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ค าน า 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญการจัดท าแผนในทุกระดับของแผน  

ทั้งนี้  เพ่ือให้หน่วยงานมีเครื่องมือในการวางกรอบ และก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้หน่วยงานภายใต้ 
การก ากับ ดูแล ด าเนินการจัดท าพัฒนาผลักดันแผนระดับที่ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้หน่วยงาน 
มีแผนและเป้าหมาย ส าหรับใช้ เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เช่น Thailand 4.0  
รวมถึงการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/ 
กลุม่จังหวัด หน่วยงานส่วนกลาง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

 

 

       กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 - พ.ศ.๒๕70) 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมของส านักงาน
อุตสาหกรรมจั งหวัดบุ รี รั มย์  โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เ กี่ ยวข้อ งกับการ พัฒนาประ เทศ 
และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๙) 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณา  
และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์   
(SWOT Analysis & TOWS Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผล 
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงน าไปสู่การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  
ที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
มาประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  
ให้มีความเข็มแข็ง และแข่งขันได้ ในระดับสากล ซึ่ งสามารถท าได้ โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์     
และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแล
อย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  

“มุ่งส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปการเกษตร วิสาหกิจชุมชน เชิงนวัตกรรม  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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พันธกิจ 

1)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสาน และสนับสนุน         
การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2)  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ 
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องในส่วนภูมิภาค 

3)  จัดท าแผน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน        
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

4)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
5)  ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

 ประเด็นการพัฒนาที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขัน และเสริมสร้ างศักยภาพ 
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและวิสาหกิจชุมชน  

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในอนาคต และเป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้วย  
BCG Model เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี       
และนวัตกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พืชสมุนไพรกัญชา กัญชงและกระท่อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม เพ่ือเชื่อมโยงการลงทุนในอุตสาหกรรม 
การผลิต และวิสาหกิจชุมชน 
 เ พ่ือส่ ง เสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิต และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสะดวก                  
และเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิต วิสาหกิจชุมชน 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (แผนระดับ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     (๑) เป้าหมาย 

1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอยา่งมี เสถียรภาพและยั่งยืน 
     1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.1 การเกษตรสร้างมูลคา่ 
(เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ) 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(อุตสาหกรรมชีวภาพ  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ) 

2.3 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ) 

2.4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 

ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

   แผนปฏิบัติการด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรมจั งหวัดบุ รี รัมย์  ระยะ 5 ปี               
(พ.ศ. 2566 – 2570) จัดท าโดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดบุรีรัมย์   เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริม  
และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน           
และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ
และมีความยั่งยืนสู่สากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การขับเคลื่อนด้วย
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาท
ต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น        
พร้อมทดสอบความต้องการตลาด รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ         
มีมูลค่าเพ่ิม 
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3.2 ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยด าเนินการตามนโยบาย   
ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายในลดความเหลื่อมล้ า      
น าประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์      
และนวัตกรรมอย่างชัดเจน  

3.3 ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ให้มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดโลก 

3.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยส่งเสริม 
ผู้ประกอบการครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่   
การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ 
SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ การน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ Digital หรือ IT มาใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย การเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพสินค้า เพ่ิมช่องทางการค้าและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และบริการ และพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs 
แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
 (๑) เป้าหมาย 

 1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป 
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

1.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

1.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

1.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

         (เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ ส่งเสริม       
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) 

2.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
       (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน) 
2.3 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น       

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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(จัดท าแผนผังภูมินิ เวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรม            
และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ       
พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเ วศ
อย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น) 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับนโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรม            

ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน       
ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่  พัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรี ไซเคิลขยะ หรือของเสีย             
ทั้งจากครัวเรือน และจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดการเกิดขยะและลดปัญหามลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดการปลดปล่อยมลพิษ     
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการให้น ามาตรฐานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR - DPIM) และอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้  

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย 

1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ  

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
2.4 ภาครัฐมีความทันสมัยภายใต้บริบทการขับเคลื่อนของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์        

ที่มีอย่างต่อเนื่อง 
2.5 บุคลากรภาครัฐทั้งคนดีและคนเก่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
2.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและ             
สร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์              
ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
ทั้งนี้เน้นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานอุตสาหกรรม ให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส           
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒    

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
• เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมการพัฒนามุ่งสู่
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป ตามศักยภาพเชิงพ้ืนที่ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมบนพ้ืนฐานของการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรเดิมที่มีอยู่มุ่งสู่  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามศักยภาพเชิงพื้นที่ 

1.2 แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
• แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่นด้วย 
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้า 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค  
ที่หลากหลาย 

2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกร      
และชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับ
สินค้าสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่นและสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวและบริการ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ร้อยละ ๓ 

1.3 แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 
• แนวทางการพัฒนา 

1) ส่ ง เสริมและสนับสนุนเกษตรกร  ชุมชน  ท้องถิ่ น  รวมถึ ง
ผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และพัฒนาต่อยอดไปจนถึง
มาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย 
และการคุ้มครองผู้บริโภค 

2) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตถึงความส าคัญของความปลอดภัย   
และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเกษตร
แปรรูปปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวทางการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

1.4 แผนย่อย เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร     
ที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่           
เพ่ิมมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก 

3) สนับสนุนการนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ ใน
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป  อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัย ยืดอายุของสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า 

4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า  และขยายช่องทางการตลาด       
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเกษตร
แปรรูปปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวทางการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

(2) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

• เป้าหมายที ่2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

1) อั ต ร าก า ร ขย ายตั ว ขอ งผลิ ตภัณฑ์ ม ว ล ร วม ในประ เทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ ๓ 

2) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๒ 
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2.2 แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
• แนวทางการพัฒนา 

1) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

2) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาตลาดภายในประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์         
และเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

3) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน 
โดยมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม  และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

4) จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 

5) จัดท าแผนผังภูมินิ เวศของพ้ืนที่  ตามเกณฑ์และมาตรฐาน         
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนว กันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า 
พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม  

6) จัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน 
และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ ๕ 

2.3 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
• แนวทางการพัฒนา 

1) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

2) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และบริการ 
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม และบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขา 
ของอุตสาหกรรมและบริการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐและให้บริการ
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ   
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลกลางร่วมของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

4) จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 

5) จัดท าแผนผังภูมินิ เวศของพ้ืนที่  ตามเกณฑ์และมาตรฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า 
พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม 
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6) จัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้  
ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) พ้ืนที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

1) ระดับความสามารถในการประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรม     
เชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระดับ ๓ และสู่ระดับ ๔  

(๓) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
3.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 

3.๒ แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
• แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 

2) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณ 
ของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ รวมค านึงถึง 
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัย 
ของสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

3) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด
สามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ  และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย 
รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น   
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  ลดต้นทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค  รวมทั้ง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ 

5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
ทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า  
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) เป้าหมายที ่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจ เริ ่มต้นใน พื้นที่

จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

2) อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัว
ร้อยละ 5 

3.3 แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
• แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ  ครอบคลุมวงจรธุรกิจ ที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือ 
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ  

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ ยง           
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม  อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

3) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ ๒ มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

1) อัตราการขยายตวัสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2) อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น   

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 
 3.4 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์         

และตราสินค้าที่เดน่ชัดให้ความส าคัญกับการผลิต โดยใช้ตลาดน า โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้งพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สินค้า ที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ ทั้งตลาดในประเทศ
ต่างประเทศ 

2) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า 
ที่มมีาตรฐานในทุกภูมิภาค  
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4) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการค้าการลงทุน 
ในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน     
และกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุนประเทศเป้าหมาย  และส่งเสริมการใช้ประโยชน์  จากข้อตกลง 
และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า และการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการ
ชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) เป้าหมายที่ 1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
2) เป้าหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ

ของประเทศไทยดีขึ้น 
3) เป้าหมายที่ ๓ การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

1) การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมข้ึน 0.5 เท่า 

2) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 
โดย IMD อันดับที่ ๑ ใน 10 

3) สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต่อการส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 

3.5 แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ส่ ง เสริมการ เข้ าถึ งและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 

ในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สิน ทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อ 
การวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

2) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนา
ระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ  โดยมีระบบจูงใจให้เกิด       
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน  

3) สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพ และจากการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ 
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 
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4) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

5) ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน
การยกระดับสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับของประเทศ และต่างประเทศ 
สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น สามารถส่งมอบ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดบริโภคคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

6) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าให้ทัน 
ต่อความก้าวทันทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบการค้า การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน พร้อมในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และสร้างความตระหนักรู้ของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบ และความท้าทายจากความเสี่ยง
ทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักร และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์โลก 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ      

ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
2) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทัง้หมดเพ่ิมขึ้น 
3) การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1) อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ 

ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย อันดับที่ 15 
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งหมด ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 3 
3) มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

ในช่วง ๕ ปีแรก 5๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
(๔) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

4.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจาย     

และอย่างต่อเนื่อง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

4.30 คะแนน 

4.2 แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
• แนวทางการพัฒนา 

1)  เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่ม 
2)  ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ  40  

ที่มีรายได้ต่ าสุด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
4.3 แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 
• แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 

2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหล่งทุนให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP   

อย่างน้อยร้อยละ 20 ของปีฐาน 
(๕) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

5.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน

และคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน ระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 
5.2 แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  โดยพัฒนาและส่งเสริม

โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ช่วยสร้าง
การเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งการเพาะปลูกปศุสัตว์  
และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนา 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐาน 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อน 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ และมีมาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยีและมีมาตรการ 
เพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือเครื่องจักรที่
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

5.3 แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน 
และขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 จากกรณีปกต ิ

5.4 แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา 
1) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก

อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

1) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมี 
ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.7 

(๖) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
6.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้ าหมายที่  1 บริการของรั ฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

• เป้าหมายที ่ 2 ภาครัฐมีการด า เนินการที ่ม ีประสิทธิภาพด้วย 
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘0 
2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ

อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 
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6.2 แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
• แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้
3) ปรับวิธีการท างาน จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมาก าหนด” 

เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

1) สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยน 
ให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ 90 

6.3 แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
• แนวทางการพัฒนา 

1) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
2) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า 
3) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
4) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการ

ทางภาษ ี
5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด า เนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
• เป้าหมายของแผนย่อย  

1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
3) ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

6.4 แผนย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการบริการ

สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
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6.5 แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้างเป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้ งอยู่บนข้อมูล          
และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม ่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย    

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
6.6 แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน       

ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ         

ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง     

มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
2) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒5 

(๗) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

1) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน 60 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 

7.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต    
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
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2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐  
2) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ ๑๐ 

(๘) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
8.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที ่1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

• เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1) การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 40 
2) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ 1 
8.๒ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า  โดยการส่งเสริมการวิจัย  พัฒนา 

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ  ได้แก่ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ และความหลากหลาย 
ของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ของผู้ผลิต 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม
ความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเวชส าอาง  

3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  โดยการส่งเสริมการวิจัย  พัฒนา         
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์  เพ่ือยกระดับการให้บริการ 
และการยกระดับทักษะของบุคลากร แรงงานของภาครัฐ ภาคเอกชนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอนาคต  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

จากการวิจัย และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ         

ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
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2) จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 0.5 เท่าจากปีฐาน 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  
• ด้านเศรษฐกิจ 

1. เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
๒. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๒.๑ จ้ างที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม SMEs 

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้อบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๒.๓ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

๓. กิจกรรม 
๓.1 พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ SMEs 

วิสาหกิจชุมชน 
๓.2 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

รวมถึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3.๓ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โดยส่งเสริมให้มีการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔. เป้าหมายกิจกรรม 

๔.๑ สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรม การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๒ ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา มีรูปแบบใหม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑. เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่เป็นแหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
๒. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 ๒.๑  ศึกษา ส ารวจ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
ที่ท าให้เกิดมลภาวะ 

 ๒.๒ ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม เพ่ือลดปัญหามลภาวะ 
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ๒.๓ เข้าชี้แจงมาตรการต่างๆให้กับสถานประกอบการ และใช้มาตรการ
ควบคุม เฝ้าติดตามและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

๓. กิจกรรม  
๓.1 กิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมด าเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
- ชี้แจง ท าความเข้าใจกับสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์       

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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- รณรงค์ และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมใน 
สถานประกอบการ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่มีการด าเนิน      
การตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จให้กับสถานประกอบการอ่ืน 

๓.2 สร้างเครือข่ายสถานประกอบการให้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
และธรรมาภิบาลภาคอุตสาหกรรม  

4. เป้าหมายกิจกรรม  
สถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี     

ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 
(1) เป้าหมายหลัก  : เ พ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่  “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า  

สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” ประกอบด้วย  
 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับ  
ขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนา 
การของเทคโนโลยีและสั งคม  ยุคใหม่  และเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เชื่ อมโยงเศรษฐกิจท้อ งถิ่ น  
และผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ ภาคการผลิต และบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศ 
ที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  
 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะ 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น 
รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต  
 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ า 
ทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  
และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 4 
 4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการผลิตและบริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  
แก้ไขปัญหามลพิษส าคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ า และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เ พ่ือมุ่ งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่ งแรก 
ของศตวรรษนี้  
 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง     
และความเสี่ ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาส 
จากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง  
และระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีได้อย่าง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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(2) หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ  
ซึ่งสามารถน าไปสู่การ พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน   
ท าให้หมุดหมายแต่ละ  ประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมาย  
ทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิต ิดังนี้  
มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที ่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ของภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก  

มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได ้

หมุดหมายที ่8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 หมุดหมายที่9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทา งสังคม  
ที่เพียงพอ เหมาะสม  
มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

  ๒.๒.๔  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 
   1. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  การรักษาความมั่ นคง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 1.2  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 1.3 ตัวชี้วัด   

1.3.๑ ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล  

1.3.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
และสามารถป้องกัน หรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ระดับสากล และพันธกรณีของไทย 

1.4 กลยุทธ์  
1.4.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล  และยั่ งยืน  

โดยก าหนดพื้นท่ีการสงวน อนุรักษ์ และพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม  
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1.4.๒ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึก  และตระหนักถึงสิทธิ 
และหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง  และยั่งยืน 
ตามแนวทางประชารัฐ  

1.4.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้อง
สิทธิชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่ เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

1.4.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบ และเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบ
น าเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้ง  
ในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสีย กระทบสิ่งแวดล้อม  

