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  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
จังหวัดเลย ปี 2565 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลยได้ทรำบ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย ซึ่งกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมจังหวัดเลย ปี 2564 นี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบำยรัฐบำล วำระกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงอุตสำหกรรม แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนำจังหวัด และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภำคส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำชน เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำร
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อุตสำหกรรมจังหวัดเลยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสภำพแวดล้อม อันจะ
เป็นกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน ต่อไป 

  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมจังหวัดเลย ปี 2565 จะเป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนในกำรผลักดันกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดเลย และประเทศต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๑ 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

จังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทาง      
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย โดยมีกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคงและนโยบายระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal มุ่งไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย (SWOT 
Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาส และอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง
การพัฒนาในแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล 
มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพแผนพัฒนาจังหวัดเลย     
โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่า
และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ     
การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมขององค์กร
การศึกษาในท้องถิ่นซึ่งจะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริม
สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอด       
องค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดยมีขอบเขต 
ดังนี้   

 
วิสัยทัศน์ : “เพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
  
พันธกิจ  

๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ 
๒ สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาสและลดอุปสรรค       

ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
๓) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยเพ่ือให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการ  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม  

เ พื ่อส่ง เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที ่สอดคล้องกับศักยภาพพื้ นฐาน       
ของจังหวัดเลยและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม     
เ พื ่อสนับสนุน  ส ร ้า ง โ อกาสและลดอุปสรรค  ในการประกอบธุร ก ิจ
อุตสาหกรรม  

แผนปฏิบัติการเรื่องที่  ๓ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
เ พื ่อสร้า งภาพลักษณ์ที ่ด ีให้ก ับภาคอุตสาหกรรมที ่มุ ่ง เน้นการด า เนิน
ก ิจ ก า ร ที ่เ ป ็น ม ิต ร ก ับ ส ัง ค ม แ ล ะ สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม  ต ล อ ด จ น ส ่ง เ ส ร ิม
ภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน  

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะองค์กร และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

 (๑) เป้าหมาย    

 เป้าหมายที่ ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ เติบโตอย่างมี   
เสถียรภาพและยั่งยืน    

 เป้าหมายที่ ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 
 (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม 
และบริการขนส่งและโลจิสติกส์)  

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย) 

  ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก    
(สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่) 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ)    

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ         
 กระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชนและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
สมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อน เศรษฐกิจเพ่ือ
อนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว         การ
ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานผู้ประกอบการ ยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศที่จะส่งผลต่อการขยายตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวม         
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วน
หนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 ๑) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value 
Chain) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบความต้องการตลาด    
ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
ใหม่ ๆ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสมุนไพรมาใช้ ทางการแพทย์ เป็นต้น  

 ๒) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยด าเนินการตามนโยบาย 
ประเทศไทย ๔.๐ ที่มี เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเน้นสร้างความเข้มแข็ง           
จากภายใน ลดความเหลื่อมล้ า น าประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
ด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอย่างชัดเจน รวมถึง
นโยบาย ๑๐ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Growth Engine) ของประเทศ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่
เป็นอยู่ให้สูงขึ้น ต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการน าระบบอัตโนมัติ
หรือหุ่นยนต์ มาใช้ในสถานประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดังกล่าว  

 ๓) ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ผ่านการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบ   
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้มีมูลค่าเ พ่ิมและเป็นที่ต้องการของ
นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้ง         
การสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           
เชิงสุขภาพและสปา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุน     
สร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดสากล  

 ๔) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยพัฒนาศักยภาพและ     
องค์ ความรู้การใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SMEs ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดการค้าและการลงทุนร่วมกัน รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคตะวันออก
เชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development : EEC) เพ่ือต่อยอดของ SMEs ให้เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนา
ศักยภาพและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือ     
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

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

 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

(๑) เป้าหมาย    
 เป้าหมายที่ ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
 เป้าหมายที่ ๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิม

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศใน 
ทุกระดับ   

 เป้าหมายที่ ๒.๓  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง  
และการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจฐานราก)  
๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มี        
ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและ
อาชีพ  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง          
สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน)  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ       
 กระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผู้ประกอบการแล้ว ยังให้ความส าคัญโดยน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
มาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการผลิต การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาช่องทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ให้สามารถเติบโตสู่สากล พัฒนามิติเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อาทิ      
การสนับสนุนด้านวิชาการในการฝึกอบรมพัฒนาราษฎรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ โครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น      
การปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตรในระดับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นมีมาตรฐานและตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการขยายช่องทางทางการตลาด
และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

 (๑) เป้าหมาย    
เป้าหมายที่ ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม 

ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
เป้าหมายที่ ๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
เป้าหมายที่ ๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมใหส้มดุลภายในขีดความสามารถของระบบนเิวศ   
เป้าหมายที่ ๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (เพ่ิมมูลค่าของ

เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้ านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน   

๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพ ภูมิอากาศ   
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน) 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง 
ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม รวมถึง พ้ืนที่อนุรักษ์            
ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม เชิงนิเวศที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา เมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในท้องถิ่น)   

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ      
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมือง 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจาก 
ครัวเรือนและจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดการเกิดขยะ
และลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปลดปล่อยมลพิษ 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความปลอดภัย 
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และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้มีการน ามาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - 
DPIM) และอุตสาหกรรมสีเขียว 

 
๔) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ    
(๑) เป้าหมาย    

เป้าหมายที่ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   

เป้าหมายที่ ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
เป้าหมายที่ ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให้บริการ สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)  

๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่   
(ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ระบบติดตาม 
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ)  

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ     
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม)  

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบท
ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก      
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากร
ภาครัฐ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต)  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
  กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจการด าเนินงานโดยยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยน านวัตกรรม 
เทคโนโลยี ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น 
การใช้ระบบ IT มาใช้ท างานให้ผู้รับบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น การให้บริการ
ผู้ประกอบการ ออนไลน์ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME การบริหารจัดการ
องค์การ โดยน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ในทุกระดับทั้ งในส่วนกลางและ          
ส่วนภูมิภาค มีระบบการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ตลอดจนการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น การปรับปรุงโครงสร้าง องค์การให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบท       
การพัฒนาประเทศ มีการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง
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ความต้องการในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ
ภายใต้หลักระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีมาตรการก า กับดูแล               
ที่เสริมสร้างความโปร่งใส และการป้องกันทุจริตรวมทั้งระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งการด า เนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการให้ภาครัฐ มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
    (๑) ประเด็น ๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   
    ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการ     

• เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน   
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ ๔.๖      
๒) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๒.๒  

 ๒) แผนย่อย ๓.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
• แนวทางการพัฒนา   

- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์  เวชส าอาง 
นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ 
เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร  

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูป อาหาร และอุตสาหกรรมแปร
รูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจชีวภาพ    
โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จาก
ความหลากหลาย ทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องตลอดจน สนับสนุนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของ วิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

- มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมี
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้ เหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ท า ความเสียหายต่อทรัพยากร และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์และเครื่ องมือ ทางการคลั ง ในการประเมินความเสียหาย                 
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ต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็น
มาตรฐาน และจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ ๑๐ 

    ๔) แผนย่อย ๓.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
• แนวทางการพัฒนา   

- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้าง ระบบ
ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้าง
และบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์   
อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนา นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการท า
ธุรกิจใหม่ในอนาคต 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ในภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการน าบุคลากร ต่างชาติที่มีทักษะและความรู้
ความสามารถเข้ามาท างานเพ่ือรองรับ การเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอด
จนก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 

- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต ตามระดับ
ความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือ
เป็นการยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการ
สร้างตลาดของอุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

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

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ 
ปัญญาประดิษฐ์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการ
สร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดัน การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
- อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ ๕ 

  ๕) แผนย่อย ๓.๔ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
• แนวทางการพัฒนา   

-  ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือ พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดท าแนวทาง   
การพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิต 
รถยนต์ที่ส าคัญของโลก เพ่ือเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ          
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนา และยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญ       
ของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ 
อาทิ อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบราง พร้อมทั้ง
ส่งเสริม ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต 

• เป้าหมายของแผนย่อย :   
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่  
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน สูงขึ้น (Tier) 

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

 
  ๖) แผนย่อย ๓.๖ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

• แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า และมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม 

- ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวม และรายสาขา
ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ
ของประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็น
แนวทางในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 
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- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ ตอบสนองความต้องการ      
ของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงาน
ทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้ง แรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้าบุคลากร    
ที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรมมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 
และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

• เป้าหมายของแผนย่อย :  
-  แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม ในอนาคตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :   
- อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อันดับที่ ๖๐  
- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต อันดับที่ ๔๕ 

 
 (๓) ประเด็น ๓ การเกษตร 
  ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น   
• เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ร้อยละ ๓.๘  
- อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑.๒ 

  ๒) แผนย่อย ๓.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
• แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มี
สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีหลากหลาย   

- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

- สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้า
ของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์ จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่      
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ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริม
การบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออก    
ไปยังตลาดโลก 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
    - สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ร้อยละ ๓ 
   ๓) แผนย่อย ๓.๒ เกษตรปลอดภัย  

• แนวทางการพัฒนา 
•  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถ

ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง 
เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า   
พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
   - สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ร้อยละ ๓ 
   ๔) แผนย่อย ๓.๔ เกษตรแปรรูป   

• แนวทางการพัฒนา   
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรม      
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และ      
เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์   

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและ       
ความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้า
เกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า   

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและ       
การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
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• เป้าหมายของแผนย่อย  
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ๓ 
 

 (๔) ประเด็น ๕ การท่องเที่ยว  
  ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้าหมายที่ ๒ รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

- อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง มีสัดส่วน ๘๐ : ๒๐ 

   ๒) แผนย่อย ๓.๑ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
• แนวทางการพัฒนา   

- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น   

- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนา    
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริม การวิจัย พัฒนา 
และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราว เพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น   

- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว      
ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่างและ ความโดดเด่นของสินค้า
และบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดท่องเที่ยว 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
   - รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 
   ๓) แผนย่อย ๓.๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  

• แนวทางการพัฒนา   
- สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของทรัพยากร            

ที่มีศักยภาพในการบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความ
หลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ าร้อน น้ าแร่ 
สปาโคลน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 
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- พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
โดยการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
พร้อมสร้างความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย    
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึน  
- สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย ขยายตัวร้อยละ ๕  

- อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

 
  (๖) ประเด็น ๗ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้าหมาย   
      - ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
      - อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ ๔๕ 
   ๒) แผนย่อย ๓.๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  

• แนวทางการพัฒนา   
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ   
• เป้าหมายของแผนย่อย   

- ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
- ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ 

   ๓) แผนย่อย ๓.๒ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน   
• แนวทางการพัฒนา    

- สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ พลังงานโดยมุ่งให้เกิด
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงาน อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

• เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    

- สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟูา เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๖๐ 
- สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิต ไฟฟ้า

ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เฉลี่ยร้อยละ ๑๕-๑๘ ของ พลังงานขั้นสุดท้าย 
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  (๗) ประเด็น ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ ร้อยละ ๔๕ 
   ๒) แผนย่อย ๓.๑ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  

• แนวทางการพัฒนา   
-  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น 

ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้า
ให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการ
วิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัย
ของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด า เนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรม    
ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมการดึงดูด
แรงงานและบุคลากรคุณภาพ  

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบ ธุรกิจใหม่
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจ ตลอดกระบวนการมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจน
สนับสนุน การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ       
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับ ผู้ประกอบการรายใหญ่  

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งใน และต่างประเทศ
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 
เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน
ให้ดียิ่งขึน้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน  
- เป้าหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ดีขึ้น 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๑๗ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับที่ ๑ ใน ๓๖ 

   ๓) แผนย่อย ๓.๓ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด   
• แนวทางการพัฒนา   

- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์  และตราสินค้า         
ที่เด่นชัดให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการ        
ของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูงพร้อม ทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มี
คุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตลาดต่างประเทศ 

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

- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการ
ขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและ ขยายช่องทางการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์ กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
และมีระบบเทคโนโลยีที่ ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน  

- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งในด้าน
องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตร การค้าการลงทุน 
และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกล
ยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น จีน 
และอินเดีย เป็นต้น และ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้า และ
การบริการชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค กับเศรษฐกิจโลก 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- เป้าหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  
- เป้าหมายที่ ๓ การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ    
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD อันดับที่ ๑ ใน ๕  
- สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของ

ประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 
๔) แผนย่อย ๓.๔ การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
• แนวทางการพัฒนา   

- ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้าง โอกาสให้ภาค
ธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา 
ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและ นวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผล
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ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็น
ระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง     
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ ชุมชน และ
เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผน ธุรกิจ ตลอดจนต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนา สินค้าและบริการของ
วิสาหกิจประเภทต่าง ๆ  

- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ
ทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน       
โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่าง
ผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกันโดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่ วนกลางและชุมชน 
ตลอดจนส่งเสริมการจัดการการผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูง   
ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

- สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์     
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุน
ของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม     
ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่  

- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้มากขึ้น
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการ
พัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติ
และประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
ที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน  

- ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด า เนินการเชิงรุกเพ่ือแก้
จุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน          
การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยาเพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินค้าและ
บริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ          
เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ร่วมก าหนดมาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภค      
ให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น 
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
หรือความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้น
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ

ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  
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- การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมขึ้น  
- การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน

และความสอดคล้องของนโยบาย อันดับที่ ๑๕ 
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 

ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ ๕  
- มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง ๕ ปีแรก 

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

• ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็นไทยด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
      - ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ ๗๕ 
   ๒) แผนย่อย ๓.๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

• แนวทางการพัฒนา   
- ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเ พ่ิมขึ้น
ให้กับประเทศ  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและ
ทางเลือกท างานและสร้างงาน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะ

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน   

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
   - ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

  (๑๐) ประเด็น ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก   
     ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจาย และอย่างต่อเนื่อง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

      - ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ๔.๓๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕ 
   ๒) แผนย่อย ๓.๑ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  

• แนวทางการพัฒนา  
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ   
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• เป้าหมายของแผนย่อย   
    - ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด       

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
   ๓) แผนย่อย ๓.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

• แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน   
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
     - ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP อย่างน้อย

ร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน 
 

  (๑๑) ประเด็น ๑๘ การเติบโตอย่างย่ังยืน  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

- อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่ใน
ระดับต่ ากว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก 

     ๒) แผนย่อย ๓.๑ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
• แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่ งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ 
ก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลาก สิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
มาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง การขับเคลื่อนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่ งยืนในระดับประเทศ ทั้ ง ด้านการพัฒนาเครือข่าย          ที่
ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต 
เครื่องมือ วิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทาง
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เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกระตุ้นให้ เกิด 
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
   - การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   - ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ๕๐ คะแนน 

  ๓) แผนย่อย ๓.๓ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ สภาพภูมิอากาศ 
• แนวทางการพัฒนา   

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน   
• เป้าหมายของแผนย่อย   

         - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๒ จากกรณีปกต ิ

     ๔) แผนย่อย ๓.๔ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

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

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์   
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย และกากอุตสาหกรรมให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
• เป้าหมายของแผนย่อย   

- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย  
- คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสม

กับประเภทการใช้ประโยชน์  
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร

และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย 
ร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด  

- คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด  

- ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ๐.๗๔ 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๒๒ 

  (๑๒) ประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
      ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้าหมายที่ ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บรกิาร  
• เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

- ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
- ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ อยู่ใน

กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 
    ๒) แผนย่อย ๓.๑ การพัฒนาบริการประชาชน  

• แนวทางการพัฒนา   
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน   
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้   
- ปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น       

“การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ”   
• เป้าหมายของแผนย่อย   

     - งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    

- สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓) แผนย่อย ๓.๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง  

• แนวทางการพัฒนา  
- จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
- ก าหนดให้มกีารติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ   
• เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

- ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/
โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ๔) แผนย่อย ๓.๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”   
- ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์   
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 

ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย   
• เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

 - สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลผุลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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   ๕) แผนย่อย ๓.๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

• แนวทางการพัฒนา  
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้ เป็นไปตามระบบ

คุณธรรมอย่างแท้จริง   
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 - ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
 - สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒๐ 

 
  (๑๔) ประเด็น ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

• เป้าหมายที่ ๒ มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม    
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม           

ในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ ๑.๕ 
     ๒) แผนย่อย ๓.๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  

• แนวทางการพัฒนา   
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ 
ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงาน
อัจฉริยะ การกักเก็บพลังงานการบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อ
ของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน  
- วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง มูลค่าเพ่ิม

สูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี  
- จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม      

ต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ๑ เท่าจากปีฐาน 
(เพ่ิมเติมแผนแม่บทเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
 

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

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ประเดน็การปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสาธารณสุข  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – 

อาชีวศึกษา (สนับสนุน)  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – 

อุดมศึกษา (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๒ : การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – 

โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (สนับสนุน)  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - 
Big data (สนับสนุน)  

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

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ : คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ 
(สนับสนุน)  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(สนับสนุน)  
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – 
ความยากง่ายในการท า ธุรกิจ (สนับสนุน) 

    หัวข้อย่อย ๑.๒ : การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : Regional Integration Committee  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่ม ในภูมิภาค  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : Clusters and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : Regional Headquarters/ศูนย์วจิัยและ 

พัฒนา/Trading Centers/Treasury 
Centers  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : Borderless Trade ขจดัอุปสรรคทางการค้า  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนใน

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

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ 

และสเกลอัพ 
   หัวข้อที่ ๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
     หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  

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

ส าหรับภาคเกษตร  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super 

Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
อย่างครบวงจร 

    หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การพัฒนาธุรกิจชุมชน  
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน

ในการลดความเหลื่อมล้ า 
    หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  

หัวข้อย่อย ๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรม  
หัวข้อย่อย ๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริม วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs  
หัวข้อย่อย ๓.๕ การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา

เศรษฐกิจ (Oversight Body) 
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 ๒.๒.๒.๒ การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก  
    ประเด็นย่อยที่ ๓ : ทรัพยากรแร่ 

๓.๑ เร่งรัดจัดท าพ้ืนที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง  
๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
๓.๓ สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของท้องถิ่น และชุมชนในการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 
   ประเด็นย่อยที่ ๒ : การบริหารเชิงพ้ืนที่  
         ๒.๑ : การบริหารจัดการร่วมกัน  
         ๒.๒ : การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 
   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
         ๓.๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง  
         ๓.๕ การบริหารจัดการมลพษิในทะเลและชายฝั่ง 
 
   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการ

ขยะอันตรายชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การขออนุมัติ 

การก่อสร้าง  
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูงใจให้โรงงาน

จัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  
ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย เพ่ิมข้อก าหนดด้านการ

ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ประชาชนและคุณภาพ สิ่งแวดล้อม  
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการ 

จัดการการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
    
   ประเด็นปฏิรูปที่  ๒ : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และ 
            ตรวจสอบมลพิษ  

ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้าย มลพิษและเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะอย่าง โปร่งใส  

ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่ เกิดจากสถาน 
  ประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีใน     

ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  
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ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษ 
กับสถานประกอบการที่กระท าผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษ  
ใ ห้ มี ค ว า ม รุ น แ ร ง ม า ก ขึ้ น  :  ม ล พิ ษ จ า ก ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี                           
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม 
เฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการ      
ของเสียจากการผลิต 

 
   ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 
  
๒.๒.๒.๓ ด้านการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   หัวข้อที่ ๑ เรื่องการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  

    ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม  
    ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ด้านการบริหารจัดการ 
 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
  ๑) วัตถุประสงค์ 
   (๑) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้   

(๒) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็งแข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง    
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง   
ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   

(๓) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

(๔) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท า งาน      
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา   

(๕) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่   

(๖) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ทั้งในระดับ        
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
  ๒) เป้าหมายรวม 
    (๑) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
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(๒) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ         
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ      
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัว      
ของภาคการผลิต และบริการ  

(๓) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า 
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ              
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์   
     เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้
ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น   
    • ตัวชี้วัด ๓.๓  มูลค่าสินค้าชมุชนเพ่ิมข้ึน  
  (๓.๒) แนวทางการพัฒนา   
   ๑. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง ความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม โดย  
     - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  
     - พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย อุตสาหกรรม (Cluster)   
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนา 
ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบ
ธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์   
   ๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพ  
ชีวิตที่ดีข้ึน  
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     • ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ  
              ฉบับที่ ๑๒ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕   

     • ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผน  
              พัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ (ปี  ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของ  
              รัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่า   
              ร้อยละ ๑๙.๐ 
 

    เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
     • ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
     • ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี   
 
       เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย   
     • ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐   
    เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ   
     • ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี   
  ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา   
   เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานใน การสร้างความ 
    เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   

    • ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ย  

      ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ   
   เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ   

    • ตัวชี้วัด ๓.๑ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
      จ านวน ๑๕ พ้ืนที่   

   เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น   

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

   เป้าหมายที่ ๖ เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ   

    • ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการ 
       พัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้าน  
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   เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น   
    • ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 
       ประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของ 
       ประเทศแรกท่ีได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

   แนวทางการพัฒนา  
    ๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม   
    ๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง  
    ๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน   

    ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า 
การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่าง 
ทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    ๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย   
     ๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน   
     ๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม   
     ๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐาน 
สินค้า เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (๒) 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหาร     
เพ่ือสุขภาวะ (๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
     ๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย 
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และ
การ ท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๓) วิจัยพัฒนาและใช้
เทคโนโลยี และเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการ
ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการ
ผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ (๗) สร้าง
ความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน   
     ๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (๒) ส่งเสริมขยายผลและ 
พัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด   
     ๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน 
เกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร (๒) สร้างบุคลากรด้าน 
การเกษตร (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย   
    ๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศ ที่
มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
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บริบทใหม่ ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้า      
ทางเทคโนโลยี การปรับตัว เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบท
ต่าง ๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ ๆ 
ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
     ๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน      
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของ 
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้า     
ที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและ               
มีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ๑.๓) สนับสนุนการกระจาย
การลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาด
ส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ   
     ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมีแนวทาง             
การพัฒนา ดังนี้ ๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และ เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจน
และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรม
ส าหรับอนาคต 
    ๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว   
    ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี 
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดย
มี แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ๑.๒) ยกระดับฐาน
ธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต ๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการ       
ที่เป็นเอกภาพ  
    ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ ๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี 
ความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน   
    ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ   
    ๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน   
    ๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก   
    ๒) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล   
    ๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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     ๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ 
ใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ (๒) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่  
     ๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน     
ของคนไทยในต่างประเทศ   
     ๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม 
และอ านวยความสะดวกการค้าการ  
     ๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
   ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
      (๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
    เป้าหมายที่ ๓  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน   
    • ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และ
น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรมอันตราย ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
    • ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน   
    •ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไข และมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
    เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ      
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มี ความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง     
    • ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติภายในปี ๒๕๖๓   
    • ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
      (๕.๒) แนวทางการพัฒนา  
    ๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็น ดังนี้ (๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า (๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย         
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (๔) ปกป้อง
ทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง (๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
    ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
    ๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเมืองสีเขียว 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด า เนินงาน ดังนี้ (๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหา        
การจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤต และ
ลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ (๔) ปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    ๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) ส่งเสริมการ
ผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (๔) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่         
การบริโภคท่ียั่งยืน  
    ๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร  (๓) 
ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ      
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจ      
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    ๖. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
    ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
    ๘. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
    ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
     (๖.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
      เป้าหมายที่ ๑  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ   
     • ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีลดลง    
     เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น   
     • ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
     (๖.๒) แนวทางการพัฒนา  
     ๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร 
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า   
     ๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ   
     ๓. เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้  
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ   
     ๔. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
      ๔.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  
      ๔.๒ ป้องกันการทุจริต 
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       - เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด า เนินงานในการก าหนด 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการปอ้งกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง   
        - เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
    ๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   
     (๘.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
            เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ในภาพรวม   
      • ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม     
ในประเทศลดลงจาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔  
      • ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ในประเทศ ในปี ๒๕๖๔ 
      เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน   
      • ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔   
      เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
      • ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น  
      • ตัวชี้วัด ๕.๓ จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ราย  
      • ตัวชี้วัด ๕.๔ จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัย     
ทางไซเบอร์ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 
     (๘.๒) แนวทางการพัฒนา  
      ๑. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
       ๑.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
        ๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล   
        ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร  
        ๓) พัฒนาศักยภาพผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service 
Providers: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้   
        ๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ 
      ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
       ๒.๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
โดย ๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท า
แพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต 
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และ ภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และ ๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัส
ของสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับ
การทางธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Supply Chain) และการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
       ๒.๒ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุน       
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนดมาตรฐานระบบ
ตรวจสอบ ยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลใน ส่วนของภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 
    ๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
     (๙.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
       เป้าหมายที่  ๒ เ พ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
       • ตัวชี้วัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผลงาน
ทั้งหมด 
    (๙.๒) แนวทางการพัฒนา  
    ๑. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
    ๑.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม  
    ๑.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย    
    ๑.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการ 
เข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสะดวก  
    ๑.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน 
    ๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
      (๑๐.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

      เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่   
                ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  
      • ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น  
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เป้าหมายที่ ๒ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

• ตัวชี้วัด ๒.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก 
บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  

• ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ประกอบการในพื้นที่ลดลง  

     เป้าหมายที่ ๓ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่ 
             เป็นธรรมมากขึ้น  
     • ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง  
     • ตัวชี้วัด ๓.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง  
     เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
     • ตัวชีว้ัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐  
     • ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 
    (๑๐.๒) แนวทางการพัฒนา 
       ๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและ 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่   
       ๒. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
       ๓. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้ 
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
       ๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  
       ๕. พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ  
       ๖. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษชายแดน   
       ๗. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
       ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ 
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
       ๙ . กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนใน พ้ืนที่            
โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
บริการ และการท่องเที่ยววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม  
       ๑๐. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

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

• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดย ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

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

• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

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

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

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

• แผนปฏิบัติการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี  256 5 จัดท าขึ้น เ พ่ือ              
เป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย โดยมีกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคงและนโยบาย
ระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New 
Normal มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal 
Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาส และ
อุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน อีกท้ังการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพแผนพัฒนาจังหวัดเลย โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน      
ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ 
และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมขององค์กรการศึกษา           
ในท้องถิ่นซึ่งจะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริมสถาน
ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอด        
องค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

 
๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 

๓.๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด1 

          1) ความเป็นมา 
ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนก  

เชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คน
อพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามล าน้ าเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวา      
ของล าน้ าหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมี
ซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย  อ าเภอด่านซ้าย) ส่วน         
พ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามล าน้ าหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณ

                                                           
1 แผนพัฒนาจังหวัด (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%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
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หมู่บ้านเก่า อ าเภอด่านซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามล าน้ าไปสร้างบ้านหนองคู และได้น า
นามหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ที่เมืองบางยางในที่สุด 
โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่ อ าเภอศรีเทพและ
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยาง 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่าง
ชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตล้านนา ต่อแดนล้านช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงคราม   
ข้ามล าน้ าเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง) 
จากหลักฐานในสมุดข่อยที่มีการค้นพบเมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ ๕ 
เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามล าแม่น้ าเซไลถึงบริเวณที่ราบ
ระหว่างปากล าห้วยไหลตกแม่เซไล จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนล าห้วยให้ชื่อว่า 
"ห้วยหมาน" 

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

2) ลักษณะทางกายภาพ  
     2.2) ที่ตั้งและขนาด  
            ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 

520 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร่  
            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อ าเภอน้ าโสม จังหวัด

อุดรธานี อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง และอ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู  
            ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอ       

สีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
 จังหวัดเลยมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     

(สปป.ลาว) ความยาว 197 กิโลเมตร มีแม่น้ าโขง แม่น้ าเหืองและแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวง    
ไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว  

 
 

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


แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๔๐ 

• แม่น้ าโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอปากชม และอ าเภอเชียงคาน  
• แม่น้ าเหืองระยะทางยาว 123 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอท่าลี่ อ าเภอภูเรือ อ าเภอ    

ด่านซ้าย และอ าเภอนาแห้ว 
• แนวสันเขาในอ าเภอนาแห้วมีความยาว 3 กิโลเมตร 
อ าเภอที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ได้แก่  

อ าเภอปากชม  ติดต่อกับบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ (ระยะทางระหว่างแขวงเวียงจันทน์กับ  
อ าเภอปากชม ประมาณ 160 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  

อ าเภอท่าลี่  ติดต่อกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี (ระยะทางระหว่างแขวงไชยะบูลี
กับอ าเภอท่าลี่ประมาณ 210 กิโลเมตร) มีแม่น้ าเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดน  

อ าเภอเชียงคาน  ติดต่อกับเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน์ (ระยะทางระหว่างเมืองสานะคามกับ
อ าเภอเชียงคาน ประมาณ 3 - 5 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  

อ าเภอด่านซ้าย  ติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี ระยะทางระหว่างเมืองบ่อแตนกับ
อ าเภอด่านซ้ายประมาณ 30 กิโลเมตร  

อ าเภอนาแห้ว  ติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทางระหว่างเมือง      
บ่อแตนกับอ าเภอนาแห้ว ประมาณ 40 กิโลเมตร  

อ าเภอภูเรือ  ติดต่อกับเมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี  
 

2.3)  ลักษณะภูมิประเทศและสภาพธรณีสัณฐาน  
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเลย มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอ่ง

กระทะ สูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิ
ประเทศออกเป็น 3 เขต ดังนี้คือ 

         (1) เขตภูเขาสูง ทางด้านทิศตะวันตกทั้งหมด เริ่มตั้งแต่อ าเภอภูกระดึง ขึ้นไป
อ าเภอ  ภูหลวง อ าเภอภูเรือ อ าเภอท่าลี่ และ เขตอ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแห้ว ทั้งหมด มีความสูงตั้งแต่เฉลี่ย 
600 เมตร จากระดับน้ าทะเล  

 (2) เขตที่ราบเชิงเขา ได้แก่ บริเวณตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอ  
นาด้วง อ าเภอปากชม และพ้ืนที่บางส่วนในเขตอ าเภอภูกระดึงและอ าเภอภูหลวง เป็นเขตที่ไม่ค่อยมีภูเขาสูงนัก   
มีที่ราบเชิงเขา พอที่จะท าการเพาะปลูกได้ มีประชาชนหนาแน่นปานกลาง  

 (3) เขตที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่น้อยมากในตอนกลางของจังหวัดคือ ลุ่มน้ าเลย ลุ่มน้ าโขง 
ได้แก่ บริเวณ อ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมือง อ าเภอเชียงคาน เป็นเขตที่ท าการเกษตรได้ดี มีประชากรหนาแน่น
มากกว่าเขตอ่ืน ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้ โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่
ใหญ ่มากนัก สลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีอายุมาก เช่น  

  หินแปร ยุคไซลูเรียน - ดีโวเนียน   อายุ 438-378 ล้านปี  
  หินปูน ยุคดีโอเนียนตอนกลาง   อายุ 385 ล้านปี  
  หินตะกอนและหินแปรชั้นต่ า   อายุ 360-280 ล้านปี  
  หิน ยุคคาร์บอนิเฟอรัส  
  หินปูนและหินดินดาน ยุคเพอร์เมียน  อายุ 286-248 ล้านปี  
  หินตะกอน ยุคไตรแอสซิก   อายุ 220 ล้านปี  
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และพบหินยุคโคราช บริเวณเขายอดราบอยู่บนหินเหล่านี้ เช่น ภูผาจิต ภูกระดึง ภูหลวง ภูหอ ภูขัด ภูเมี่ยง          
(อ าเภอนาแห้ว) เนื่องจากชั้นหินเกือบทั้งหมดวางอยู่แนวเหนือ - ใต้ จึงควบคุมให้เกิดที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา
และ ทิศทางแนวเหนือใต้ด้วย แม่น้ าเลยจึงไหลจากใต้ข้ึนเหนือ  
 

2.4) สภาพธรณีวิทยา  
     หมวดหินที่พบในจังหวัดเลย มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้  
     1. หินห้วยหินลาด (Huai Hinlat Formation) พบบริเวณหินลาด กม.ที่ 109.5        

บนถนนสายขอนแก่น-เลย ทิศใต้ผานกเค้า อ าเภอภูกระดึง ประกอบด้วยหินกรวดมนเนื้อปูน (Limestion 
Congomerate) เป็นหินฐานและมีหินดินดาน หินทรายแป้งและหินสีแดง สลับกับหินดินดานและหินปูนสีเทา     
มีอายุประมาณยุคไทรแอสซิกตอนกลาง (Upper Triassic Period)  

     2. หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Foration) หินแม่แบบที่เชิงภูเขาของภูกระดึง      
ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง ประกอบด้วย หินจ าพวกหินทรายเนื้อละเอียด และหินดินดาน ง่ายต่อการผุพัง    
จึงท าให้สภาพภูมิประเทศที่ประกอบด้วยหินหน่วยนี้เป็นที่ราบ และมักจะเป็นฐานของสันเขาที่เกิดจากหน่วย
หิน    พระวิหาร มีความหนาประมาณ 800-1,100 เมตร มีอายุประมาณยุคจูลาสิคตอนบน (Over Jurassic 
Period)  

2.5) สภาพอุทกธรณี วิทยา  ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นหินใต้หินเฉพาะแห่ง (Lacolly 
Producttive Aquifers) ซึ่งให้น้ าในปริมาณมากพอสมควรเป็นแห่ง ๆ ชั้นหินอุ้มน้ าส่วนใหญ่ เป็นหินใต้น้ าชุด
โคราชตอนล่าง (Lower Korat Aouifer:Jik) บ่อลึกประมาณ 60 เมตร ให้น้ ามากถึง 10-50 ลูกบาศก์เมตร/
ชม. คุณภาพน้ าดีสามารถดื่มได้  

 
2.6) สภาพปฐพีวิทยา  
       สภาพปฐพีวิทยา ประกอบด้วย ชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี ชุดดินแม่

ลาย    มีการระบายน้ าเร็ว หรือ ค่อนข้างเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลาง ถึงเป็นด่างอ่อน ประมาณ 6.0-8.0 กลุ่มดินเหล่านี้มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ เหมาะส าหรับท านา ไม่มีดิน
เค็ม ส่วนกลุ่มดินที่มีสภาพพ้ืนดินเป็นลูกคลื่น ลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเป็นดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปน ทราย
แป้ง มีการระบายน้ าดีถึงปานกลาง ซึ่งได้แก่ ชุดดินเลย ชุดดินวังไห ชุดดินธาตุพนม ชุดดินด่านซ้าย ชุดดิน  สัน
ป่าตอง ชุดดินห้างฉัตร    ชุดดินโคราช ชุดดินเหล่านี้เป็นชุดดินส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย ที่มีความลาดชัน และ
มัก เกิดปัญหาเก่ียวกับการ   ชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งจังหวัดต้องปลูกพืชตามระบบดิน น้ าและการบ ารุง
ดิน ดินที่ไม่เหมาะสมกับการเกษตรของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่ง
เหลือแต่หินโผล่บริเวณอ าเภอด่านซ้าย นาแห้ว ภูหลวง ปากชม จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ  

 
2.7) สภาพอุทกวิทยาของลุม่น้ า  
       มีการกระจายแหล่งน้ าตามธรรมชาติไม่มาก มีแม่น้ าโขง เหือง เลย น้ าหมาน น้ าพอง   

น้ าสาน ห้วย ล าธาร คลอง จ านวน 922 สาย หนองบึง 148 แห่ง น้ าพุ น้ าซับ 72 แห่ง ในฤดูแล้งแหล่งน้ า
เล็ก ๆ ขอดลงเหลือแต่แม่น้ าสายใหญ่ ๆ  

      การแบ่งลุม่มน้ าหลักโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติจังหวัดเลยอยู่ในเขต 3 ลุ่ม
น้ า คือลุ่มน้ าโขง พ้ืนที่ 9,372 ตร.กม. (82%) ลุ่มน้ าชี 1,476 ตร.กม. (13%) และลุ่มน้ าป่าสัก พ้ืนที่ 576 
ตร.กม. (5%) ล าน้ าที่ส าคัญ 5 ล าน้ า คือ น้ าเลย น้ าเหือง น้ าโขง น้ าพอง และแม่น้ าป่าสัก จ านวนล าห้วยสาขา     
รวม 484 สาย 
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     การแบ่งลุ่มน้ าย่อย2 โดยแบ่งตามชื่อล าน้ าที่ส าคัญ 5 ลุ่มน้ า คือ   
            (1) ลุ่มน้ าเลย พ้ืนที่ 3,891 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของพ้ืนที่    

บนเทือกเขาภูหลวง ไหลผ่านอ าเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย และไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอเชียงคาน มีห้วย
สาขารวม 147 สาย อยู่ในเขตอ าเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย อ าเภอเอราวัณ และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอ
นาด้วง เชียงคาน และ อ าเภอหนองหิน แม่น้ าเลยมีความยาว 231 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดเลย 120 
กิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 1,168 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 (2) ลุ่มน้ าเหือง พ้ืนที่ 3,127 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของพ้ืนที่
จังหวัด ต้นน้ าอยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว ไหลไปอ าเภอท่าลี่ ลงแม่น้ าโขงที่บ้านท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน มีล าห้วย
สาขารวม 163 สาย อยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว อ าเภอภูเรือและบางส่วนของอ าเภอด่านซ้าย อ าเภอเชียงคาน         
มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 1,045 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 (3) ลุ่มน้ าโขง พ้ืนที่ 2,354 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของพ้ืนที่
จังหวัด เป็นช่วงที่แม่น้ าโขงไหลผ่านจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย มีล าห้วยสาขา 59 สาย อยู่ในเขตอ าเภอ     
เชียงคานและปากชม ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 787 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 (4) ลุ่มน้ าพอง พ้ืนที่ 1,476 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของพ้ืนที่
จังหวัด มีล าห้วย สาขา 67 สาย อยู่ในเขตอ าเภอภูกระดึง อ าเภอผาขาว และบางส่วนของอ าเภอหนองหิน           
อ าเภอนาด้วง ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 477 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 (5) ลุ่มน้ าป่าสัก พ้ืนที่ 576 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของพ้ืนที่
จังหวัด มีล าห้วยสาขา 48 สาย อยู่ในเขตบางส่วนของอ าเภอด่านซ้าย มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 193 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 

