนต่ำง ๆ อย่ำง

ถูกต้องและครบถ้วน  

2. กำรควบคุมกำรผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพและควำมปลอดภัย ส ำหรับ

ผู้บริโภค 

3. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรหรือกิจกรรมของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 

ให้กว้ำงขวำง และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น 

ชุมชน 1. ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบกำรต้องกำรให้มีกำรก ำกับ/ควบคุม/
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กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 

ดูแล กำรประกอบกิจกำรโรงงำน เหมืองแร่ และอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนให้มี

ควำมปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม  มีกำรบริกำร

วิชำกำรแก่ชุมชนอย่ำงชัดเจน 

2. ส่งเสริมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีอยู่ในหลำยชุมชน  

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 1. มีกำรบูรณำกำรเพ่ือกำรปฏิบัติงำนและกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ 

2. กำรพัฒนำทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจต้องไม่กระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
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3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.2.1 วิสัยทัศน์ 
“เพ่ิมขีดควำมสำมำรถอุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน 

3.2.2 พันธกิจ   
1) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถแข่งขันได้ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2 สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อกำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรม (Ecosystem) เพ่ือสนับสนุน

อุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0  
3) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม ตำมโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
4) บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต รวมทั้ ง

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของจังหวัดเลย 

3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่  1 การเส ร ิม ส ร ้า งศ ัก ย ภ าพ แ ล ะ เพิ ่ม ผ ล ผ ล ิต ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• เป้าประสงค์   

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนฐำนของจังหวัดเลย
และอุตสำหกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ           
เพ่ิมผลผลิตภำคอุตสำหกรรม 

- ต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- เพ่ิมผลิตภำพและพัฒนำระบบมำตรฐำนให้ภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันท่ีสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ผู้ประกอบกำรได้รับควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม มำตรฐำนกำรผลิต และกำรตลำดฯ 

รำย 30 30 30 30 30 30 

2. ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์ 4 4 4 4 4 4 

3 . ผู้ประกอบกำรได้รับค ำปรึกษำแนะน ำ
เบื้องต้นและเชิงลึกเฉพำะทำง 

รำย 200 200 220 250 250 250 

4. ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี และผู้ผลิตชุมชน
ได้รับควำมช่วยเหลือ บ่มเพำะ 

รำย 120 120 120 120 120 120 



แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)                                      67 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภำพธุรกิจ
อุตสำหกรรม ด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

- พัฒนำผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมผลไม้
เศรษฐกิจเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำนอำหำร
ปลอดภัย เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว 

 

2.5000 

 

 

2.5000 

 

 

2.5000 

 

 

2.5000 

 

2.5000 

 

โครงการที่  สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

• โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของ
อุตสำหกรรมในภมูิภำค 

• โครงกำรแปรรูปสินคำ้เกษตรอุตสำหกรรม 
1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C)  

 

 

0.3630 

 

0.2121 

 

 

0.3630 

 

0.2121 

 

 

0.3630 

 

0.2121 

 

 

0.3630 

 

0.2121 

 

 

0.3630 

 

0.2121 

โครงการอื่น ๆ 

- ไม่มี 

     

กลยุทธ์ที่ 2 
สร้ำงมูลคำ่เพิ่มผลผลิต
อุตสำหกรรมตลอดห่วง
โซ่คุณค่ำ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

• โครงกำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต
เกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรม เพื่อศักยภำพ

กำรแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 

 

2.0000 

 

2.0000 

 

2.0000 

 

2.0000 

 

2.0000 

โครงการที่  สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

- 

     

โครงการอื่น ๆ 

• โครงกำรขำยออนไลน์อย่ำงไรให้ปัง 

 

0.2000 

 

0.2000 

 

0.2000 

 

0.2000 

 

0.2000 
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2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
• เป้าประสงค์   

เพ่ือสนับสนุน สร้ำงโอกำสและลดอุปสรรค ในกำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม  
• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับบริกำรด้ำน
ส่งเสริมอุตสำหกรรม 

รำย 120 120 120 120 120 120 

2. จ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs/OTOP ที่เข้ำ
ร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำ 

รำย 10 10 15 15 20 20 

3. จ ำนวนค ำขอมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 

รำย 40 40 45 45 50 50 

 

 กลยุทธ์ / โครงการ 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 

กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
สนับสนนุ สร้ำงโอกำส 
และลดอุปสรรคในกำร
ประกอบธุรกิจ
อุตสำหกรรม 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- พัฒนำหัตถอุตสำหกรรมฝ้ำยจังหวัดเลย 
(Cotton Valley @ LOEI) 

 
3.0000 

 
3.0000 

 
3.0000 

 
3.0000 

 
3.0000 

โครงการที่  สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมระดับจังหวัด 
• โครงกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัด  

• โครงกำรอุตสำหกรรม SMEs เศรษฐกิจ
ดีสู่ชุมชน 

• โครงกำรมำตรฐำนผลติภัณฑ์ชมุชน 
(มผช.) 