1.4.๕ ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การน าเข้า การส่งออก การวิจัย      
และพัฒนาองค์ความรู้  การปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโต
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๒.๕ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
   ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพสร้าง การเติบโต     
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลของการพัฒนาดังกล่าวต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และการลดลง 
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ จึงต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก เพ่ือแก้ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในลักษณะ     
“ท ามากได้น้อย” เนื่องจากไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้เต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว 
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ มาก เศรษฐกิจต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกได้รับผลกระทบสูง
จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก นอกจากนี้ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีค่าเฉลี่ย เพียงร้อยละ ๓ ต่อปี ด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าวไม่เพียงพอในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวข้าม 
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 และสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศ อันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่
ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ น าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยทลายข้อจ ากัด           
ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด สร้างการเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส 
และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากร และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้สมดุล ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนา           
๓ เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ 
สีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ  BCG พ .ศ . ๒๕๖๔-๒๕๖๙ 
ประกอบด้วย ๔ สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกลับการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งด้วยทุนทรัพยากร 
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

• แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
• แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566–2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2562 - 2580) 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 -2570) 

โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ .ศ. 2561-2570 โดยส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ (ร่าง) แผนแม่บท

การบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 โดยคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

• แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

• มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

• แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
• แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์) 
• แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
• แผนปฏิบัติการขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศไทยด้ว ยโมเดลเศรษฐกิจ  BCG   

(พ.ศ.2564-2570) โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ๕ ปี     
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงาน 
มีเครื่องมือในการวางกรอบและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 30 
เมษายน 2562 มาตรา 4 “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท า
เป็นแผนระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง  
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัย มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  
  ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้หน่วยงานมีแผน
และเป้าหมายส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  เช่น Thailand 4.0 รวมถึงการก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด  
และหน่วยงานส่วนกลางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย 
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 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์ 
• ด้านกายภาพ  

ประวัติความเป็นมา 
นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ให้ข้อสันนิษฐานโดยสรุปว่า จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็น

ที่ตั้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖) เชื่อมต่อจนถึงสมัยลพบุรี 
(พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ ) จากนั้นก็เริ่มเสื่อมอ านาจลง และแตกแยก อาจจะด้วยเหตุภัยธรรมชาติ            
หรือสงคราม ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็ก ๆ ตามป่าหรือชายแดนเรียกว่า “เขมรป่าดง”  

สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช       
ขณะด ารงพระยศเจ้าพระยาจักรี เสด็จฯ มาทรงจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง รวบรวมผู้คนเมืองตลุง 
เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ และเมืองขุขันธ์ ก่อตั้งเป็นเมืองใหม่ ณ ชัยภูมิป่าทุ่งต้นแป๊ะเรียกว่า “เมืองแป๊ะ”      
คือเมืองบุรีรัมย์ปัจจุบัน ความชอบครั้งนี้ ได้รับพระราชทานพระอิสริยศ เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก    
พ .ศ . ๒๔๕๐ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุง  หัวเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย ๓ เมือง ๑๗ อ าเภอ คือ เมืองนครราชสีมา ๑๐ อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ ๓ อ าเภอ และเมืองบุรีรัมย์ ๔ อ าเภอ คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี (ปัจจุบัน 
อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสุรินทร์) ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม 
พ.ศ. ๒๔๗๖ ขึ้นยุบมณฑล และจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็นจังหวัด และอ าเภอเมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะ
เป็น “จังหวัดบุรีรัมย”์ แต่นั้นเป็นต้นมา  

จังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึงเมืองแห่งความรื่นรมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญน่าเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณ 
ที่มีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม  
เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี และเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง นอกจากนี้
ด้วยสภาพพ้ืนที่ตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงทาให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งก่อให้เกิด
ความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม  จนท าให้ เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังค าขวัญของจังหวัดที่ ว่ า  
“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ าเมืองกีฬา”  

ขณะเดียวกันบุรีรัมย์ก็มีบทบาทส าคัญในด้านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง เพราะเป็น
แหล่งผลิตหินก่อสร้างแหล่งใหญ่ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ  โดยเฉพาะในย่านอ าเภอเมืองบุรีรัมย์        
อ าเภอนางรอง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถส่งหินจ าหน่ายให้แก่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคอีสาน
ตอนล่างและภาคอ่ืนๆ 

• ภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาเขมร ลาวอีสาน ไทยโคราช ส่วย                    
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• ลักษณะทางกายภาพ 

 

• ต าแหน่งที่ตั้ง 
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14     

องศา 15 ลิปดาเหนือ กับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออก กับ 103 องศา 
45  ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  
376  กิโลเมตร  
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• ขอบเขตจังหวัด 
  -  ทิ ศ เหนื อ  อ า เภอนาโพธิ์  บ้ านใหม่ ไชยพจน์  ติ ดต่อกับจั งหวัดขอนแก่น                
จังหวัดมหาสารคาม 
  - ทิศตะวันออก อ าเภอพลับพลาชัย กระสัง ประโคนชัยติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
  - ทิศใต้ อ าเภอบ้านกรวด ละหานทราย โนนดินแดงติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว           
และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
  - ทิศตะวันตก อ าเภอล าปลายมาศ หนองหงส์ คูเมืองติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 

• พื้นที่จังหวัด 
จั ง ห วั ดบุ รี รั ม ย์  มี เ นื้ อ ที่ ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  10,393.945 ตา ร า งกิ โ ล เ ม ต ร  หรื อ  

6,451,178.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 2.01  
ของพ้ืนที่ประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่กว้างเป็นล าดับที่ 17 ของประเทศ 

- พรมแดน 
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีพรมแดนโดยรอบยาวประมาณ 638 กิโลเมตร เป็นพรมแดน         

ที่เป็นธรรมชาติ ทั้งสิ้น คือ ใช้แนวสันเขาแบ่งเขตยาวประมาณ 170 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.89 
พรมแดนที่เป็นล าน้ ายาวประมาณ 363 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.15 และใช้เส้นแนวตรงในที่ราบเป็นแนว
พรมแดนอีก 150 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.96 

- รูปร่าง 
  รูปร่างของจังหวัดบุรีรัมย์ มีความยาวมากกว่าความกว้าง กล่าวคือวัดความยาว       

ของจังหวัดจากแผนที่ภูมิศาสตร์อัตราส่วน 1 : 250,000 ของกรมแผนที่ทหารได้ประมาณ 182 กิโลเมตร 
ส่วนความกว้างวัดได้ประมาณ 90 กิโลเมตร ในทางภูมิศาสตร์การเมืองได้วิเคราะห์รูปร่างที่ดีของพ้ืนที่ 
ไว้ว่าจะต้องมีความยาวและความกว้างเท่ากันหรือ ยาว : กว้าง เท่ากับ 1 ซึ่งรูปร่างของพ้ืนที่ดังกล่าว  
อาจเกือบกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อพิจารณารูปร่างของจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว จะมีรูปร่างคล้ายเต่ามีหัว 
อยู่ทางตอนบนและล าตัวอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ ถ้าคิดตามสัดส่วนความยาวต่อความกว้างแล้ว  
จะมีค่าประมาณ 2.02 ซึ่งเป็นรูปร่างที่ไม่ดี คือไม่กะทัดรัด เพราะจะมีรูปร่างยาวรีในตอนบนแล้วแผ่กว้างทาง
ตอนกลางและตอนใต้ จึงท าให้เกิดข้อเสียในด้านต่าง ๆ การสื่อสารโทรคมนาคมไม่สะดวก ยากแก่การพัฒนา
เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูง ตลอดจนการดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ทั่วถึง 