2.8) แหล่งน้ าที่ส าคัญ 

จังหวัดเลยมีพ้ืนที่การเกษตร 2,614,117 ไร่ ได้รับการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทาน   
ที่มีระบบส่งน้ าแล้วของโครงการขนาดกลาง ขนาดเล็กและสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า รวมพ้ืนที่ชลประทาน 
142,559 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด เป็นงานที่กรมชลประทานด าเนินการ 356 
แห่ง เก็บกักน้ าได้ 146,570 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของปริมาณน้ าท่าจังหวัดเลย (น้ าท่าคือ น้ าที่
ไหลในล าน้ าต่าง ๆ ในฝนปีปกติจะมีทั้งหมด 3,750 ล้าน ลบ.ม./ปี)  

ประเภทโครงการ 
จ านวน เก็บกักน้ าได้ จ าแนกพื้นที่ตามการกระจายน้ า (ไร่) 

(แห่ง) 
(ล้านลูกบาศก์

เมตร) 
พื้นที่

ชลประทาน 
พื้นที่รับ

ประโยชน์ 
รวม 

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

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

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 64 0 103,331 0 103,331 

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

                                                           
2 โครงการชลประทานเลย 
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2.9) ลักษณะภูมิอากาศ3  

จั ง ห วั ด เ ล ย อยู่ ใ ต้ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ล ม ม ร สุ ม ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้  แ ล ะม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคมจะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน ( Inter Tropical 
convergence Zone : ITCZ ) พาดผ่านท าให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 
(Tropical Cycloen) เคลื่อนเข้ามาผ่านเป็นครั้งคราวซึ่งจะมีฝนตกหนัก ปริมาณฝน 5 ปี (พ.ศ.  2559 - 
2563) ฝนตกมากที่สุดใน พ.ศ. 2560 วัดปริมาณได้ 1,557.4 มม. จ านวน 128 วัน และฝนตกน้อยที่สุดในปี           
พ.ศ. 2562 วัดปริมาณได้ 625.9 มม. จ านวน 95 วัน 

 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2517 และ
อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 1.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 ช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559  - 
2563) อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 6.5 
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และในปี พ.ศ. 2563 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 41.9 องศาเซลเซียส 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 11.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 

3) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
    3.1) ลักษณะการปกครอง 

แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ อ าเภอ ๘๙ ต าบล ( ไม่รวมต าบลกุดป่องซึ่งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมือง) ๙๑๘ หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 
เทศบาลเมือง ๒ แห่งเทศบาลต าบล ๒๗ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๗๑ แห่งจังหวัดเลยแบ่งการปกครอง
เป็น ๑๔ อ าเภอ คือ 

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

      

                                                           
3 สถานีอุตุนยิมวิทยาเลย: มิถุนายน 2564 
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    3.2) ประชากร4  

   จ านวนประชากร  638,671 คน  เพศชาย  320,302 คน เพศหญิง 
318,369 คนจ านวนบ้าน (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 าเภอเมืองเลย 13 135 61,793 61,391 123,184 51,555 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๓.๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

          ๓.๑.๒.๑ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดขนาดเล็ก จึงมีการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การคมนาคมและการเพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม

                                                           
4 ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย: 15 สิงหาคม 2561 
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ผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นต้นนอกจากนี้จังหวัดเลยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ 
แม่น้ า และแร่ธาตุที่มีความส าคัญและมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
ใน ด้านการท่องเที่ยวและจังหวัดเลยเป็น ๑ จังหวัดที่มีศักยภาพและเป็นเมืองต้องห้ามพลาดของ ททท. จึงถือ
ได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีเสน่ห์เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ เข้ามาลงทุนท าธุรกิจด้านการบริการ
โรงแรมรีสอร์ท หรือร้านอาหารเป็นอย่างมากอีกทั้งจังหวัดเลยมีศักยภาพที่เหมาะแก่การลงทุนในหลายด้าน
อาทิเช่น 

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

• ศักยภาพต้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่
สวยงามและวัฒนธรรมทีโดดเด่น 

• ศักยภาพด้านการค้าชายแดน 
• จังหวัดเลยอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ที่ส าคัญ เช่น แร่ทองค า แร่เหล็ก            

แร่แบไรต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น 

 
๓.๑.๓.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 
  1) ด้านเศรษฐกิจจังหวัด 

 
ในปี 2562 จังหวัดเลยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 54,985 ล้านบาท โครงสร้างเศรษฐกิจ

ขึ้นอยู่กับ สาขาเกษตรกรรม รองลงมาสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา 
ตามล าดับดังนี้ 

- สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง มีมูลค่า ๑๑,๙๔๑ ล้านบาท 
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๕ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเลยได้แก่ 
ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน  
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- สาขาการศึกษา มีมูลค่า ๖,๔๑๐ ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕  
- สาขาขายส่ง ขายปลีก มีมูลค่า ๕,๖๑๔ ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘   
- สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๕,๖๑๔ ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘   
- สาขาการเงินและประกันภัย มีมูลค่า ๓,๑๒๓ ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

๖.๙๔  
- สาขาบริหาราชการและการป้องกันประเทศฯ มีมูลค่า 2,741 ล้านบาท 

สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๖.09  
- สาขาอ่ืน ๆ มีมูลค่า 9,538 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๒1.21  

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดเลย ในปี  พ.ศ. ๒๕65 มีมูลค่ารายได้
เฉลี่ยต่อหัวต่อปี (GPP per capita) อยู่ที่ 101527 บาท เป็นล าดับที่ 48 ของประเทศ และเป็นล าดับที่ 13 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๒) การค้าและการลงทุน5 

 นิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่  30 เมษายน 2564 จ านวน  1,959  ราย แบ่งเป็น 
 บริษัท     จ านวน 746 ราย        
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       จ านวน 1,209 ราย 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล      จ านวน 4 ราย 
 ทุนจดทะเบียนรวม   7,610.07  ล้านบาท 

ธุรกิจยังด าเนินกิจการอยู่  3 อันดับ ได้แก่  
1. ก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ 
2. บริการอ่ืนๆ ได้แก่ การบริการดูแลและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ , การขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
3. ขายปลีกขายส่ง ได้แก่ เชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะสถานี ,การขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทางการเกษตร เครื่องประดับ,วัสดุก่อสร้าง,เครื่องส าอาง, เสื้อผ้า, เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส านักงาน 
 

๓) การอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัดเลย มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตประกอบกิจการจ านวน 

(สะสม)  ณ วันที่  30 เดือนเมษายน พ.ศ.  2565 จ านวนทั้ งสิ้น 244 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
16,691,659,120 บาท และ  มีจ านวนคนงานรวม 3,932 คน โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน 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  
           

                                                           
5 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๔๗ 

3.1 สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย   
1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์ น้ านม สัตว์น้ า 

น้ ามันเกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้ อาหารจากแป้ง น้ าตาล เกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ รวมถึงการท าน้ าแข็ง อาหารสัตว์ 
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 21 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 8,038,424,000 บาท จ านวนแรงงาน 1,017 คน 

2. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพารา ยางเครป       
ยางแท่ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 20 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 
1,997,068,500 บาท จ านวนแรงงาน 563 คน  

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืช ผลผลิต
ทางการเกษตร เมล็ดพืช หรือหัวพืช ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 79 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 
723,094,600 บาท จ านวนแรงงาน 868 คน 

4. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย การย่อย บดหิน ห้องเย็น การขุดลอกกรวดทราย
หรือดิน ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลิตแก้สชีวภาพจากน้ าเสียกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังและกาก
มันส าปะหลัง มีจ านวน 29 โรงงาน มูลค่าการลงทุน  545,700,103 บาท จ านวนแรงงาน 465 คน   

5. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การแปรรูปไม้ต่าง ๆ วงกบ 
ประตู หน้าต่างปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 28 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 243,578,000 บาท จ านวนแรงงาน 
180 คน  

หมวดอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมาก 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย 
ล าดับ
ที ่

 กลุ่มอุตสาหกรรม เงินลงทุนรวม คนงาน จ านวน
โรงงาน 

1 อุตสาหกรรมอาหาร 8,038,424,000 1,017   21 
2 อุตสาหกรรมยาง 1,997,068,500 563 20 
3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช   723,094,600 868 79 
4 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   545,700,103 465 29 
5 อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้   243,578,000 180 28 

 3.2 ด้านอุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่  
       3.2.1 ชนิดแร่ 
จังหวัดเลยมีทรัพยากรแร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 9 ชนิด คือ ถ่านหิน ทองค า ทองแดง เหล็ก แบไรต์ 

หินปูน เป็นต้น ซึ่งมีจ านวนสถานประกอบการแยกตามชนิดแร่ดังนี้  
ชนิดแร่ จ านวน 

(ราย) 
จ านวน 
(แปลง) 

หมายเหตุ 

1. เหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน 9 14 เปิดกิจการ 12 แปลง 6 ราย 
2. เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต 1 1 ไม่มีการผลิตแร่  
3. เหมืองแร่เหล็ก  6 8 เปิดกิจการ 2 ราย 3 แปลง หยุด 4 ราย 

5 แปลง  
4. เหมืองแร่แบไรต์  1 1 เปิดท าการ  
5. เหมืองแร่ทองค า 1 6 ไม่มีการท าเหมืองแร่  
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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 หินอุตสาหกรรม 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 

 

 ๕) การค้าชายแดน6 
 ช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย มีด่าน

ศุลกากรอานวยความสะดวกทางด้านการค้า ๒ แห่ง คือ ด่านศุลกากรท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ และด่านศุลกากรเชียง
คานอ าเภอเชียงคาน โดยมีรายละเอียดจุดผ่านแดน ๖ ด่าน ดังนี้ 
   จุดผ่านแดนถาวรมี ๓ ด่านได้แก ่
   (๑) จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคานตั้งอยู่ตรงข้าม
กับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ายานพาหนะและส่วนประกอบสินค้า
อุปโภคบริโภคสินค้าน าเข้า ที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าไม้ไม้แปรรูป และสินค้ากสิกรรม เช่น ลูกเดือย ดอกแขม เป็นต้น 
การขนส่งจะใช้แพขนานยนต์ (เรือบั๊ก) ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง 
  (๒) จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชมตั้งอยู่ตรงข้ามกับ     
บ้านวังเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์เป็นเส้นทางไปยังแขวงเวียงจันทน์ระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร     
(เป็นทางลูกรังประมาณ ๑๐๐ กม. ส่วนอีก ๖๐ กม.เป็นทางลาดยาง) สินค้าส่วนใหญ่คือสินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าน าเข้า ได้แก่ ไม้แปรรูปแร่แบไรท์สินค้ากสิกรรม และของป่าจากฝั่งลาวซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ าหลาก         
การขนส่งสินค้าจะใช้แพขนานยนต์ (เรือบั๊ก) ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง 
  (๓) ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ตั้งอยู่บริเวณบ้านนากระเซ็ง
ต าบลอาฮี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีการเปิดใช้
สะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย-ลาว ซึ่งได้ท าพิธีเปิดใช้สะพานแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ สินค้าท่ีส่งออก
บริเวณนี้ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง และสินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น สังกะสี ปูนซีเมนต์ เป็นต้นสินค้าอุปโภค
บริโภค และยานพาหนะและส่วนประกอบ เป็นต้น สินค้าน าเข้า ได้แก่ สินค้ากสิกรรม เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลูกเดือย มันส าปะหลัง เป็นต้น และของป่า ไม้ ไม้แปรรูป 

จุดผ่อนปรน มี ๓ ด่าน มีแม่น้ าเหืองเป็นแนวกั้นใช้เรือเล็กข้ามหรือเดินข้าม
ในช่วงหน้าแล้ง 

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

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

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

  
                                                           
6 ด่านศุลกากรทา่ลี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 
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 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี 2562 - 2563 สรุป
มูลค่าการค้าผ่านช่องทางการค้า ทั้ง 6 แห่งของจังหวัดเลย ดังนี้ 

 

ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 
จ านวน 17 ,170.17 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการน าเข้า 13 ,171.23 ล้านบาท และมูลค่าส่งออก 
3,998.94  ล้านบาท และดุลการค้า -9,172.29 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวด้านน าเข้าเพ่ิมขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 68.74  ส่งออกลดลง คิดเป็นร้อยละ 59.34 