 
 

0.0560 
 
 

0.0300 

 

 

0.2808 

 
 

0.0560 
 
 

0.0300 

 

 

0.2808 

 
 

0.0560 
 
 

0.0300 

 

 

0.2808 

 
 

0.0560 
 
 

0.0300 

 

 

0.2808 

 

 
 

0.0560 
 
 

0.0300 

 

 

0.2808 

โครงการอื่น ๆ 

- ไม่มี 
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3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วย BCG Model 
• เป้าประสงค์   

เ พื ่อ ส ร้ำ งม ูล ค่ำ เ พิ ่ม เศ รษ ฐกิจ อุตส ำห กรรมและ สร้ำ งภ ำพลักษ ณ์ที ่ด ีให ้ก ับ
ภำคอุตสำหกรรมที่มุ่งเน้นกำรด ำเนินกิจกำรที่เป็ นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริม
ภำคอุตสำหกรรมให้พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน  

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จ ำ น ว น ส ถ ำ น ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร เข้ ำ สู่
อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

รำย 5 5 5 5 5 5 

2. จ ำนวนสถำนประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำ
เพี่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันตำมกรอบ
แนวคิด BCG Model 

รำย 1 5 5 5 5 5 

3. จ ำนวนสถำนประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม 

รำย 1 1 1 1 1 1 

 กลยุทธ์ / โครงการ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมธุรกิจ
อุตสำหกรรมสู่กำรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตำมกรอบแนวคิด 
BCG Model 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

- พัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตำมหลัก BCG Model 

 
0.5000 

 
0.5000 

 
0.5000 

 
0.5000 

 
0.5000 

โครงการที่  สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงกำรบริหำรลุ่มน้ ำและวำงระบบ  
ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม 
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำน
ประกอบกำรสู่ อุ ตสำหกรรมสี เขี ยว 
(Green Industry) 
• โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันผู้ประกอบกำร SMEs ตำมกรอบ
แนวคิด BCG Model 

 
 

0.0230 
 

0.0260 

 

1.5000 
 
 

 
 

0.0230 
 

0.0260 
 
 

1.5000 

 
 

0.0230 
 

0.0260 
 
 

1.5000 

 
 

0.0230 
 

0.0260 
 
 

1.5000 
 

 
 

0.0230 
 

0.0260 
 

 

1.5000 

โครงการอื่น ๆ 
- ไม่มี 
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4) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 การบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพของจังหวัดเลย  

• เป้าประสงค์   
- เพื่อพัฒนำระบบและควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กรเพื่อให้บริกำรแก่

ผู้ประกอบกำรและประชำชน ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัดเลย  

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. มี เครือข่ำยภำคอุตสำหกรรมตำมระบบ   
ห่วงโซ่คุณค่ำ 

รำย 1 1 1 2 2 2 

2.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน
คุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

 

 กลยุทธ์ / โครงการ 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
กำรพัฒนำเครือข่ำย
ภำคอุตสำหกรรมตำม
ระบบห่วงโซ่คุณค่ำ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

- ไม่มี 

     

โครงการที่  สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

• โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
อุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
 
0.0282 

 

0.0282 

 

0.0282 

 

 

0.0282 

 

0.0282 

โครงการอื่น ๆ 

- ไม่มี 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงกำร) 

1. ชื่อโครงกำร 
 

พัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำมหลัก   
BCG Model 

2. ควำมส ำคัญ ของโครงกำร 
หลักกำรและเหตุผล 
 
 

(ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13     

(พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ

บนพ้ืนฐำนของหลักกำรและแนวคิดที่ส ำคัญ 4 ประกำร โดย โมเดล

เศรษฐกิจ BCG เป็นหนึ่งในหลักกำรและแนวคิดที่ส ำคัญ ซึ่งเป็ น

แนวคิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจ

ชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอำศัยฐำน

ศักยภำพและควำมเข้มแข็งของประเทศ อันประกอบด้วยควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมพร้อมกับ

กำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีกำร

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน และสำมำรถกระจำยรำยได้ 

โอกำส และควำมมั่นคงได้อย่ำงทั่ วถึง และเพ่ือให้ เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่  13 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลัก 

จ ำนวน 5 ประกำร ประกอบด้วย 1) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต        

สู่ เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม 2) กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่          

3) กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม 4) กำรเปลี่ยนผ่ำน

ไปสู่ควำมยั่งยืน 5) กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศในกำร

รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงภำยใต้บริบทใหม่  

นอกจำกนี้ แผนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) ได้พิจำรณำเพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 

ปี คือ แผนงำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้มีศักยภำพและคลัสเตอร์

อุตสำหกรรมแห่งอนำคตเพ่ือจะตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร

สร้ำงควำมสำมำรถกำรแข่งขัน โดยมี 6 แผนงำนหลัก ส่วนใหญ่มุ่งเน้น

ในเรื่องแผนงำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพและคลัสเตอร์

อุตสำหกรรมแห่งอนำคต รองลงมำคือ แผนงำนยกระดับวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เข้ ำสู่ ระบบ เศรษฐกิจโลก 
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เป้ำหมำยในช่วงระยะ 5 ปีแรก คือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

แผนงำนกำรเพ่ิ มประสิทธิภ ำพและผลิตภำพ เพ่ื อขับ เคลื่ อน

อุตสำหกรรม มีกำรตั้งเป้ำหมำยผลิตภำพกำรผลิตรวม/ผลิตภำพ

แรงงำนภำคอุตสำหกรรมที่ต้องสูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 5 

ต่อปีตำมล ำดับ และควำมส ำเร็จของกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยควำม

รว่มมือที่จะช่วย ลดต้นทุน/สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ ยกระดับประเทศไทยให้

เป็นศูนย์กลำงมำตรฐำนในอำเซียน และเพ่ือกำรรับรองมำตรฐำนของ

ไทยได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 

           ดังนั้น กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ตำมหลัก BCG Model 

กำรสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กำรผลิตและกำรบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงคุณค่ำสินค้ำ

อุตสำหกรรม  โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถิ่น จึงเป็นสิ่ง

ที่ช่วยในกำรพัฒนำขับเคลื่อนผู้ประกอบกำรให้มีขีดควำมสำมำรถ     

ในกำรแข่งขัน สร้ำงมูลค่ำผลผลิตให้มีมำตรฐำนสำมำรถเติบโตและ

แข่งขันได ้

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมใหม่

ในหลักกำรและแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

2. เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตของ

ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมให้มีมำตรฐำน ทันสมัย สวยงำม 

3. เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
4 . ผลผลิ ต  และผลลัพ ธ์ ของ
โครงกำร 
 
 

1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสนใจเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 30 รำย 

2. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวน 30 รำย 

3. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมำตรฐำน 

จ ำนวน 30 รำย 

5 . ตั ว ชี้ วั ด ค ว ำม ส ำ เร็ จ ข อ ง
โครงกำร 
 

1. ผู้ประกอบกำรสนใจเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ 

2. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้ 

3. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมำตรฐำน 
6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรผลิตกำรค้ำ และกำรบริกำร ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลำ เดือน มกรำคม – กรกฎำคม 
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8. กิจกรรมที่ส ำคัญ 
 
 
 
 

1. ประชำสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบกำร 

2. ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 รุ่น 30 รำย 

3. ด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำในกำรขอมำตรฐำนต่ำง ๆ  

4. จัดท ำต้นแบบเพ่ือผู้ประกอบกำรน ำไปเป็นต้นแบบ 

9. งบประมำณ 500,000 บำท 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบำยและแผนงำน 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงกำร 
 

พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมผลไม้เศรษฐกิจเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน 
อำหำรปลอดภัย เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว 

2. ควำมส ำคัญ ของโครงกำร 
หลักกำรและเหตุผล 
 
 

(ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  13      

(พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ  

บนพ้ืนฐำนของหลักกำรและแนวคิดที่ส ำคัญ 4 ประกำร โดย โมเดล

เศรษฐกิจ BCG เป็นหนึ่งในหลักกำรและแนวคิดที่ส ำคัญ ซึ่งเป้นแนวคิด

กำรพัฒนำเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภำพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอำศัยฐำนศักยภำพและ

ควำมเข้มแข็ งของประเทศ อันประกอบด้วยควำมหลำกหลำย          

ทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมพร้อมกับกำรใช้

ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีกำร

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน และสำมำรถกระจำยรำยได้ 

โอกำส และควำมมั่ นคงได้อย่ ำงทั่ วถึ ง และเพ่ื อให้ เป็ น ไปตำม

วัตถุประสงค์ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลัก จ ำนวน 

5 ประกำร ประกอบด้วย 1) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่เศรษฐกิจฐำน