• ลักษณะภูมิประเทศ 
- ลักษณะพื้นที ่
 ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงทางตอนใต้ บริเวณอ าเภอละหานทราย อ าเภอโนนดินแดง 

และอ าเภอบ้านกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย พ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยๆ เป็นที่ราบขั้นบันได  
ช่องเขา และภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ ลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 
  1. พ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นพ้ืนที่ลอนลึก ภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขา
พนมดงรักมีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้ าทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ 
บริเวณด้านตะวันตกของอ าเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองกี่ อ าเภอนางรอง   
อ าเภอปะค า อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอโนนดินแดง 
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 2. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150-200 เมตร 
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่จะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก          
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณอ าเภอประโคนชัย อ าเภอพลับพลาชัย 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอห้วยราช อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอคูเมือง อ าเภอกระสังอ าเภอบ้านด่าน           
และบางส่วนของอ าเภอนางรอง อ าเภอหนองกี่ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอสตึก อ าเภอพุทไธสง อ าเภอนาโพธิ์ 
อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอช านิ และอ าเภอแคนดง 
   3. พ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ามูล มีความสูงเฉลี่ยต่ ากว่า 150 เมตร ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณ 
อ าเภอพุทไธสง อ าเภอคูเมือง และอ าเภอสตึก 

• ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพอากาศ จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน   

(Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสวันนา (Savanna Climate) 
ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด จากสถิติภูมิอากาศข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30 ปี 
(พ.ศ. 2530-2559) ของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 1,217.6 มิลลิเมตร ความชื้น
สัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ยอยู่ในเดือนกันยายนเท่ากับร้อยละประมาณ 96 ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยอยู่ใน เดือน
กุมภาพันธ์ เท่ากับประมาณร้อยละ 40 โดยรวมแล้วจังหวัดบุรี รัมย์มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ทั้งปีร้อยละ 75 
ลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1) ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม              
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความชื้นจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม  
และมีอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องมรสุม ( International Tropical Convergence Zone : 
ITCZ or Monsoon Trough) พาดผ่าน ท าให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง
กลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย 
เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง (Dry Spell) เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัว        
ขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ ส าหรับในช่วงเดือนสิงหาคม   
และกันยายน ฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัว        
ลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในฤดูนี้มักมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ 
เข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยปีละ 1-3 ลูก จากสถิติภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30 

2) ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์     
ในฤดูนี้ จั งหวัดบุรี รัมย์ ได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเ หนือ ซึ่ ง เป็นลมที่ พัดออกจาก                  
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูง       
หรือมวลอากาศเย็น จะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ าลงท าให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป  
ขึ้นอยู่กับก าลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ในคาบ 30 ปี 
(พ.ศ. 2530-2559) ของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าอากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม     
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าที่สุดเดือนมกราคม 13.0 °c และ 13.6 °c ในเดือนธันวาคมตามล าดับ อุณหภูมิต่ าที่สุด 
ที่วัดของจังหวัด วัดได้เท่ากับ 7.8 °c ในเดือนธันวาคม เมื่อปี 2525 ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้ง    
เนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมากจนถึงระดับไม่มีฝนตก ในฤดูนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนตัว  
มาจากประเทศพม่า ผ่านภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ซึ่งอาจท าให้  
มีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนได้ แต่ปริมาณฝนจะไม่มากนัก  
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3) ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้ งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน 
พฤษภาคม ลมที่พัดปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ า 
เนื่องจากความร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ท าให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป บางวันมีอากาศร้อนจัด 
สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 41 °c ขึ้นไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดบุรีรัมย์   
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559) พบว่าเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุด  
ที่เคยวัดได้ 43.0 °c เมื่อปี 2559 โดยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายนคือ 40.2 °c ในฤดูนี้จะมีบางช่วง 
ที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้วท าให้เกิด
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย เราเรียก พายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน 
(Summer Storm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณน้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

ตารางท่ี 1 สภาพภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกรายปี 

ที ่ อุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

1 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี (องศาเซลเซียส) 27.24 28.08 27.49 

2 อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส) 39.20 40.8 37.3 

3 อุณหภูมิต่ าสุด (องศาเซลเซียส) 11.90 12.30 20.6 
(ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์) 

ตารางท่ี 2 ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตกจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนรายปี 

ที ่ รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

1 ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี (มิลิเมตร) 773.50 829.3 1,623.7 

2 จ านวนวันฝนตก (วัน) 118 95 122 
(ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์) 

ตารางท่ี 3 ความชื้นสัมพัทธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกรายปี 

ที ่ ความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

1 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี (เปอร์เซ็น) 74.75 69.90 73.66 

2 ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย (เปอร์เซ็น) 92.24 88.51 91.17 

3 ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย (เปอร์เซ็น) 51.94 47.80 51.53 
(ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์) 
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•  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6,451,178 ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด 

ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) พ้ืนที่ เกษตรกรรม (2) พ้ืนที่ป่าไม้ (3) พ้ืนที่น้ า (4) พ้ืนที่ชุมชน  
และสิ่งปลูกสร้าง (5) พ้ืนที่ เบ็ดเตล็ด ซึ่ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม ส าหรับปี พ.ศ. 2562 
มีพ้ืนที่เกษตรกรรมร้อยละ 77.25 (ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ -0.83) รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 9.59 
(เ พ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.28 ) ถัดมาคือพ้ืนที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้างร้อยละ 7.40 (เ พ่ิมขึ้น 
จากปี 2560 ร้อยละ 0.06) ถัดมาคือพ้ืนที่น้ าคิดเป็นร้อยละ 4.18 (เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.35) 
และสุดท้ายคือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 1.58 (เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 0.14) 
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  ตารางข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ จ าแนกรายปี 

 
   

 

 

 พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ  พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ  พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ

1.พ้ืนทีเ่กษตรกรรม 5,012,063  77.71 5,037,117 78.08 4,983,271 77.25 -0.83

  1.1 พ้ืนทีน่า 3,444,131  53.38 3,312,381 51.34 3,208,085 49.73 -1.61

    1.1.1 นาข้าว 3,440,879  53.33 3,307,183 51.26 3,196,567 49.55 -1.71

    1.1.2 นาร้าง 3,242        0.05 5,198       0.08 4,197       0.07 -0.01

  1.2 พืชไร่ 942,224    14.61 1,094,838 16.97 1,173,147 18.18 1.21

  1.3 ไมยื้นต้น 594,753    9.24 596,406    9.24 564,614    8.75 -0.49

  1.4 ไมผ้ล 15,134      0.23 13,697     0.22 16,807     0.28 0.06

  1.5 พืชสวน 1,569        0.02 2,896       0.04 2,938       0.05 0.01

  1.6 ทุง่หญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 10,191      0.16 11,605     0.19 12,052     0.19 0

  1.7 สถานทีเ่พราะเล้ียงสัตว์น้้า 4,553        0.07 5,063       0.08 5,328       0.08 0

  1.8 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 81            233          300          0.01 0.01

2. พ้ืนทีป่่าไม้ 632,101    9.80 600,285    9.31 619,364    9.59 0.28

  2.1 ป่าไมผ่ลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 47            - 43           - 617          0.01 0.01

  2.2 ป่าไมผ่ลัดใบสมบูรณ์ 333,806    5.18 333,803    5.17 359,302    5.57 0.40

  2.3 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 23,261      0.36 25,008     0.39 24,110     0.37 -0.02