 
๖) การท่องเที่ยว7 

  จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยว     เชิง
นิเวศน์ที่ส าคัญซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาวบนยอด
สูงของภูเขา ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินผางาม แก่งคุดคู้          แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ประเพณีบุญหลวงและ
การละเล่นผีตาโขน ชุมชนบ้านไม้เก่าเชียงคาน นอกจากนี้ยังมีวัดส าคัญท่ีประชาชนนิยมมาทาบุญ เช่น    วัดป่า
เนรมิตวิปัสสนา วัดศรีสุทธาวาส และวัดโพนชัย เป็นต้น 

การมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท 
ประกอบด้วย 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน ๙๕ แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี จ านวน ๒๘ แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม จ านวน ๔๒ แห่ง 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) ก าหนดให้จังหวัดเลยเป็น ๑ ใน ๙ เมือง 
ที่มีศักยภาพแห่งการท่องเที่ยว และการที่มีลักษณะเช่นนี้จึงเป็นเสน่ห์ของจังหวัด เหมาะส าหรับผู้ประกอบการ

                                                           
7 ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเลย 

เดือน จ ำนวน เปรียบเทียบ จ ำนวน เปรียบเทียบ จ ำนวน เปรียบเทียบ จ ำนวน 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

  (ต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม)
หน่วย  :  ล้ำนบำท

มูลค่ำกำรน ำเข้ำ มูลค่ำกำรส่งออก มูลค่ำกำรค้ำรวมท้ังส้ิน ดุลกำรค้ำรวมทั้งส้ิน
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ที่จะลงทุนท าธุรกิจด้านการบริการ ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร โดยมีจ านวนโรงแรมในจังหวัดเลย 
๓๖๓ แห่ง รวมจ านวนห้องพัก ๕,๕๗๐ ห้อง 

 ประกอบกับ จังหวัดเลยได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนจังหวัดเลย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์      
การบริหารพ้ืนที่พิเศษ ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ (๑) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย/ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (๒) เมืองเก่าน่าน 
(๓) เลย (๔) เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพโครงการน าร่องเร่งด่วน เพ่ือด าเนินการโครงการ     
ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมืองสองประเทศเพ่ือเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวจาก เมืองเลย - เมืองหลวงพระบาง - นครหลวงเวียงจันทร์ - เมืองหนองคาย นอกจากนั้นแล้ว 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ประกาศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง (หนองคาย 
เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นการส่งเสริความสัมพันธ์ของชุมชน    
ริมฝั่งแม่น้าโขง เพ่ือพัฒนาชีวิตและวัฒนธรรมที่น ามาซึ่งการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพในพ้ืนที่และก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
๗) สถานการณ์แรงงาน8 

ข้อมูลก าลังแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน เป็นข้อมูลผลส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากรในจังหวัดเลย ส าหรับไตรมาส 3 ปี ๒๕๖1 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดเลย  
มีสัดส่วนของประชากรทั้งหมด จ านวน 563,874 คน โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายเล็กน้อย กล่าวคือ     
เพศหญิงมี ๒83,429 คน หรือร้อยละ ๕๐.26 ขณะที่เพศชาย มีจ านวน ๒80,445 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.74 

ในกลุ่มผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ านวน 445,233 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน จ านวน 303,461 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 303,051 คน คิดเป็นร้อยละ 53.71   
ของประชากร เมื่อเปรียบเทียบการมีงานท าระหว่างเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศชายมสีัดส่วนของการมีงานท า
หรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย (ค านวณจากผู้มีงานท าจ าแนกเพศต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
จ าแนกเพศ) กล่าวคือ เพศชาย มีอัตราร้อยละ ๙๙.83 และเพศหญิง ร้อยละ ๙๙.52 และเมื่อพิจารณา         
ในภาพรวมจะพบว่า อัตราการมีงานท าซึ่งค านวณจากสัดส่วนผู้มีงานท าต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตราร้อยละ 
๙๙.69 หมายความว่า ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ๑๐๐ คน จะมีงานท าประมาณ ๙๙ คน ซึ่งอัตราการจ้างงาน      
ในภาพรวมในไตรมาสนี้มีอัตราเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีอัตราร้อยละ 98.76 เนื่องมาจากมีสถานประกอบการ
กิจการในจังหวัดมีการรับสมัครงานในไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสนี้เป็นช่วงฤดูการเกษตรจึงท าให้อัตรามีงาน
ท าสูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว  

ส่วนอัตราว่างงานซึ่งค านวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงานในไตรมาสนี้ พบว่ามี
อัตราร้อยละ ๐.0๙ ทั้งนี้ อัตราการว่างงานภาพรวมไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 
๐.๔0 ส าหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงานซึ่งมีจ านวน ๑๔1,239 คน พบว่าเป็นผู้ท างานบ้าน 
เรียนหนังสือและอ่ืน ๆ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 23.74 ร้อยละ 23.12 และร้อยละ 53.14 ของผู้ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงานทั้งหมด ตามล าดับ 

 
 

                                                           
8 แผนพัฒนาจังหวัดเลย (พ.ศ. 2561-2564), ส านักงานแรงงานจังหวัดเลย 
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๘) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 8.1) การคมนาคมและการขนส่ง9 

      การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ไม่มีเส้นทางรถไฟ 
      ๑. ทางบก มีทางหลวงสายส าคัญ ได้แก่ 

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

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

- ท่าเรือเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
- ท่าเรือบ้านคกไผ่ อ าเภอปากชม 

         ท่าเรือทั้ง ๒ แห่งอยู่ในการก ากับของด่านศุลกากรเชียงคาน 
         แม่น้ าเหือง มีเรือโดยสารที่บ้านหนองผือ บ้านปากห้วย ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ ปัจจุบัน        

มีสะพานข้ามแม่น้ าเหือง จ านวน ๑ แห่ง คือ สะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย – ลาว ที่บ้านนากระเซ็งต าบลอาฮี 
อ าเภอท่าลี่ ตรงข้าม บ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว 

    ๓. ทางอากาศ 
        กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดท่ าหรือที่ สนามบินศุลกากรทางอนุมัติ          

ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอนที่ ๗ ก ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗ ก วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ก าหนดให้
สนามบินเลย จังหวัดเลย เป็นสนามบินศุลกากร เพ่ือให้เป็นที่น าของเข้าหรือส่งของออก หรือส าหรับส่งของออก
ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท ท่าอากาศยานเลยมีขนาดทางวิ่ง ๒,๑๐๐ x ๔๕ 
เมตร สามารถรองรับเครื่องบิน Boeing ๗๓๗ และ Airbus ๓๒๐ ได้ และลานจอดอากาศยานอากาศยาน
สามารถจอดเครื่องบิน Boeing หรือ Airbus ๓๒๐ พร้อมกันได้จ านวน ๒ ล า ปัจจุบันท่าอากาศยานเลย          
มีสายการบินพาณิชย์ท าการบินขึ้นลง จ านวน ๒ สายการบินคือสายการบินนกแอร์ (Nok Air) และสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) เปิดท าการบินทุกวัน 

 
๙) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเลย 

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

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

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

รวม ๓,๙๓๘,๓๓๕ – ๓ –๕๕ ไร่ 
                                                           
9 แขวงการทางเลย ที่ 1, แขวงการทางเลย ที่ 2, ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย, ด่านศุลกากรเชียงคาน, ด่านศุลกากรท่าลี่, ทา่อากาศยาน
เลย, ขนส่งจังหวัดเลย 
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๑๐) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
                                            จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ อ าเภอ ๘๙ ต าบล ๘๔๐ 
หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ๑๐๑ แห่ง ดังนี้ เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๗ แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๗๑ แห่ง และ ๑ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด มีจ านวนประชากรรวม ๖๑๘,๔๙๒ คน 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มีนาคม ๒๕๕๘) ปี ๒๕๕๘ ขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด ประมาณวันละ 
๖๓๑ ตัน เป็นขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเฉลี่ยวันละ ๒๖๓ ตัน และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉลี่ย ๓๖๘ 
ตัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดเลยได้รับบริการรวบรวมเก็บขนน าไปก าจัด ปริมาณ ๓๓๓.๐๙ ตัน/วัน คิด
เป็นร้อยละ ๕๒.๙๙ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และก าจัดถูกต้องปริมาณ ๑๖๑.๖๑ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๕๒ ของปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัด 

 สถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการของจังหวัดเลย มีจ านวน ๒ แห่ง คือ 
สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองเลย และเทศบาลต าบลเชียงคาน สถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องมีประมาณ     
๔๒ แห่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ทิ้งขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีบริการจัดเก็บรวบรวมขยะเพ่ือ
น ามาก าจัด แต่ท าบ่อขยะให้ชาวบ้านน าขยะมาทิ้งเอง สถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องที่ยังมีการเผาขยะจ านวน 
๒๖ แห่ง 

 
๓.๑.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

๓.๑.๓.๑ ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์     

            ศักยภาพ (Product Champion) ของจังหวัด 

           ๑) ทิศทางหรือนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 

- การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิต  
ตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม  

- การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตามความ
ต้องการของตลาด  

- การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีนวัตกรรม  

- การผลิตสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและภูมิปัญญา 

๒) ผลิตภัณฑ์ศักยภาพของจังหวัดเลย 

2.1) โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดเลย 

      ๑) ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

         - เป้าหมาย ปี ๒๕61 จ านวน ๑,603,087,691 บาท 

         - ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ ๒๕๖๒ (ต.ค. ๖0 – ก.ย. ๖1) 
จ านวน 1,454,320,052 บาท 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๕๓ 

                                   ๒) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ที่ลงทะเบียนในปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๖2 

      ๑) การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ประจ าปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ 

          จังหวัดเลย โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP              
ที่ลงทะเบียน จ านวน ๘๓๙ ราย/กลุ่ม สามารถจ าแนกเป็นรายอ าเภอได้ ดังนี้ 

ที ่ อ าเภอ 
กลุ่มผู้ผลิต

ชุมชน 
ผู้ผลิตรายเดียว SMEs รวม 

๑ อ าเภอเมืองเลย  ๗๓ ๓๓ ๐ ๑๐๖ 
๒ อ าเภอนาด้วง  ๒๖ ๑๐ ๐ ๓๖ 
๓ อ าเภอเชียงคาน  ๔๘ ๘๗ ๑ ๑๓๖ 
๔ อ าเภอปากชม  ๓๔ ๖ ๑ ๔๑ 
๕ อ าเภอนาแห้ว  ๒๕ ๑๙ ๑ ๔๕ 
๖ อ าเภอด่านซ้าย  ๒๘ ๓๔ ๐ ๖๒ 
๗ อ าเภอวังสะพุง  ๒๙ ๓๘ ๐ ๖๗ 
๘ อ าเภอท่าลี่  ๓๒ ๓๑ ๑ ๖๔ 
๙ อ าเภอภูเรือ   ๒๒ ๑๒ ๒ ๓๖ 

๑๐ อ าเภอภูกระดึง  ๔๐ ๑๑ ๐ ๕๑ 
๑๑ อ าเภอภูหลวง  ๕๑ ๖ ๐ ๕๗ 
๑๒ อ าเภอผาขาว  ๔๓ ๑๕ ๐ ๕๘ 
๑๓ อ าเภอเอราวัณ  ๓๒ ๑๕ ๐ ๔๗ 
๑๔ อ าเภอหนองหิน  ๑๘ ๑๕ ๐ ๓๓ 

รวม ๕๐๑ ๓๓๒ ๖ ๘๓๙ 

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

  ทั้งนี้ มีจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองการลงทะเบียน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จ านวน ๙๗๘ 
ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 

ที ่ ประเภทการลงทะเบียน จ านวน 
๑ อาหาร ๒๑๗ 
๒ เครื่องดื่ม ๖๒ 
๓ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒๖๓ 
๔ ของใช้ ของตกแต่งฯ ๓๕๑ 
๕ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๘๕ 

รวมทั้งสิ้น ๙๗๘ 
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        ๒) การลงทะเบียน OTOP ประจ าปี ๒๕๖๐ 

    จังหวัดด าเนินการรับลงทะเบียน OTOP ด้วยการกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
OTOP ด้วยมือเปล่า (Manual) ไว้ก่อน เมื่อได้รับมติเห็นชอบ เรื่องการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ปี ๒๕๖๐ จากคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) แล้วจะแจ้งให้จังหวัด
ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการลงทะเบียน OTOP 

        ๓) จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรรสุดยอด นตผ.ไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน 
๑๙๙ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการประกาศผลระดับดาวแล้ว จ านวน ๑๙๖ ผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ประเภท ๑ ดาว ๒ ดาว ๓ ดาว ๔ ดาว ๕ ดาว รวม 
๑ อาหาร ๖ ๑ ๑๑ ๓๘ ๑๑ ๖๗ 
๒ เครื่องดื่ม ๑ ๐ ๑ ๑๐ ๒ ๑๔ 
๓ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๐ ๒ ๒ ๔๔ ๑๖ ๖๔ 
๔ ของใช้ ของตกแต่งฯ ๔ ๓ ๑๖ ๑๖ ๑ ๔๐ 
๕ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๐ ๐ ๒ ๙ ๓ ๑๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑ ๖ ๓๒ ๑๑๗ ๓๓ ๑๙๙ 
ข้อมูลผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จาก ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