นวัตกรรม 2) กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่ 3) กำรมุ่งสู่สังคมแห่ง

โอกำสและควำมเป็นธรรม 4) กำรเปลี่ ยนผ่ ำนไปสู่ควำมยั่ งยืน              

5) กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศในกำรับมือกับกำร

เปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงภำยใต้บริบทใหม่  

นอกจำกนี้ แผนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) ได้พิจำรณำเพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี คือ 

แผนงำนกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมให้ มีศั กยภำพและคลัส เตอร์

อุตสำหกรรมแห่งอนำคตเพ่ือจะตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถกำรแข่งขัน โดยมี 6 แผนงำนหลัก ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่อง

แผนงำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพและคลัสเตอร์อุตสำหกรรมแห่ง

อนำคต รองลงมำคือ แผนงำนยกระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อม (SMEs) เข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโลก เป้ำหมำยในช่วงระยะ 5 ปีแรก 

คือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมแผนงำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

และผลิตภำพเพ่ือขับเคลื่อนอุตสำหกรรม มีกำรตั้งเป้ำหมำยผลิตภำพ

กำรผลิตรวม/ผลิตภำพแรงงำนภำคอุตสำหกรรมที่ต้องสูงขึ้นร้อยละ 3 
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ต่อปี และร้อยละ 5 ต่อปีตำมล ำดับ และควำมส ำเร็จของกำรรวมกลุ่ม

เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือที่จะช่วย ลดต้นทุน/สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ 

ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงมำตรฐำนในอำเซียน และเพ่ือ

กำรรับรองมำตรฐำนของไทยได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 

           ประกอบกับจังหวัดเลย มีพ้ืนที่เพำะปลูกผลไม้ ซึ่งสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้จังหวัดเลยเป็นอย่ำงสูง ดังนั้น กำรส่งเสริมประสิทธิภำพ 
และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมผลไม้ เศรษฐกิจเพ่ือเข้ำสู่
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย เป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องเร่งพัฒนำเพ่ือเชื่อมโยง
กำรท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมกำรผลิตและกำรบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงคุณค่ำ
สินค้ำอุตสำหกรรม  ซึ่งจะช่วยในกำรพัฒนำขับเคลื่อนผู้ประกอบกำรให้
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สร้ำงมูลค่ำผลผลิตให้มีมำตรฐำน
สำมำรถเติบโตและแข่งขันได ้

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพ่ื อ พัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตของ

ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลไมใ้ห้มีมำตรฐำน ทันสมัย สวยงำม 

2. เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลไม้ให้ได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย 

3. เพ่ือเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 
4 . ผลผลิ ต  และผลลัพ ธ์ ของ
โครงกำร 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตของ

ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลไมใ้ห้มีมำตรฐำน ทันสมัย สวยงำม 

2. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลไม้ให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำร

ปลอดภัย 

3. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ได้รับกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 

5 . ตั ว ชี้ วั ด ค ว ำม ส ำ เร็ จ ข อ ง
โครงกำร 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตของ

ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลไมใ้ห้มีมำตรฐำน ทันสมัย สวยงำม 

2. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลไม้ให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำร

ปลอดภัย 

3. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ได้รับกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำท่องเที่ยวสู่ควำมยั่งยืน 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่ควบคู่กับ
กำรส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลำ เดือน มกรำคม – กรกฎำคม 
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8. กิจกรรมที่ส ำคัญ 
 
 
 
 

1. ประชำสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบกำร 

2. ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 รุ่น 30 รำย 

3. ด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำในกำรขอมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย  

5. จัดท ำต้นแบบเพื่อผู้ประกอบกำรน ำไปเป็นต้นแบบ 

6. จัดนิทรรศกำรแสดงสินค้ำในแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญของจังหวัดเลย ณ 
อ ำเภอเมืองเลย อ ำเภอเชียงคำน  จ ำนวน 5 ครั้ง ระยะเวลำกำรจัด
นิทรรศกำร 2 วัน/ครั้ง 

9. งบประมำณ 2,500,000 บำท 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบำยและแผนงำน 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงกำร 
 

ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพกำรแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ควำมส ำคัญ ของโครงกำร 
หลักกำรและเหตุผล 
 
 

(ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) มีควำมมุ่งหมำยที่จะเร่งเพ่ิมศักยภำพของ

ประเทศในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบที่รุนแรงและ

เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์จำกโอกำสที่

เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที โดยมุ่งหวังเสริมสร้ำงสังคมที่

ก้ำวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกำสที่จะพัฒนำ

ตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ พร้อมกับปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่

กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์     

มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมที่สูงขึ้น และค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัยด้ำนสิ่งแวดล้อม  

นอกจำกนี้ แผนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) ได้พิจำรณำเพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 

ปี คือ แผนงำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้มีศักยภำพและคลัสเตอร์

อุตสำหกรรมแห่งอนำคตเพ่ือจะตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร

สร้ำงควำมสำมำรถกำรแข่งขัน โดยมี 6 แผนงำนหลัก ส่วนใหญ่

มุ่งเน้นในเรื่องแผนงำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพและ      

คลัสเตอร์อุตสำหกรรมแห่งอนำคต รองลงมำคือ แผนงำนยกระดับ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจ

โลก เป้ำหมำยในช่วงระยะ 5 ปีแรก คือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิง

นวัตกรรมแผนงำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพเพ่ือขับเคลื่อน

อุตสำหกรรม มีกำรตั้งเป้ำหมำยผลิตภำพกำรผลิตรวม/ผลิตภำพ

แรงงำนภำคอุตสำหกรรมที่ต้องสูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 5 

ต่อปีตำมล ำดับ และควำมส ำเร็จของกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยควำม

ร่วมมือที่จะช่วย ลดต้นทุน/สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ ยกระดับประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลำงมำตรฐำนในอำเซียน และเพ่ือกำรรับรองมำตรฐำน

ของไทยได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 

           ดังนั้น กำรส่งเสริมประสิทธิภำพและยกระดับมำตรฐำน

กำรผลิต สนับสนุนกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมกำรผลิตและกำรบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงคุณค่ำ
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สินค้ำอุตสำหกรรม  โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถิ่น 

จึ งเป็ นสิ่ งที่ ช่ วยในกำรพัฒนำขับ เคลื่ อนผู้ประกอบกำรให้ มี           

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สร้ำงมูลค่ำผลผลิตให้มีมำตรฐำน

สำมำรถเติบโตและแข่งขันได ้

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตของ

ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรให้มีมำตรฐำน 

ทันสมัย สวยงำม 

2. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

แปรรูปกำรเกษตรได้ตระหนักถึงกำรให้ควำมส ำคัญแก่คุณภำพ และ

ควำมปลอดภัย และมำตรฐำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปกำรเกษตร 
4 . ผลผลิ ต  และผลลัพ ธ์ ของ
โครงกำร 
 
 

1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรสนใจเข้ำร่วมกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำและกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย

นวัตกรรมที่ทันสมัย จ ำนวน 30 รำย 

2. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วย

นวัตกรรมที่ทันสมัยและเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ จ ำนวน 30 รำย 

3. จ ำนวนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกำรจัดกิจกรรมงำนแสดงสินค้ำ

นวัตกรรม เครื่องมือทำงกำรผลิตจำกบริษัทตัวแทนผู้จ ำหน่ำยและ

จัดแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกผู้ประกอบกำร จ ำนวน 30 รำย  

4. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมำตรฐำน 

จ ำนวน 30 รำย 

5 . ตั ว ชี้ วั ด ค ว ำม ส ำ เร็ จ ข อ ง
โครงกำร 
 
 

1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรสนใจเข้ำร่วมกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำและกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย

นวัตกรรมที่ทันสมัย 

2. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วย

นวัตกรรมที่ทันสมัยและเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 

3. จ ำนวนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกำรจัดกิจกรรมงำนแสดงสินค้ำ

นวัตกรรม เครื่องมือทำงกำรผลิตจำกบริษัทตัวแทนผู้จ ำหน่ำยและ

จัดแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกผู้ประกอบกำร 

4. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมำตรฐำน 
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6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรผลิต กำรค้ำ และบริกำร ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
3) เพ่ิมผลิตภำพด้ำนกำรเกษตรเพ่ือเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5) สนับสนุนกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรค้ำ และกำร
บริกำรมุ่งสู่มำตรฐำน 

7. ระยะเวลำ เดือน มกรำคม – สิงหำคม 
8. กิจกรรมที่ส ำคัญ 
 
 
 
 

1. ประชำสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบกำร 

2. ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 รุ่น 30 รำย 

3. ด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำในกำรขอมำตรฐำนต่ำง ๆ  

4. จัดกิจกรรมศึกษำดูงำน จ ำนวน 1 รุ่น 30 รำย 

5. จัดท ำต้นแบบเพื่อผู้ประกอบกำรน ำไปเป็นต้นแบบ 

6. จัดนิทรรศกำรแสดงสินค้ำ จ ำนวน 1 ครั้ง  ระยะเวลำกำรจัด     
นิทรรศกำร 5 วัน 

9. งบประมำณ 2,000,000 บำท 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบำยและแผนงำน 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงกำร พัฒนำหัตถอุตสำหกรรมฝ้ำยจังหวัดเลย (Cotton Valley @ LOEI) 
 

2. ควำมส ำคัญ ของโครงกำร 
หลักกำรและเหตุผล 
 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และแผนพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจ 

ฉบับที่ 12 ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 

ในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำใน

สังคม โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจ      

ฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง และยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค 

เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มีเป้ำหมำยในกำรลดช่องว่ำงของรำยได้

และกระจำยรำยได้ที่ เป็นธรรม ซึ่งกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 

(Local Economy) มีกลไกในกำรขับเคลื่อนและมุ่งเน้นส่งเสริม

เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง มีศักยภำพในกำร

แข่งขัน และพ่ึงพำตนเองได้  

ประกอบกับนโยบำยของจังหวัดเลยที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมด้ำน

กำรเกษตร โดยเฉพำะฝ้ำย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย มีกำร

เพำะปลูกกันมำยำวนำน จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

ฝ้ำยจังหวัดเลย (Cotton Valley @ LOEI) เพ่ือให้เกิดกำรผลิตสินค้ำ

ที่เกิดจำกส่วนผสมระหว่ำงวิถีชีวิต ภูมิปัญญำและวัตถุดิบในท้องถิ่น 

รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเลยที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

ตรงกับควำมต้องกำร  ของตลำด และสำมำรถก้ำวสู่สำกล ตลอดจน

เชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ อันจะน ำมำซึ่ง

รำยได้จำกกำรผลิตสินค้ำและกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เกิดกำร

กระตุ้นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของจังหวัดตลอดห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่

กำรส่งเสริมกำรปลูกฝ้ำยปลอดสำรพิษ กำรผลิตเส้นด้ำยจำกฝ้ำย 

กำรแปรรูปสินค้ำจำกฝ้ำย กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝ้ำยสู่สำกล โดยใช้

องค์ควำมรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ของจังหวัดเลย 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำอัตลักษณ์และองค์ควำมรู้ในกำรผลิต
หัตถกรรมจำกฝ้ำยที่เกิดจำกกำรผสมผสำนระหว่ำงวิถีชีวิต ภูมิปัญญำ 
และวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งให้เชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเลย   
2. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำหัตถกรรมฝ้ำยให้เป็นที่
รู้จักและก้ำวสู่สำกล     
3. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และรำยได้ให้กับประชำชนใน
จังหวัดเลย  

4 . ผลผลิ ต  และผลลัพ ธ์ ของ
โครงกำร 
 
 

1. เกิดกำรผลิตหัตถอุตสำหกรรมฝ้ำยโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเลย 
2. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำหัตถอุตสำหกรรมฝ้ำยให้
เป็นที่รู้จักและก้ำวสู่สำกล 
3. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และรำยได้ให้กับประชำชนในจังหวัดเลย  

5 . ตั ว ชี้ วั ด ค ว ำม ส ำ เร็ จ ข อ ง
โครงกำร 
 

1. ผลิตภัณฑ์จำกฝ้ำยที่มี Story และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย 
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำได้ จ ำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ 
2. ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึน จ ำนวน 1 ช่องทำง 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวสู่ควำมยั่งยืน 
2) ส่งเสริมกำรตลำดเพ่ือรองรับ New Normal 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรผลิต กำรค้ำ และกำรบริกำร ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ิมผลิตภำพด้ำนกำรเกษตรเพ่ือเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5) สนับสนุนกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรค้ำ และ           
กำรบริกำรมุ่งสู่มำตรฐำน 

7. ระยะเวลำ เดือน ตุลำคม – กันยำยน 

8. กิจกรรมที่ส ำคัญ 
 
 
 
 

1. กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
2. กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึก ด้ำนกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์     
กำรออกแบบดีไซน์และสร้ำงแพทเทิร์น กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมฟังก์ชั่นในสินค้ำ 
3. สร้ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
4. กิจกรรมด้ำนกำรตลำด และเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว 

9. งบประมำณ 3,000,000 บำท 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบำยและแผนงำน 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

 แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  

ของ อก. 

แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สปอ. 

แผนพัฒนำจังหวัด 
ปี  2566 – 2570 

แผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

จังหวัดเลย ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570) 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสำหกรรมไทยสู่

อุตสำหกรรมยุคใหม่อย่ำง
ยั่งยืน 

บูรณำกำรและขบัเคลื่อนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมให้เติบโต

อย่ำงยั่งยืน 

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
อุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน 

ปร
ะเ

ด็น
กำ

รพ
ัฒน

ำ 
ด้ำ

นท
ี่ 1

 

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ของผู้ประกอบกำร และ
ภำคอุตสำหกรรม ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กำรผลักดันนโยบำยและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวสู่
ควำมยั่งยืน 

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
และเพิ่มผลผลิตของ

ภำคอุตสำหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 

ปร
ะเ

ด็น
กำ

รพ
ัฒน

ำ 
ด้ำ

นท
ี่ 2

 

กำรพัฒนำปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อกำรเติบโตของ
ภำคอุตสำหกรรมยุคใหม ่

กำรพัฒนำศักยภำพของธุรกิจ
อุตสำหกรรมในส่วนภูมภิำค 

กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่เกษตร

สมัยใหม่ ควบคู่กบักำรส่งเสริม

และอนุรักษ ์

 

กำรสนับสนุนปัจจัยเอื้อ
ต่อกำรเติบโตของ

ภำคอุตสำหกรรมยุคใหม่ 
 

ปร
ะเ

ด็น
กำ

รพ
ัฒน

ำ 
ด้ำ

นท
ี่ 3

 

กำรเพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืนดว้ย 

BCG Model 

กำรส่งเสริมและพัฒนำ
อุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืนดว้ย 

BCG Model 

กำรผลิต กำรค้ำ และกำร
บริกำร ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

กำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
อย่ำงยั่งยืนดว้ย BCG 

Model 

ปร
ะเ

ด็น
กำ

รพ
ัฒน

ำ 
ด้ำ

นท
ี่ 4

 

กำรพัฒนำองค์กรดิจิทัลเพื่อ
ให้บริกำรอยำ่งมีประสิทธภิำพ 

กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมมั่นคงสู่ควำมยั่งยืน 

กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกับภำคเครือข่ำยเพื่อ
พัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิต รวมทั้ งอุตสำหกรรม
เชิงสุขภำพของจังหวัด

เลย 
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4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัดเลย  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกจังหวัด งบเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือด ำเนินโครงกำร
พัฒนำหัตถอุตสำหกรรมฝ้ำยจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation) งบประมำณ 16.5 ล้ำนบำท ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 โดยได้มีกำรด ำเนินงำนใน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ 
1.1 ด ำเนินกิจกรรมกำรปลูกฝ้ำยปลอดสำรพิษ กิจกรรมย่อยกำรประชุมกลุ่มย่อยและ

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ไปแล้วจ ำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 3 วัน โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 200 คน ระหว่ำงวันที่ 16 - 
30 มิถุนำยน 2564 

1.2 ด ำเนินกิจกรรมกำรปลูกฝ้ ำยปลอดสำรพิษ  จ ำนวน 100 ไร่  ใน พ้ืนที่
กลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดเลย เรียบร้อยแล้ว 

2. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน 9 รุ่น (รุ่นละ 20 คน) รุ่นละ 3 วัน 

รวมผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 180 คน ระหว่ำงวันที่ 26 เมษำยน 2654 - 19 พฤษภำคม 2564 โดยด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

3. กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 
3.1 ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ไปแล้ว จ ำนวน 9 กลุ่มเป้ำหมำย 

ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 มิถุนำยน 2564      
3.2 ด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (ร่ำงผลิตภัณฑ์-ยืนยัน-ปรับปรุง-ต้นแบบ) 

จ ำนวน 9 กลุ่มเป้ำหมำย โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 180 คน และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ ำนวน 90 
ผลิตภัณฑ์ ระหว่ำงวันที่ 2 – 12 กรกฎำคม 2564  

3.3 ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หลังกำรทดลองตลำดไปเรียบร้อยแล้วโดย
ได้ส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรปรับปรุงให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย น ำไปจัดท ำคู่มือและอบรมให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย
ต่อไป 

4. กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมทดลองกำรตลำดเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์จำกชุมชน จ ำนวน 90 