  2.4 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 260,815    4.04 227,258    3.52 219,985    3.41 -0.11

  2.5 ป่าปลูกรอสภาพฟ้ืนฟู 6,617        0.10 232          0.01 232          - -0.01

  2.6 ป่าปลูกสมบูรณ์ 7,556        0.12 13,941     0.22 15,118     0.23 0.01

3. พ้ืนทีน่้้า 240,851    3.74 247,262    3.83 269,471    4.18 0.35

  3.1 แมน่้้า ล้าห้วย ล้าคลอง 79,956      1.24 80,264     1.24 84,402     1.31 0.07

  3.2 หนอง บึง ทะเลสาบ 43,342      0.67 43,474     0.68 43,842     0.68 0

  3.3 อ่างเก็บน้้า 83,674      1.30 84,647     1.31 85,558     1.33 0.02

  3.4 บ่อน้้าในไร่นา 28,255      0.44 32,981     0.51 49,692     0.77 0.26

  3.5 คลองชลประทาน 5,624        0.09 5,896       0.09 5,977       0.09 0

4. พ้ืนทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 452,957    7.01 473,511    7.34 476,892    7.40 0.06

  4.1 ตัวเมอืงและย่านการค้า 24,777      0.38 24,807     0.38 27,491     0.43 0.05

  4.2 หมูบ้่าน/ทีดิ่นจัดสรรร้าง 149          - 458          0.01 202          - -0.01

  4.3 หมูบ้่านบนพ้ืนราบ 320,137    4.96 332,933    5.16 329,234    5.10 -0.06

  4.4 สถานทีร่าชการและสถาบันต่างๆ 64,096      0.99 65,311     1.01 64,404     1.00 -0.01

  4.5 สนามบิน 2,549        0.04 2,549       0.04 2,549       0.04 0

ปี พ.ศ. 2560ปี พ.ศ. 2558
ร้อยละ

 เปล่ียนแปลง
 (2562-2560)

ปี พ.ศ. 2562การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ประเภทต่างๆ
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  ตารางข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ จ าแนกรายปี (ต่อ) 

 
(ข้อมูลจัดเก็บ 2 ปีครั้ง ท่ีมา : เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน http:/www1.ldd.go.th/web_olp/report_research_NE.html) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ  พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ  พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ

  4.6 ถนน 26,591      0.41 26,707     0.42 32,311     0.5 0.08

  4.7 ทางรถไฟ 405          0.01 405          0.01 404          0.01 0

  4.8 พ้ืนทีอุ่ตสาหกรรมร้าง 112           - 112           - 102           - 0

  4.9 โรงงานอุตสาหกรรม 11,253      0.18 15,223     0.24 14,659     0.23 -0.01

  4.10 ลานตากและแหล่งรับช้ือทางเกษตร 761          0.01 934          0.01 1,184       0.02 0.01

  4.11 สถานทีร้่าง 65             - 65            - 95            - 0

  4.12 สถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 1,158        0.02 2,640       0.04 2,629       0.04 0

  4.13 รีสอร์ทโรงแรม เกสต์เฮาส์ 288           - 516          0.01 669          0.01 0

  4.14 สุสาน ป่าช้า 215           - 240           - 327          0.01 0.01

  4.15 สถานีบริการน้้ามนั 401          0.01 611          0.01 632          0.01 0

5. พ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด 112,633    1.74 93,001     1.44 102,180    1.58 0.14

  5.1 ทุง่หญ้าธรรมชาติ 19,988      0.31 13,827     0.21 12,998     0.2 -0.01

  5.2 ทุง่หญ้าสลับไมพุ่้ม/ไมล้ะเมาะ 51,930      0.81 40,874     0.63 541,400    0.8 0.17

  5.3 พ้ืนทีลุ่่ม 31,627      0.49 27,028     0.42 24,680     0.38 -0.04

  5.4 เหมอืงเก่า บ่อขุดเก่า 584          0.01 254          0.01 735          0.01 0

  5.5 เหมอืงแร่ 3,917        0.06 4,209       0.07 3,956       0.06 -0.01

  5.6 บ่อลูกรัง 758          0.01 804          0.01 774          0.01 0

  5.7 บ่อทราย 47             - 76            - 114           - 0

  5.8 บ่อดิน 2,628        0.04 2,554       0.04 2,504       0.04 0

  5.9 พ้ืนทีก่องวัสดุ 11             - 10            -  -  - 0

  5.10  พ้ืนทีถ่ม 868          0.01 2,347       0.04 2,504       0.04 0

  5.11 ทีท่ิง้ขยะ 274           - 274           - 285          0.01 0.01

รวม 6,450,605  100  6,451,176 100   6,451,178 100   

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ประเภทต่างๆ

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ
 เปล่ียนแปลง

 (2562-2560)
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• ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
ข้อมูล ณ ปี 2563 ประกอบด้วย ๒๓ อ าเภอ ๑๘๘ ต าบล ๒,๕๔9 หมู่บ้าน ๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง ๕9 เทศบาลต าบล ๑46 องค์การบริหารส่วนต าบล 476,118 ครัวเรือน  
ประชากร 1,581,184 คน เพศชาย 785,222คน (ร้อยละ 49.66) เพศหญิง 795,962 คน (ร้อยละ 50.34) 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์มีประชากรมากที่สุด มีจ านวน 220,384 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.94 ส่วนอ าเภอโนนสุวรรณ 
มีจ านวนประชากรน้อยที่สุด มีจ านวน 25,186 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.59 

ตารางแสดง หน่วยการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ปี พ.ศ. 2563 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
องค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน

ประชากร 
จ านวน

ครัวเรือน ทม. ทต. อบต. 
๑ เมืองบุรีรัมย ์ 18 323 718,235 2 4 13 220,384 79,445 
๒ นางรอง 15 188 914,000 1 1 14 113,867 37,485 
๓ ประโคนชัย 16 182 890,121  4 13 134,847 40,052 
๔ พุทไธสง 7 97 329,000  1 7 46,012  14,398 
๕ ล าปลายมาศ 16 216 802,950  2 15 132,564 38,226 
๖ สตึก 12 179 803,000  4 9 109,937 32,596 
๗ กระสัง 11 168 652,700  4 8 105,008 27,981 
๘ ละหานทราย 6 84 669,000  5 2 73,837 21,281 
๙ บ้านกรวด 9 118 583,000  8 3 77,195 22,909 

๑๐ คูเมือง 7 106 442,000  2 7 67,919 19,877 
๑๑ หนองกี ่ 10 108 385,050  3 8 70,421 20,721 
๑๒ ปะค า 5 77 269,029  1 4 45,587 14,496 
๑๓ หนองหงส ์ 7 100 335,000  2 6 50,019 13,603 
๑๔ นาโพธิ ์ 5 65 255,000  1 5 32,293 9,536 
๑๕ พลับพลาชัย 5 67 306,670  2 4 44,946 11,910 
๑๖ ห้วยราช 8 80 174,500  3 5 37,519 9,546 
๑๗ โนนสุวรรณ 4 56 189,630  2 3 25,186 7,394 
๑๘ ช าน ิ 6 63 242,000  2 4 35,394 9,058 
๑๙ โนนดินแดง 3 37 448,060  1 3 28,262 9,289 
๒๐ เฉลิมพระเกียรต ิ 5 67 350,000  3 2 40,200 11,829 
๒๑ บ้านใหม่ไชยพจน ์ 5 55 178,000  1 5 26,536 7,448 
๒๒ บ้านด่าน 4 59 159,000  2 2 30,852 7,826 
๒๓ แคนดง 4 54 298,000  1 4 32,402 9,212 