๓. สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเลย (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ส าหรับจังหวัดเลยมี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าคัดสรรฯ PSO ทั้งสิ้น 
๗๔๘ กลุ่ม/ราย รวม ๒,๑๐๙ ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมฯในครั้งนี้ จ านวน ๓๗ 
กลุ่ม/ราย รวม ๔๓ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเลย 
จ านวน ๕ ผลิตภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้ 
             ๑. ประเภทอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย (Banana Stick : กลุ่มชวนน้องออมถวาย
พ่อหลวง อ าเภอภูหลวง) 
            ๒. ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาแฟ (กาแฟคั่วบด ตราคอฟฟ่ีบัน: วิสาหกิจชุมชนรักษ์
สมุนไพร ไทยท่าศาลา อ าเภอภูเรือ) 
             ๓. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนบ้าน : กลุ่มทอผ้า
ไหมบ้านหนองน้ าใส อ าเภอเอราวัณ) 
             ๔. ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสาน (กระติบข้าว : กลุ่ม
หัตถกรรมจักสานไทเลย อ าเภอวังสะพุง) 
             ๕. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร (สบู่สมุนไพรงาด าบ้านลูกไม้ : 
กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา อ าเภอเมืองเลย
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          ๓.๑.๓.๒ การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
๑)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 

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

๑. Structure (โครงสร้างองค์กร) 

S๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเลยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 
ข้าวโพด มะขาม ขิง ไม้ดอกไม้ประดับ และมี
ผลไม้ที่สร้างมูลค่าที่ส าคัญ ได้แก่ สัปปะรด 
มะม่วง แมคคาเดเมีย อะโวคาโด และกาแฟ  

S๒. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับประเทศ เช่น      
ภูกระดึง  เชียงคาน  ด่านซ้าย Sky walk   
ลานพญานาค  ผีตาโขน ถนนคนเดินเชียงคาน 
เป็นต้น เป็น Unseen ที่น่าสนใจของประเทศ  

S๓. ท าเลที่ตั้งของจังหวัด ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทาง
การเชื่อมโยง สปป.ลาว และเส้นทางโรแมนติค 
พร้อมทั้ ง ได้ รั บ เป็น พ้ืนที่ พิ เ ศษด้ านการ
ท่องเที่ยว  ท าให้มีช่องทางติดต่อการค้า
ระหว่างประเทศง่ายและสะดวกข้ึน 

S๔  มีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้นหลายจุด
ของลุ่มแม่น้ าเลย 

S๕  ปีปัจจุบันวัยท างานในจังหวัดเลยมีมากขึ้นท า

ใ ห้ มี ทั พ ย า ก ร บุ ค ล ที่ ม า ก พ อ ส า ห รั บ

อุสาหกรรมและการจ้างงานในจังหวัดเลย 

S๖  จังหวัดเลยยังมีพ้ืนที่เหลือเยอะมากๆ ที่จะใช้

ประโยชน์ใช่สอยนอกเหนือจากการใช้เป็นที่

อยู่อาศัยซึ่งสามารถน ามาเป็นพ้ืนที่ในการ

สร้างและหารรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 

W๑. พ้ืนที่จังหวัดเลยประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ า
เพ่ือการเกษตร อย่างทั่วถึง 

W๒. ค่าแรงค่อนข้างต่ าส าหรับแรงงานในจังหวัด 

W๓. พ้ืนที่จังหวัดเลยยังติดปัญหากับการซ้อนทับ

พ้ืนที่ป่าอุทยาน ท าให้การพัฒนาด าเนินการ

ติดขัด 

W๔. ความไม่ชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

W๕. พ้ืนที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพ้ืนที่สูง

ท าให้การขนส่งเข้าถึงพ้ืนที่ล าบาก 
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๒. Strategy (กลยุทธ์) 

S๗ . จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ า ห า ร 
(Gastonomy Tourism) และกา ร เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย  

S๘ . มีแหล่ งท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน
จังหวัดได้  

S๙ .   มี น โ ยบายส่ ง เ ส ริ มหรื อ พัฒนา เฉพาะ

อุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืนที่

สอดคล้องกับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

S๑๐. เป็นการส่งเสริมการร่วมมือทั้งทางภาครัฐ 

เอกชน และมหาวิทยาลัย ในการผลักดัน

อุตสาหกรรม ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

S๑๑. การเชื่อมโยงภูมิภาค ๓ ภาค เหนือ อีสาน 

กลาง และประเทศ สปป.ลาว เป็นเส้นทาง

ท่องเที่ยว แบบธรรมชาติ คล้ายคลึงภาคเหนือ

แต่เป็นวัฒนธรรมภาคอีสาน 

W๖ . หน่ ว ย ง านภาครั ฐ ไม่ มี ก า รบู รณาการ
แผนงาน/โครงการอย่างชัดเจนและไม่เป็น
รูปธรรม 

   

 

๓. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

S๑๒. มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

สถาบันการศึกษาในการด าเนินงาน 
W๗. การขนส่งระบบโลจิสติกส์เฉพาะทาง เช่น 

ของสด อาหารทะเล ยังขาดประสิทธิภาพ 
และต้นทุนยังสูง  
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๔. Staff (บุคลากร) 

S.๑๓  บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมี พ้ืนฐาน
การศึกษาด ี

S๑๔. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง และให้
ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างด ี 

S๑๕. มีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาขับเคลื่อนงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

S๑๖. มีการอบรมพัฒนาทักษะด้านบุคลากรเพ่ือ
เตรียมแรงงานหรือผู้ประกอบการที่มีความรู้
ความสามารถ 

S๑๗. มีบุคคล(ปราชญ์) ที่กลับมาอยู่บ้าน บริหาร
และผลักดันธุรกิจชุมชน บ้านเกิดตัวเองให้
พัฒนามากข้ึน 

W๘. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ความสามารถที่
ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ  

W๙. บุคลากรขาดความสามารถในการวิเคราะห์
และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
วางแผนบริหารจัดการ 

W๑๐. แรงงานจบใหม่ค่อนข้างมีจ านวนมากแต่

ส่วนใหญ่จะท างานในจังหวัดเพราะค่าครอง

ชีพค่อนข้างต่ า 

W๑๑. บุคลากรและแรงงานขาดองค์ความรู้ด้าน

นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และขาดทุนใน

การพัฒนาองค์ความรู้ 

W๑๒. แรงงานขาด Mindset ที่ดีท าให้มีการ

พัฒนาน้อย 

๕. Skill (ทักษะ) 

S๑๘.  อุตสาหกรรมแปรรูปการ เกษตร และ
อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมได้ 
เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา       
ผักอินทรีย์ แมคคาเดเมีย 

S๑๙. สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืช
พลังงานทดแทนที่ส าคัญ เช่น มันส าปะหลัง
และ อ้อย  

S๒๐. มีการพัฒนาทักษะสู่เกษตรแปลงใหญ่เพ่ือ
พัฒนาไปสู่การส่งออกมากข้ึน 

S๒๑. มีหน่วยงานให้ความรู้ในการพัฒนา ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

W๑๓. ผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการปรับตัว

และพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๕๘ 

๖. System (ระบบการท างาน) 

S๒๒. มีการอ านวยความสะดวกในการลงทุน และ

พัฒนาอุตสาหกรรม 

S๒๓. มีการบูรณาการภาคส่วนราชการเยาวชน 

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือหาแนวทางร่วมในการ

ส่ง เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน

จังหวัด 

S๒๔. มีการน าเครื่องจักรมาช่วยในการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต 

W๑๔. การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่เป็น
ระบบและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย  

๗. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

S๒๕. จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นการขยายโอกาส
ทางการค้า/การลงทุนและการ และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมมากขึ้น  

S๒๖.ภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการ  SMEs 
SMIs สถาบันการศึกษามีค่านิยมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัดเลยเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

W๑๕. ยังไม่สามารถบูรณาการแผนงานร่วมกับ

หน่วยงานในจังหวัดตามระบบห่วงโซ่คุณค่า

ได ้
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๒)   การวิ เคราะห์ปัจจั ยภายนอก (External Factors) การเ มือง 
เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา 
SMEs การพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
การเร่งรัดควบคุมมลพิษ และการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น 

O๒ นโยบายด้านอุตสาหกรรมมีความต่อเนื่อง เน้น
การปรับโครงสร้างและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

O๓ มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ 
O๔ ขนาดตลาดไร้พรมแดนมีขนาดใหญ่ สามารถ

หาผู้จ าหน่ายวัตถุดิบได้มากขึ้น 
O๕ มีนโยบายของภาคเอกชนในระดับภาค 

ระดับประเทศ ในการช่วยกันผลักดัน 
O๖ มีนโยบายในการลดดอกเบี้ย ภาษี และงบ

ส่งเสริมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

T๑ ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

๒. Economic (เศรษฐกิจ) 
O๗ การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองท า

ให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ภาคอุตสาหกรรมบริการมีการพัฒนาและต่อ
ยอดการผลิต 

O๘ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนท าให้
สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศลาวและส่ง
ต่อไปยังจีนได้เป็นอย่างดีและเพ่ิมมากข้ึน 

O๙ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของอาหารถิ่นในแต่ละอ าเภอให้สามารถ
ขายได้ เป็นการต่อยอดวัสดุดิบท้องถิ่น ส่งเสริม
เศรษฐกิจในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 

T๒ ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

T๓ ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการพัฒนา
และคิดค้นนวัตกรรม และขาดเครื่องมือที่
ทันสมัยในการพัฒนาสินค้า 
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๓. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
O๑๐ ประชาชนเข้าถึงการรับบริการทางเทคโนโลยี

มากขึ้นท าให้การเข้าถึงผู้รับบริการท าได้ง่าย
ขึ้น 

O๑๑ วัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถสร้างอัตลักษณ์
ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี 

O๑๒ ความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ทาง
ธรรมชาติ ท าให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อ
โอกาสการลงทุนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์หรือเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจาก
การผสมผสานระว่างวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ความเป็นอยู่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

O๑๓ สังคมผู้สูงอายุและความต้องการอาหารที่มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

O๑๔ มีวัฒนธรรมที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นที่
สามารถน าไปพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือต่อ
ยอดและเพ่ิมมูลค่าได้เป็นอย่างดี 

O๑๕ ประชาชนพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและพร้อม
เผยแพร่ 

T๔ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้โครงสร้าง
แรงงานด้านอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป 

T๕ พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์โควิด-19 

๔. Environment (สิ่งแวดล้อม) 
O๑๖ กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระแสรักษ์โลก

เกษตรปลอดภัย สร้างโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการจ้างงานได้ 

T๖ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ า 

T๗ ปัญหากากและมลพิษ กระทบต่อความเชื่อมั่น
ของภาคอุตสาหกรรม 

๕. Technology (เทคโนโลยี)  
O๑๗ เทคโนโลยีมีความหลากหลายเอื้อต่อการ

ท างาน และพัฒนาผู้ประกอบการ 
O๑๘ มีธุรกิจอ่ืนที่อ านวยความสะดวกท าให้ขาด

แคลนแรงงาน เช่น Lineman Grab 

T๘ ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้อย  

T๙เทคโนโลยีเครื่องจักรส่วนกลางขาดการใช้งาน
จากผู้ประกอบการ 
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๖. Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
O๑๙การเข้าถึงของประชาชนและผู้ประกอบการมี

มากขึ้น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และผ่าน
กิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัด 

T๑๐ ขาดการเชื่อมโยงและช่องทางการเข้าถึง
ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการท้องถิ่น 
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๓)  TOWS Matrix 
    จากการวิเคราะห์บริบทของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สามารถน ามาจัดท ามาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 

 
 
 

Tow Matrix 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเลยมีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

S๒. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีติดอันดับ 

S๓. ท าเลที่ต้ังของจังหวัด (เช่ือมโยงสปป.ลาว และเสน้ทางโรแมนติค) 

S๔. จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว และการเกษตรปลอดภัย  

S๕. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ทางธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

S.๖ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีพื้นฐานการศึกษาดี 

S๗. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 

S๘. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้  

S๙. สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานทดแทนท่ีส าคัญ  

S๑๐. มีการอ านวยความสะดวกในการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม 

S๑๑. จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นการขยายโอกาสทางการค้า/การลงทุน 

W๑. พื้นท่ีจังหวัดเลยประสบปัญหาการกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  

W๒. เส้นทางคมนาคมหลัก ไม่สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้ 

W๓. หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 

W๔. การขนส่งระบบโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอ จึงท าให้เพิ่มต้นทุนสินค้า  