ผลิตภัณฑ์ ให้เหลือ 50 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด พร้อมทั้งออกแบบและจัดท ำคู่มือรำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ และฉลำกสินค้ำเพ่ือใช้ เป็นคู่มือในกำรผลิตให้กับชุมชน ตลอดจนกำรอบรม                
เชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลำกสินค้ำให้กับชุมชน และจัดท ำสื่อวิดีทัศน์ และผลิต
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ และฉลำกสินค้ำ โดยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
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5. กิจกรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย การสร้าง Cluster ผลิตภัณฑ์จากฝ้าย 

ด ำเนินกิจกรรมส ำรวจเส้นทำงกำรท่องเที่ยว โดยด ำเนินกิจกรรมกำรเชื่อมโยงสู่กำร

ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย กำรสร้ำง Cluster ผลิตภัณฑ์จำกฝ้ำย กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยวิเครำะห์เส้นทำงจำกฝ้ำย 

จ ำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 20 คน ระหว่ำงวันที่ 12 – 18 กรกฎำคม 2564 (วันที่ 12 กรกฎำคม 2564 รุ่นที่ 1     

บ้ำนศรีเจริญ หมู่ที่ 8 ต ำบลเลยวังไสย์ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 20 คน และ รุ่นที่ 2     

บ้ำนกกบก หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองงิ้ว อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 20 คน) วันที่ 14 กรกฎำคม 2564 

รุ่นที่ 3 บ้ำนนำป่ำหนำด หมู่ที่ 4 อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 20 คน และรุ่นที่ 4 บ้ำนใหม่

ศำลำเฟือง หมู่ที่ 5 ต ำบลนำซ่ำว อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 20 คน วันที่ 16 กรกฎำคม 2564 

รุ่นที่ 5 บ้ำนก้ำงปลำ หมู่ที่ 9 ต ำบลชัยพฤกษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 20 คน และรุ่นที่ 6 

บ้ำนสูบ หมู่ที่ 4 ต ำบลน้ ำสวย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 20 คน วันที่ 18 กรกฎำคม 2564 

รุ่นที่ 7 บ้ำนศรีปทุม หมู่ที่ 2 ต ำบลนำด้วง อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 20 คน และรุ่นที่ 8 

บ้ำนวังบง หมู่ที่ 10 ต ำบลนำด้วง อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 20 คน วันที่ 20 กรกฎำคม 2564 

รุ่นที่ 9 บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 8 ต ำบลผำอินแปลง อ ำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

จัดท ำป้ำยสัญลักษณ์ Landmark จ ำนวน 3 จุด และตกแต่งสถำนที่/จัดท ำบูธส ำหรับจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่        

9 ชุมชน ซึ่งจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2564  

6. กิจกรรมด้านการตลาด การน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการประชาสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชน 

6.1 ด ำเนินกิจกรรมแถลงข่ำว เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล

พลำซำ อุดรธำนี โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเลย ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดอุดรธำนี 

และอุตสำหกรรมจังหวัดเลย และได้น ำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และกำรแสดงแฟชั่นโชว์   

6.2 ด ำเนินกิจกรรมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ บิ๊กซีเลย เมื่อวันที่ 2-7 

กันยำยน 2564  

6.3 ด ำเนินกิจกรรมออกบูธจ ำหน่ำยสินค้ำ และกิจกรรมกำรจับคู่ธุรกิจ ณ 

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 9 – 12 กันยำยน 2564  

และมีผลกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 15,682,826 บำท คงเหลือ 817,174 บำท คิดเป็นร้อยละ 95 
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 4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนการ

พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีโครงกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 

ท
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความสอดคล้อง
แผนปฏิบัติการ 

หน่วยงาน
งบประมาณ 

1 โค ร งก ำรส ร้ ำ งแ ล ะ พั ฒ น ำ เค รื อ ข่ ำ ย
อุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

0.0282 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 

2 โค ร งก ำ ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ ส ถ ำ น
ประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียว 

0.0260 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 

3 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำและวำง
ระบบธรรมำภิ บ ำลสิ่ งแวดล้ อมสถำน
ประกอบกำรอุตสำหกรรมจังหวัดเลย 

0.0203 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 

4 โครงกำรส่ ง เสริมและพัฒ นำด้ ำนกำร
มำตรฐำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน (มผช.) 

0.1290 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 

5 โครงกำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตเกษตร
แปรรูปด้วยนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร
แข่งขัน 

2.25 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  

งบพัฒนำภำค 
สปอ. 

6 โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรใน
ระดับชุมชน (OPOAI-C) 

0.2224 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 

สปอ. 

 

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

 

 

 