 รวม 188 2549 10,393.945 3 59 146 1,581,184 476,118 
(ท่ีมา : ท าการปกครองจังหวัด , แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี ๒๕66 – ๒๕70) จังหวัดบรุีรัมย์  

ตารางแสดง จ านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ประเภทองค์กร จ านวน (แห่ง) ร้อยละ  (%) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ๐.48 
เทศบาลเมือง 3 1.44 
เทศบาลต าบล 59 28.23 
องค์การบริหารส่วนต าบล 146 69.85 
รวมทั้งหมด 2๐9 1๐๐ 
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• ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 ตาราง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) และ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร             
ณ ราคาประจ าปี จ าแนกรายปี 
ที ่ ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) (ล้านบาท) 85,389 85,145 89,356 
2 รายได้เฉลี่ยประชากร (บาท/คน/ปี) 69,230 69,355 73,305 
ที่มา : รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวดั แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) 

ตาราง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จ าแนกตามประเภท/รายปี (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ภาคเกษตรกรรม 9,189 8,663 9,132 
   1.1 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง  9,189 8,663 9,132 
2. นอกภาคเกษตรกรรม  42,368 43,134 43,970 
         หมวดอุตสาหกรรม  10,984 11,759 12,102 
   2.1 การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน  277 286 244 
   2.2 การผลิต  9,562 10,273 10,576 
   2.3 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ  1,074 1,125 1,234 
   2.4 การจัดการน้ า การจัดการและการบ าบัดน้ าเสียของเสียและสิ่งปฏิกูล  124 128 137 
         หมวดการบริการ  31,452 31,830 32,050 
   2.5 การก่อสร้าง  2,236 2,688 2,583 
   2.6 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  6,217 6,060 6,378 
   2.7 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า  952 1,021 1,107 
   2.8 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  314 367 405 
   2.9 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  694 830 1,050 
   2.10 กิจการทางการเงินและการประกันภัย  4,589 4,828 4,923 
   2.11 กิจการอสังหาริมทรัพย์  4,101 3,898 4,020 
   2.12 กิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์ และเทคนิค  18 17 27 
   2.13 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนนุ  54 70 75 
   2.14 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบงัคับ  2,149 2,214 2,239 
   2.15 การศึกษา  7,042 6,572 6,359 
   2.16 กิจกรรมด้านสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห์  1,591 1,682 1,741 
   2.17 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ  545 679 702 
   2.18 กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ  834 740 776 

รวม 51,562 51,463 52,852 

(ที่มา : รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ฉบับ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.), แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  5 ป ีพ.ศ. 2566 - 2570) 
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1. สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นกับการผลิต ๔ สาขาหลัก 
ได้แก่ สาขาเกษตร สาขาการค้า (ด้านสินค้า OTOP) สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการบริการ 

- ด้านการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๔ ชนิด เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา และอ้อย 

ตารางแสดง การผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ๔ ชนิด จ าแนกรายป ี

ที ่ ข้อมูล ปี พ.ศ. 
ข้าวเปลือก
หอมมะล ิ

ข้าวทั่วไป
(ข้าวเปลือก

ทุกชนิดยกเว้น
ข้าวหอมมะลิ) 

มันส าปะหลัง ยางพารา อ้อยโรงงาน 

1 พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

2561 2,696,002.00 89,195.00 312,566.00 277,407.00 280,915.25 

2562 2,752,543.00 147,038.00 357,833.00 2,718,459.00 261,041.00 

2563 2,912,099.00 80,440.00 289,187.00 277,920.00 244,261.00 

2 ผลผลติ (ตัน) 2561 893,716.00 30,504.00 1,275,269.28 43,683.00 2,970,033.00 

2562 765,057.97 46,299.65 1,321,477.27 43,529.40 2,151,821.00 

2563 1,068,853.52 31,532.48 1,161,664.00 43,529.41 2,833,672.00 

3 ผลผลติต่อไร่ 
(กก./ไร่) 

2561 365.00 380.00 4,080.00 213.50 11,240.00 

2562 347.00 384.00 3,693.00 224.00 10,384.00 

2563 369.00 392.00 4,017.00 214.00 11,601.00 

4 ราคาเฉลี่ย/ตัน 
(บาท) 

2561 13,000.00 11,000.00 2,770.00 30,240.00 770.00 

2562 12,700.00 10,975.00 1,910.00 34,650.00 710.00 

2563 12,500.00 9,000.00 1,980.00 40,307.00 970.00 

5 มูลค่ารวม 
(ล้าน) 

2561 11,618.00 335.54 3,532.49 1,320.97 2,286.92 

2562 9,716.23 508.14 2,524.02 1,508.29 1,527.79 

2563 13,360.67 283.79 2,300.09 1,754.54 2,748.66 

6 จ านวน
เกษตรกร(ราย) 

2561 195,741.00 12,043.00 21,155.00 1,320.97 16,378.00 

2562 203,402.00 11,310.00 25,154.00 1,508.29 16,799.00 

2563 209,908.00 10,994.00 25,524.00 1,754.54 15,331.00 

7 พื้นที่เก็บเกี่ยว  
หรือเนื้อที ่  
กรีดยาง (ไร่) 

2561 - - - 204,598.00 255,256.00 

2562 - - - 193,726.00 264,237.00 

2563 - - - 205,309.00 207,220.00 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวดับุรรีัมย์,แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี ๒๕66 – ๒๕70) จังหวัดบุรีรมัย์  
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จังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ดังนี้ 
ข้าว ปี พ.ศ. 2563 มี พ้ืนที่ปลูก 2,992,539 ไร่  ปริมาณการผลิต 1,100,386 ตัน      

มูลค่าการจ าหน่าย 13,644.46 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 33.45 (ปี พ.ศ.2562 จ าหน่ายได้ 
10,224.37 ล้านบาท) ส าหรับแนวโน้มผลผลิตข้าวในปีถัดไปคาดการณ์ว่าน่าจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก          
จังหวัดบุรีรัมย์คาดว่าปริมาณน้ าฝนตกมากกว่าปีก่อน  

มันส าปะหลัง ปี พ.ศ. 2563 มีพ้ืนที่ปลูก 289,187 ไร่ ปริมาณการผลิต 1,161,664.00 ตัน 
มูลค่าการจ าหน่าย 2,300.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.87 (ปี พ.ศ.2562 จ าหน่ายได้  
2,524.07 ล้านบาท) อ้อย ปี พ.ศ. 2563 มีพ้ืนที่ปลูก 255,256 ไร่ ปริมาณการผลิต 2,833,672 ตัน 
มูลค่าการจ าหน่าย 2,748.66 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 79.91 (ปี พ.ศ.2562 จ าหน่ายได้ 
1,527.79 ล้านบาท) ยางพารา ปีพ.ศ. 2563 มีพ้ืนที่ปลูก 277,920 ไร่ เนื้อที่กรีดยาง 205,309 ไร่
ปริมาณการผลิต 43,529.41 ตัน มูลค่าการจ าหน่าย 1,754.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.33 
(ปี พ.ศ.2562 จ าหน่ายได้ 1,508.29 ล้านบาท) 

อ้อย  ปี  พ.ศ .  2563 มี พ้ืนที่ปลูก 255,256 ไร่  ปริมาณการผลิต 2,833,672 ตัน 
มูลค่าการจ าหน่าย 2,748.66 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 79.91 (ปี พ.ศ.2562 จ าหน่ายได้ 
1,527.79 ล้านบาท) 