W๕. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

W.๖ บุคลากรขาดความสามารถและใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน

บริหารจัดการ 

W๗. ขาดทักษะเชิงวิชาการในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์ 

W๘. การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่เป็นระบบ 

 W๙. บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดตามระบบห่วงโซ่คุณค่าได้ 

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

อุตสาหกรรม 

O๒ นโยบายด้านอุตสาหกรรมมีความต่อเน่ือง เน้นการปรับโครงสร้างและการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

O๓ มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแต่ละพื้นท่ี 

O๔ การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท าให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและต่อยอดการ

ผลิต 

O๕ จังหวัดท่ีติดชายแดนท าให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศลาวและส่งต่อไปยังจีน 

O๖ ประชาชนเข้าถึงการรับบริการทางเทคโนโลยีมากขึ้นท าให้การเข้าถึงผู้รับบริการท า

ได้ง่านข้ึน 

O๗ วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งสามารถสร้างอัตลักษณ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้เป็น

อย่างดี 

O๘ ความนิยมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/ทางธรรมชาติ ท าให้นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

O๙ สังคมผู้สูงอายุและความต้องการอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อ 

O๑๐ กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกษตรปลอดภัย  

O๑๑ เทคโนโลยีมีความหลากหลายเอื้อต่อการท างาน และพัฒนาผู้ประกอบการ 

O๑๒ การเข้าถึงของประชาชนและผู้ประกอบการมีมากขึ้น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  

- สนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมพัฒนากระบวนการผลิตโดยยึดการใช้มาตรฐาน
และเทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสีเขียว 

- ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- ประยุกต์ใช้งานวิจัยและยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่อาหารปลอดภัย 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
- ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของของประชาชน  ในการเฝ้าระวังก ากับดูแล

การประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ก ากับดูแลพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม

มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

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

- พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการคิดวิเคราะห์ และสร้างกลกลการ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

- จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ โดยเน้นการพัฒนา
อย่างย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าด้านเกษตรแปรรูป เพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
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Tow Matrix 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเลยมีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

S๒. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีติดอันดับ 

S๓. ท าเลที่ต้ังของจังหวัด (เช่ือมโยงสปป.ลาว และเสน้ทางโรแมนติค) 

S๔. จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว และการเกษตรปลอดภัย  

S๕. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ทางธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

S.๖ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีพื้นฐานการศึกษาดี 

S๗. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 

S๘. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้  

S๙. สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานทดแทนท่ีส าคัญ  

S๑๐. มีการอ านวยความสะดวกในการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม 

S๑๑. จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นการขยายโอกาสทางการค้า/การลงทุน 

W๑. พื้นท่ีจังหวัดเลยประสบปัญหาการกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  

W๒. เส้นทางคมนาคมหลัก ไม่สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้ 

W๓. หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 

W๔. การขนส่งระบบโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอ จึงท าให้เพิ่มต้นทุนสินค้า  

W๕. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

W.๖ บุคลากรขาดความสามารถและใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน

บริหารจัดการ 

W๗. ขาดทักษะเชิงวิชาการในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์ 

W๘. การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่เป็นระบบ 

 W๙. บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดตามระบบห่วงโซ่คุณค่าได้ 

อุปสรรค (Threat) มาตรการเชิงป้องกัน (ST) มาตรการหลีกเลีย่ง (WT) 
T๑ ข้อจ ากัดด้านกฎหมายท่ีส่งผลต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
T๒ ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
T๓ ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม และขาด

เครื่องมือท่ีทันสมัย 
T๔ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้โครงสร้างแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป 
T๕ ความแปรรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ต้นน้ า 
T๖ ปัญหากากและมลพิษ กระทบต่อความเช่ือมั่นของภาคอุตสาหกรรม 
T๗ ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้อย  
T๘ ผู้ประกอบการไม่ทราบกิจกรรมท่ีส านักงานอุตสาหกรรมให้บริการ 

- ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเพือ่
ลดต้นทนุการผลิต 

- สร้างกลไกการรับรูก้ฎหมาย เพื่อลดประเดน็ที่เป็นอุปสรรคตอ่การประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

- ร่วมกับสถาบันการศกึษาและสถานประกอบการในการพฒันาโจทย์วจิัยร่วมเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอ่ธรุกจิอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมการลดของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุ   

รีไซเคิลในการผลิตสนิค้าประเภทอื่น 

- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและความเชือ่มัน่
เครื่องหมายหมายให้กับธุรกิจอตุสาหกรรมและผู้บริโภค 

- ปรับปรุงกระบวนการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอืน่ 
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๔)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
๔.๑) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร ่

๑ . มีแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์  

๒. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์ และอัพเดท 
๓. การก าหนดผังเมืองให้มีความชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ

ภาคอุตสาหกรรม 
๔. การพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดให้มีการพัฒนาด้านการผลิต เช่น การ

ขออนุญาตในการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ าตาล 
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)  

๑. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เช่น การพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ  
สีเขียว  OTOP สีเขียว การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท้องถิ่น อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัด  

๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องมือ
บริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้  

๓. เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  

๔. การสนับสนุนสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ 
๕. สนับสนุนสินค้าที่สอดรับยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น การแปรรูปทางการ

เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
ประชาชนผู้บริโภค ๑. สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานต่าง  ๆ 

อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
๒. การควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย ส าหรับ

ผู้บริโภค 
๓. การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด ให้กว้างขวาง และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
ชุมชน ๑. ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพื้นท่ีประกอบการต้องการให้มีการก ากับ/ควบคุม/

ดูแล การประกอบกิจการโรงงาน เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้
มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนอย่างชัดเจน 

หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการบูรณาการเพ่ือการปฏิบัติงานและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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๔.๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย (ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 จากแผนแม่บทเฉพาะกิจ) 
 

หัวข้อการพัฒนา ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 

1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ 

 

1) รูปแบบการค้าขายแบบใหม่ การขายออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน ของ
ผู้ประกอบการ 
2) การกระจายความเจริญของการท่องเที่ยวในเมืองหลักไปสู่ชุมชนใกล้เคียง
หรือรอบนอกท่ีมีศักยภาพ  
3) สร้างคนในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพและมีความเข้าใจในชีวิตรู้จักความรับผิดชอบ
ชั่วดีต่อคนในสังคมนั้น ๆ ถึงจะท าให้สามารถใช้คนในชุมชนได้  
4) คิดค้นโครงการให้เหมาะสมหรือที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ ให้มีเพ่ิมข้ึน, พัฒนาให้
เข็มแข็งชัดเจนและพัฒนาไปตามล าดับ 
5) พ้ืนที่ใดๆ ที่เจริญแล้วก็กระจายต่อออกไปตามพ้ืนที่รองลงไปและความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่รองด้วย 
6) ส่งเสริมผู้ประกอบ SME หรือธุรกิจชุมชนรุ่นใหญ่ 
7) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถท างานได้มากกว่า
หนึ่งอาชีพ (Up skill) 
8) อยากให้หน่วยงานการศึกษา มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ และ
กิจกรรมมากขึ้น และเปิดอบรมให้เด็ก นักศึกษา และ แรงงาน มีการแข่งขันจะ
ท าให้มีคุณภาพมากขึ้น 
9) รูปแบบการค้าแนวใหม่ (New normal)  ภายใต้สถานการณ์ Covid ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าเสมือนจริง เหมือนเล่มเกมส์  
10) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี P.O.S ในการจัดสต๊อคสินค้า และจัดการสินค้า
คงเหลือ  
 

2) การยกระดับขีด
ความสามารถของ
ประเทศเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว 

1) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) อย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านอาหารถิ่นเพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านหรือผู้ประกอบการด้านอาหารของ
จังหวัดเลย ทั้ง 14 อ าเภอ ได้น าเสนอเมนูอาหารถิ่นที่จะส่งเสริมให้เป็นเมนู
ต้องห้ามพลาด เกิดเป็นแผนที่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมถึงเพ่ิมมูลค่าให้กับ
วัตถุดิบของท้องถิ่น ที่จะสามารถรองรับนักท่อเที่ยวได้ในอนาคต ทั้งนี้เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้าสรรค์และเน้นคุณภาพรวมถึงเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร ที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหาร
ท้องถิ่น รวมถึงสามารถลงมือท าอาหารได้ด้วยตนเอง 
2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมพืชสมุนไพรพื้นถิ่น 
3) ปรับอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศให้เข้าสู่ทางอุตสาหกรรมการเกษตร
ที่แท้จริง 
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หัวข้อการพัฒนา ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 

3) การพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของ
คนให้เป็นก าลังหลักใน
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
 

1) เพ่ิมช่องทางการศึกษา การเพ่ิมทักษะให้หลายๆทาง และง่ายต่อการเรียนรู้ 
(ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน) 
2) หลักสูตรอย่างง่าย , หลักสูตรพื้นฐาน , หลักสูตรเฉพาะทาง และใช้
ระยะเวลาสั้นๆ ในการพัฒนาทักษะแรงงาน 
3) เพิ่มความรู้ทางการรักษาสุขภาพตนเองในการท างาน 
4) ผู้สูงวัยที่มีทักษะสูง กลับเข้ามาแนะน าในองค์กร 
5) การพัฒนาพืชเส้นใยทางเลือก เพ่ือสร้างมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
ตามอัตลักษณ์จังหวัดเลย 
6) การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (กล้วย) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับ
สู่เกษตรมูลค่าสูง 
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อสร้างโปรตีนทางเลือกและสร้าง
ภูมิคุ้มกันในระบบย่อยอาหาร ส าหรับผู้สูงวัย 

 
๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเลย  
     ปี ๒๕๖5 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
    “เพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม”   

๓.๒.๒ พันธกิจ   

๑) ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และ
สามารถแข่งขันได้ 

๒) สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน สร้าง
โอกาสและลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม   

๓) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

๑)  แนวทางการพัฒนาด้านที่  ๑ ส ่ง เ ส ร ิม ศ ัก ยภ าพ และ เ พิ ่ม ผ ลผลิต ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

(หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เดิม) 

• เป้าประสงค์   
- ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
- เพ่ิมผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
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• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 

(๒๕๖๒) 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา ราย xxx 30 40 40 

ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนได้
ร้อยละ 2 

ราย XXX ๕ ๕ ๕ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์ 20 20 20 20 

ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มผลิตภาพและ/
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของรายได้ 

ผลิตภัณฑ์ xxx ๕ ๕ ๕ 

 
 กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
(ถ้ามี) 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- ไม่มี 

- - 
 

- 
 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

237,500 237,500 237,500 

 โครงการอื่น ๆ 
- ไม่ม ี

 
 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
•  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs           
สู่  Exports กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูป 
ด้วยนวัตกรรม เพื่อศักยภาพการแข่งขัน  

 
2,250,000 

 
2,250,000 

 
2,250,000 

 โครงการอื่น ๆ 
• โครงการสัมมนามือใหม่หัดขายออนไลน์ Shopee 

 
50,000 

 
- 

 
- 
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๒)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ สนับสนุนปัจจัย เ อื ้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม    

(หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เดิม) 
• เป้าประสงค์   

เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

   
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมลูปีฐาน 

(๒๕๖๒) 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้าน
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ราย 50 100 100 100 

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

ร้อยละ 100 200 200 200 

 
กลยุทธ์ / โครงการ  

                                                         หน่วย : บาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ (ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนับสนุน สร้างโอกาส 
และลดอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

- ไม่มี 

 
 

 
 

 
 

โ ค ร งการที่  สอจ .  ขอรั บการสนั บสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 
  32,000 

 
 
  32,000 

 
 
  32,000 

โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการ.................. 