ยางพารา  ปี  พ.ศ .  2563 มี พ้ืนที่ปลูก 277,920 ไร่  เนื้ อที่ กรีดยาง 205,309 ไร่ 
ปริมาณการผลิต 43,529.41 ตัน มูลค่าการจ าหน่าย 1,754.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.33 
(ปี พ.ศ.2562 จ าหน่ายได้ 1,508.29 ล้านบาท) 

- ภาคการพาณิชยกรรม/การค้ าชายแดน รวมถึงการค้าและบริการ ธุรกิจการค้า  
ที่ส าคัญในจังหวัด คือ ธุรกิจค้าส่ง ประเภทวัตถุดิบยานยนต์/อุปกรณ์ชิ้นส่วน สิ่งทอ วัสดุก่อสร้างมูลค่าประมาณ
ร้อยละ 60 และธุรกิจค้าปลีก ส าหรับการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ช่อง  สายตะกู-จุ๊บโกกี
ตั้งอยู่ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจุดผ่านแดนสายตะกู -จุ๊บ โกกี ได้เปรียบ  
ในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมโยง 
จากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ระยะทางจาก
ช่องสายตะกูไปอ าเภอบันเตียอ าปึล ระยะทาง 30 กิโลเมตร สภาพ เป็นถนนลาดยาง 20 กิโลเมตร ลูกรัง 
10 กิโลเมตร จากอ าเภอบันเตียอ าปึลไปจังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 48 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง) จากจังหวัด
อุดรมีชัยไปจังหวัดเสียมเรียบ ระยะทาง 130 กิโลเมตร (ลาดยาง) รวมระยะทางจากช่องสายตะกูไปจังหวัด
เสียมเรียบ (นครวัด -นครธม) 193 กิโลเมตร ปัจจุบันช่องสายตะกูเป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่สั้นที่สุด 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัด อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาในพ้ืนที่อ าเภอบ้านกรวดกับอ าเภอ
บันเตียอ าปึล รวม 5 ต าบล 25 หมู่บ้าน การติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรม ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ได้ใช้ช่องสายตะกู -จุ๊บ โกกี เป็นช่องทางธรรมชาติ มีการเปิดจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือความมั่นคง 
และด้านมนุษยธรรมได้ด าเนินการเปิดค้าขายเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันพุธระหว่าง
เวลา 09.00 – 14.00 น. และต่อมาเมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2557 ได้ท าพิธี เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า 
อย่างเป็นทางการ เปิดท าการซื้อขายสินค้าทุกวัน คือวันจันทร์ -อาทิตย์ ตั ้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. 
ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะน ามาขาย ได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยมีการจ ากัด
ปริมาณการซื้อ - ขายในสินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชาน ามาขาย ได้แก่ สินค้า  อุปโภคบริโภค 
สินค้าทางการเกษตรต่อมาได้เปิดท าการซื้อขายทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทุกวัน  
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สินค้าส่งออกที่ส าคัญ อาทิ น้ ามันเบนซินธรรมดา ไร้สารตะกั่ว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ 
เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช ผงชูรส พริก น้ าปลา อาหารสด อาหารแห้ง อาหารตามสั่ง  เสื้อผ้า  
สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าอ่ืนๆ  

สินค้าน าเข้าส าคัญ อาทิ บุหรี่ เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล (เช่น กบ เขียด อ่ึง ผัก 
ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เดินป่า ด้ามจอบ เสื้อผ้ามือสอง สินค้าอ่ืนๆ ส่วนสินค้าที่จ ากัด  
การน าเข้าคือ บุหรี่ เหล้า เบียร์ ด้ามจอบ ด้ามเสียม 

ตารางแสดงมูลค่าการลงทุนการค้าชายแดน (มูลค่าการน าเข้าและส่งออก) จ าแนกรายปี 

รายการ/ปี ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 125.03 71.126 11.32 

มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 32.44 21.234 4.52 

ดุลการค้า (ล้านบาท) 92.59 49.892 6.79 

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 157.47 92.360 15.84 

(ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี ๒๕66 – ๒๕70) จังหวัดบุรีรัมย์  

- ด้านอุตสาหกรรม  ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(สะสม) ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 420 โรงงาน เงินลงทุนรวม 32,335.32 ล้านบาท 
และมีจ านวนคนงาน 11,566 คน รายละเอียดดังนี้ 
 

จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 

ณ ม.ค. 64 ณ ม.ค. 65 ณ ม.ค. 64 ณ ม.ค. 65 ณ ม.ค. 64 ณ ม.ค. 65 

412 420 31,860.99 32,335.32 11,541 11,566 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562    
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี 27 ตุลาคม 2562  

   ตารางแสดงข้อมูลขนาดโรงงาน  จ านวนโรงงาน  เงินลงทุน และคนงาน 
 

ขนาดโรงงาน 
จ านวนโรงงาน  

(โรงงาน) 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

โรงงานขนาดเล็ก 383 27,696.36 4,922 

โรงงานขนาดกลาง 28 3,269.71 3,087 

โรงงานขนาดใหญ่ 9 1,369.25 3,557 

รวม 420 32,335.32 11,566 

ขนาดเล็ก การจ้างงานไมเ่กิน 50 คน 
ขนาดกลาง การจ้างงานตั้งแต่ 51 - 200 คน  
ขนาดใหญ่ การจ้างงานตั้งแต่ 201 คน ข้ึนไป 
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 ตารางแสดงข้อมูลโรงงานจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน        
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 79 8,289.85 1,023 

2 อุตสาหกรรมอาหาร  60 1,575.78 1,626 

3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 60 1,025.82 748 

4 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 45 866.02 881 

5 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 44 2,261.18 1,301 

6 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 22 175.90 132 

7 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 21 12,181.79 132 

8 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 18 661.34 147 

9 อุตสาหกรรมขนส่ง 15 1,518.94 328 

10 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 14 2,131.06 574 

11 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 11 465.09 2,294 

12 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 9 90.43 125 

13 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 5 44.00 216 

14 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 4 315.74 894 

15 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 4 10.84 56 

16 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3 95.20 82 

17 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 308.50 248 

18 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 26.90 580 

19 
อุตสาหกรรมจากกระดาษและ 
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

1 280.00 160 

20 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 11.00 19 

21 อุตสาหกรรมเคมี - - - 

รวม 420 32,335.32 11,566 

ทั้งนี้ประเภทอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยมีโรงไฟฟ้า 
จ านวนทั้งสิ้น 2๑ โรง โดยมีโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 1๗ โรง โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซชีวภาพ จ านวน ๓ โรง           
และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) จ านวน 1 โรง  
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นอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกหมู่บ้านอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ของจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ 

1. บ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. บ้านสนวนนอก หมู่ 2 ต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. บ้านคูบอน ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ด้านสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์มีสินค้า OTOP ที่หลากหลายประเภท เช่น ผ้าไหมที่เป็นลาย

เอกลักษณ์ของจังหวัด  ผ้าซิ่นตีนแดง นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP อีกหลากหลายประเภท เช่น ประเภทของใช้
ที่เปน็ผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือจากผักตบชวา ประเภทสมุนไพรถนอมผิว ประเภทอาหาร เช่น ขาหมู กระยาสารท 
กุนเชียง  กุ้งจ่อม เป็นต้น 