   

  
 ๓)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เดิม) 

• เป้าประสงค์   
เพ่ือสร้างภาคลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
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• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
สีเขียวเพิ่มขึ้น 

ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย  

จ านวนกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือ
วัตถุดิบ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ /
ผลิตภัณฑ์/จ านวน

วัตถุดิบ 

- 1 1 1 

จ านวนเครือข่ายเฝ้าระวังและจดัการกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
และชุมชม 

เครือข่าย 30 ราย 30 ราย 30 ราย 30 ราย  

                                               
 

    กลยุทธ์ / โครงการ                                                             หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ (ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
การส่งเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรมสู่การ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- ไม่มี 

 
 

 
 

 
 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการธรรมาภิบาลรักษส์ิ่งแวดล้อม 
• โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  

 
 

34,000 
3,000 

 
 

34,000 
3,000 

 
 

34,000 
3,000 

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

   

  
   ๔)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะองค์กร และสร้าง
เครือข่ายอุตสาหกรรม (หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ใหม่ ) 

• เป้าประสงค์   
• เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่

ผู้ประกอบการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
• เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามระบบห่วงโซ่คุณค่า 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมตามระบบ
ห่วงโซ่คุณค่า  

ระบบ 3 3 3 3 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 85 85 85 
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กลยุทธ์ / โครงการ     หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

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

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- ไม่มี 

      
 

   
 

  
   
 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
•  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
โครงการอื่นๆ 
- ไม่มี 

        
 

 
 

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

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรอตุสาหกรรมด้วย
หลักการวินิจฉัย Sindung 

      - - 100,000 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการจัดท าฐานข้อมูล ช้ีน าเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 75,000 75,000 75,000 

 โครงการอื่น ๆ 
• โครงการ.................. 
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ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก  

๔.๑ โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ 
 

ยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12          
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ที่มุ่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการ
มุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และคาร์บอนต่ าบนฐานความรู้เชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน โดยการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ด้วย
การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกต์ ใช้ วิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือ
ลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้ง  ประสานความร่วมมือ
การพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบัน
เฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ มีการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และองค์ความรู้  ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนี้ แผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ได้พิจารณาเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี คือ แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพ่ือจะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถการแข่งขัน โดยมี 6 แผนงานหลัก ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นในเรื่องแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองลงมาคือ แผนงานยกระดับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
โลก เป้าหมายในช่วงระยะ 5 ปีแรก คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
นวัตกรรมแผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพเพ่ือขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม มีการตั้งเป้าหมายผลิตภาพการผลิตรวม/ผลิตภาพ
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แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ต้องสูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 5 
ต่อปีตามล าดับ และความส าเร็จของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือที่จะช่วย ลดต้นทุน/สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ยกระดับประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางมาตรฐานในอาเซียน และเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
ของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล 
           ดังนั้น การส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการ
ผลิต สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่า
สินค้าอุตสาหกรรม  โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
จึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้มี           ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าผลผลิตให้มีมาตรฐาน
สามารถเติบโตและแข่งขันได ้

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานการผลิตของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย 
สวยงาม 
2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรได้ตระหนักถึงการให้ความส าคัญแก่คุณภาพ และ
ความปลอดภัย และมาตรฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

๔.  ผลผลิต  และผลลัพธ์ ของ
โครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสนใจเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัย จ านวน 30 ราย 
2. ผู้ประกอบการได้รับการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัยและเพ่ิมพูนประสบการณ์ จ านวน 30 ราย 
3. จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า
นวัตกรรม เครื่องมือทางการผลิตจากบริษัทตัวแทนผู้จ าหน่ายและ
จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผู้ประกอบการ จ านวน 30 ราย  
4. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมาตรฐาน 
จ านวน 30 ราย 

๕ .  ตั ว ชี้ วั ด คว ามส า เ ร็ จ ขอ ง
โครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสนใจเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัย 
2. ผู้ประกอบการได้รับการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัยและเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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3. จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า
นวัตกรรม เครื่องมือทางการผลิตจากบริษัทตัวแทนผู้จ าหน่ายและ
จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผู้ประกอบการ 
4. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในเรื่องมาตรฐาน 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด (แผนงาน 
3.2) โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ      
ในจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗. ระยะเวลา เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 

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

๙. งบประมาณ 2,250,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจั งหวัดเลย (Cotton Valley 
Creation) 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ      
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายในการลดช่องว่างของรายได้
และกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
(Local Economy) มีกลไกในการขับเคลื่อนและมุ่งเน้นส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
แข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้  

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกให้เข้าสู่ "ภาวะถดถอย" ภาคอุตสาหกรรมเกิดการ
ชะลอตัว รวมทั้งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
เป็นวงกว้างในทุกภาคธุรกิจ ตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
การค้า ค้าปลีก และการท่องเที่ยว และธุรกิจอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม และวันที่ 
24 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติมาตรการเยียวยา
ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งมาตรการด้านการเงิน ภาษี การชดเชย
รายได้ และการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ในฐานะ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ ในการส่งเสริมและ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในสภาวการณ์ที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับ
ผลกระทบจากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรน่า 2019 (โควิด 19) นี้ จึงต้องเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากให้
ฟ้ืนตัวและ  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ประกอบกับนโยบายของจังหวัด
เลยที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเฉพาะฝ้าย ซึ่ง เป็น       
อัตลักษณ์ของจังหวัดเลย มีการเพาะปลูกกันมายาวนาน จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley 
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Creation) เพ่ือให้เกิดการผลิตสินค้าที่เกิดจากส่วนผสมระหว่างวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี
ของจังหวัดเลยที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นตรงกับความต้องการ  ของ
ตลาด และสามารถก้าวสู่สากล ตลอดจนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ อันจะน ามาซึ่งรายได้จากการผลิตสินค้าและ
การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เกิดการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การส่งเสริมการปลู กฝ้าย
ปลอดสารพิษ การผลิตเส้นด้ายจากฝ้าย การแปรรูปสินค้าจากฝ้าย       
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝ้ายสู่สากล โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ 
ๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์และองค์ความรู้ในการผลิต
หัตถกรรมจากฝ้ายที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
และวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย   
2. เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถกรรมฝ้ายให้เป็นที่
รู้จักและก้าวสู่สากล     
3. เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนใน
จังหวัดเลย  

๔.  ผลผลิต  และผลลัพธ์ ของ
โครงการ 
 
 

1. เกิดการผลิตหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเลย 
2. เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายให้
เป็นที่รู้จักและก้าวสู่สากล 
3. เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนใน
จังหวัดเลย  
4. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย 

๕ .  ตั ว ชี้ วั ด คว ามส า เ ร็ จ ขอ ง
โครงการ 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายปลอดสารพิษท่ีมี Story และเป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดเลย สามารถสร้างมูลค่าได้ จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
 2. Land Mark แหล่งเพาะปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ ผลิต และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 
จ านวน 9 แห่ง 
3. ช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น จ านวน 1 ช่องทาง 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน/ส่งเสริมการตลาด 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 

1. กิจกรรมการปลูกฝ้าย   ปลอดสารพิษ จ านวน 100 ไร่         
การเตรียมดิน การเพาะปลูก และการดูแล 
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2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 9 รุ่น รุ่นละ 20 คน  
3. การให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก จ านวน 150 ราย ด้านการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบดีไซน์และสร้างแพทเทิร์น การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ิมฟังก์ชั่นในสินค้า 
4. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
5. กิจกรรมการเชื่องโยงสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย การสร้าง 
Cluster ผลิตภัณฑ์จากฝ้าย อันจะน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
การพัฒนาเส้นทางดอกฝ้าย สร้าง Landmark สร้างจุดจดจ า       
ป้ายเชิงสัญลักษณ์ การสร้างศูนย์เรียนรู้และแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
6. กิจกรรมด้านการตลาด และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ
ประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชน 

๙. งบประมาณ 16,500,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
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๔.๒  ความเชื ่อมโยงแผนปฏิบ ัต ิราชการ อก.  แผนปฏิบ ัต ิราชการ สปอ. และ
แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 
 

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

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

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  ๒๕๖1 – ๒๕๖5 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดเลย ป ี๒๕๖๕ 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ ๔.๐    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔.๖ ภายในปี ๒๕๖๕ 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ ๒.๕ ภายในปี ๒๕๖๕ 

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว การค้าและการ
ลงทุนภายใต้การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มผลผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม  

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๑

 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศควบคูก่ับการอนุรกัษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

สนับสนุนปัจจัยเอื้อ ต่อการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรม  

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๒

 

การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

การส่งเสรมิและพฒันา
ประสิทธภิาพการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้ อ
ต่อการลงทุนและการพัฒนา 

อุตสาหกรรม  

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๓

 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสรมิและสนับสนนุ
เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมการ

ผลิตและการบรกิารเชิง
สร้างสรรค ์

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สู่การ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ ๔

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อ

ยกระดับสู่สากล 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร และ

สร้างเครือ ข่ายอุตสาหกรรม  
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ 5

 

  การเสริมสร้างและรกัษาความ
มั่นคง 

 

 
 ๔.๓ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ สอจ. ตาม

แผนพัฒนาจังหวัด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัด งบเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือด าเนินโครงการ
พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation) งบประมาณ 16.5 ล้านบาท ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 โดยได้มีการด าเนินงานใน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๗๘ 

1. กิจกรรมการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ 
1.1 ด าเนินกิจกรรมการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ กิจกรรมย่อยการประชุมกลุ่มย่อย

และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไปแล้วจ านวน 9 รุ่น รุ่นละ 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 200 คน ระหว่าง
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 

1.2 ด าเนินกิจกรรมการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ จ านวน 100 ไร่ ในพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเลย เรียบร้อยแล้ว 

2. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ได้ด าเนินกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจ านวน 9 รุ่น (รุ่นละ 20 คน) รุ่นละ 3 

วัน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 180 คน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2654 - 19 พฤษภาคม 2564 โดย
ด าเนินการในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

3. กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 
3.1 ได้ด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ไปแล้ว จ านวน 9 กลุ่มเป้าหมาย 

ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2564      
3.2 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร่างผลิตภัณฑ์ -ยืนยัน-ปรับปรุง-

ต้นแบบ) จ านวน 9 กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 180 คน และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
จ านวน 90 ผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2564  

3.3 ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังการทดลองตลาดไปเรียบร้อย
แล้วโดยได้ส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย น าไปจัดท าคู่มือและอบรมให้แก่
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

4. กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมทดลองการตลาดเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชน จ านวน 

90 ผลิตภัณฑ์ ให้เหลือ 50 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมทั้งออกแบบและจัดท าคู่มือ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการผลิตให้กับชุมชน ตลอดจนการ
อบรม                เชิงปฏิบัติการในการจัดท าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้กับชุมชน และจัดท า
สื่อวิดีทัศน์ และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

5. กิจกรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย การสร้าง Cluster ผลิตภัณฑ์
จากฝ้าย 

ด าเนินกิจกรรมส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว โดยด าเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย การสร้าง Cluster ผลิตภัณฑ์จากฝ้าย กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์เส้นทาง
จากฝ้าย จ านวน 9 รุ่น รุ่นละ 20 คน ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 รุ่นที่ 1 บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 8 ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 
คน และ รุ่นที่ 2 บ้านกกบก หมู่ที่ 5 ต าบลหนองงิ้ว อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน) 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 3 บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมจ านวน 
20 คน และรุ่นที่ 4 บ้านใหม่ศาลาเฟือง หมู่ที่ 5 ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
20 คน วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 5 บ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ปี ๒๕๖5 หน้าท่ี ๗๙ 

มีผู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน และรุ่นที่ 6 บ้านสูบ หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 20 คน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 7 บ้านศรีปทุม หมู่ที่ 2 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน และรุ่นที่ 8 บ้านวังบง หมู่ที่ 10 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัด
เลย มีผู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 9 บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 8 ต าบลผาอิน
แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าป้ายสัญลักษณ์ Landmark จ านวน 
3 จุด และตกแต่งสถานที่/จัดท าบูธส าหรับจ าหน่ายสินค้าให้แก่        9 ชุมชน ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2564  

6. กิจกรรมด้านการตลาด การน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการประชาสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชน 

6.1 ด าเนินกิจกรรมแถลงข่าว เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ประธานหอการค้า
จังหวัดอุดรธานี และอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการแสดงแฟชั่นโชว์   

6.2 ด าเนินกิจกรรมการจ าหน่ายสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีเลย เมื่อวันที่    
2-7 กันยายน 2564  

6.3 ด าเนินกิจกรรมออกบูธจ าหน่ายสินค้า และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 – 12 กันยายน 2564  
                   และมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 15,682,826 บาท คงเหลือ 817,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 
 

 ๔.๔ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖4 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

ท
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความสอดคล้อง
แผนปฏิบัติการ 

หน่วยงาน
งบประมาณ 

1 โ ค ร งก า รส ร้ า ง แล ะ พัฒนา เ ค รื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

0.0282 แนวทางการพัฒนาที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 

2 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ส ถ า น
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

0.0260 แนวทางการพัฒนาที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 

3 โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้ อมสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

0.0203 แนวทางการพัฒนาที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 

4 โครงการส่ ง เสริมและพัฒนาด้ านการ
มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (มผช.) 

0.1290 แนวทางการพัฒนาที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1  

สปอ. 
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ท
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความสอดคล้อง
แผนปฏิบัติการ 

หน่วยงาน
งบประมาณ 

5 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตร
แปรรูปด้วยนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขัน 

2.25 แนวทางการพัฒนาที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  

งบพัฒนาภาค 
สปอ. 

6 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรใน
ระดับชุมชน (OPOAI-C) 

0.2224 แนวทางการพัฒนาที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 

สปอ. 

 

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

 

 

 