นอกจากนี้ สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ มีเรื่องราวที่มีชื่อเสียง    
เป็นที่รู้จักของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 1. ผ้าซิ่นตีนแดง 2. ผ้าภูอัคนี  3. ข้าวภูเขาไฟ 

 - ด้านการท่องเที่ ยว  แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรี รัมย์ เป็นการท่องเที่ ยว 
เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมขอมโบราณ เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า เขาอังคาร   
เขาปลายบัด บุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว จ านวน ๖ แห่ง มีปล่องภูเขาไฟที่ชัดเจน โดยเฉพาะ 
ที่เขากระโดง ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก) เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ วนอุทยานเขากระโดง มีแหล่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ได้แก่  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  
ในต้นเดือนเมษายนของทุกปี กลุ่มเตาเผาเครื่องเคลือบพันปี ศูนย์หัตถกรรม อ าเภอนาโพธิ์และศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนาม ฟุตบอลช้างอารีน่า (เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบาย) 
สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก “Chang International Circuit” และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู 

ตารางข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกรายปี 

ที ่  ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  
จ านวนแหล่งท่องเที่ยว (แห่ง)  

พ.ศ. 
2561  

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 6 6 
2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 6 11 11 

3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่ง มรดกโลก 24 24 24 
4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ 3 3 3 

5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ 8 8 8 
6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง 3 15 17 

  รวม 50 67 69 

(ที่มา: ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรมัย์)    
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2. การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงท้องถิ่น 
(ทางหลวงชนบท) ที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล  

- ทางรถยนต์ มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดบุรีรัมย์  
- ทางรถไฟ จังหวัดบุรีรัมย์มีขบวนรถผ่าน 12 ขบวน  

 ขบวนกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ขบวนรถด่วนพิเศษ 2 ขบวน ขบวนรถด่วน 2 ขบวน 
ขบวนรถเร็ว 4 ขบวน  ขบวนกรุงเทพฯ-สุรินทร์ รถธรรมดา 1 ขบวน  ขบวนท้องถิ่น  3 ขบวน 

- ทางอากาศ ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ ของบริษัท นกแอร์ จ ากัด          
และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ลงที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (อ าเภอสตึก) 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ทรัพยากรป่าไม้ ปี 256๑ จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๒ แปลงเนื้อที่ 

2,800.11 ตร.กม. หรือ 1,750,069.50 ไร่ มีอุทยาแห่งชาติ ๑ แปลงเนื้อที่ 380.16 ตร.กม. หรือ 237,600 ไร่ 
วนอุทยาน ๑ แปลง เนื้อที่ 2.32 ตร.กม. หรือ 1,450 ไร่ ป่าไม้ถาวรของชาติ ๑๐ แปลง เนื้อที่ 67.19 ตร.กม. 
หรือ 41,994 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แปลง เนื้อที่ 312.78 ตร.กม. หรือ ๑๙๕,๔๘๖ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
๔ เนื้อที่ 32.44 ตร.กม. หรือ ๒๐,๒๗๘ ไร่ รวมพ้ืนที่ป่าในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 39 แปลง เนื้อที่ 
3,595.00 ตร.กม. หรือ 2,246,877.50 ไร่ 

• หิน บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก บริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟยังอุดมไปด้วยหินบะซอลท์ 
ที่มีคุณภาพด ีแข็งแกร่ง เหมาะส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ถนน และงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไป จึงมีผู้ประกอบกิจการ
โรงโม่หินในจังหวัดจ านวนมากถึง ๑๐ โรง ส่งหินที่บดย่อยแล้วไปขายในหลาย ๆ จังหวัด 

• ทรายน้ าจืด มีทรายน้ าจืดอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูลในท้องที่อ าเภอคูเมือง พุทไธสง           
และอ าเภอสตึก มีผู้ประกอบการดูดทรายหลายราย (๔) ดินในจังหวัดมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  

• แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่  
- แม่น้ ามูล อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปี ๒๕๖.๖๙ ล้าน ลบ.ม. 

เป็นแหล่งน้ าส าคัญในการอุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร  
- ล าน้ าชี เป็นล าน้ าแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ อยู่ทางทิศตะวันออก          

ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ ๔๔๔.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร  
- ล าปลายมาศ ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา สู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๔๖๔.๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร  
- ล านางรอง เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ าเฉลี่ย    

ทั้งปีประมาณ ๒๗๑.๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร  
- ล าปะเทีย เกิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของจังหวัด มีปริมาณน้ าเฉลี่ยทั้งปี

ประมาณ ๑๖๑.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 33 
- ล าพังช ูมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๔๖.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร        

จังหวัดบุรีรัมย์มีลุ่มน้ าย่อยทั้งหมด จ านวน ๑๐ ลุ่มน้ า ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ า 
รวมทั้งสิ้น ๙๓๓.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จากการวิเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์ มีความต้องการใช้น้ าปริมาณทั้งสิ้น จ านวน 
๑,๐๑๐.๔๔ - ๑,๑๕๗.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังขาดปริมาณน้ าอีก ประมาณ ๗๒.๙๙ – ๒๒๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
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• ปริมาณขยะ 
 ตาราง ข้อมูลปริมาณขยะ/ปี จ าแนกรายปี 

ที ่ ปริมาณขยะ (ตัน/ปี) 
ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 

1 ปริมาณขยะ (ตัน/ปี) 573,681.89 576,557.65 553,812.94 

2 ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ (ตัน/ปี) 218,476.69 277,071.50 296,456.94 

3 สัดส่วนขยะที่ถูกน าไปใช้ 38.08 48.08 53.53 

(ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์, แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี ๒๕646-๒๕70) จังหวัดบุรีรัมย์) 

4. ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพื้นที่ 
4.1 ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เช่น โรงสีข้าว

โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง โรงงานน้ าตาล โรงงานแปรรูปยางพารา เป็นต้น และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ 
(เหมืองแร่ เหมืองหิน) มีแร่หินบะซอลต์ หรือหินก่อสร้างที่ดีท่ีสุด 

4.๒ ด้านการเกษตร จังหวัดบุรี รัมย์มีผลผลิตทางการเกษตร ที่มีศักยภาพ   
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี เช่น  

ข้าว ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพ้ืนที่ปลูก ๒,๙๙๒,๕๓๙ ไร่ ปริมาณการผลิต ๑,๑๐๐,3๘๖ ตัน 
มูลค่าการจ าหน่าย ๑๓,๖๔๔.๔๖ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๓๓.๔๕ (ปี พ.ศ.2๕๖๒ จ าหน่ายได้      
๑0,๒๒๔.37 ล้านบาท) ส าหรับแนวโน้มผลผลิตข้าวในปีถัดไปคาดการณ์ว่าน่าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์
คาดว่าปริมาณน้ าฝนตกมากกว่าปีก่อน 

มันส าปะหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพ้ืนที่ปลูก ๒๘๙.๑๘๗ ไร่ ปริมาณการผลิต
๑,๑๖๑,๖๖๔.๐๐ ตัน มูลค่าการจ าหน่าย ๒,๓๐๐.๐๙ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ ๘.๘๗ (ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
จ าหน่ายได้ ๒,๕๒๔.๐๗ ล้านบาท) 

อ้อย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพ้ืนที่ปลูก ๒๕๕,๒๕๖ ไร่ ปริมาณการผลิต ๒,๘๓๓,๖๗๒ ตัน 
มูลค่าการจ าหน่าย ๒,๗๔๘.๖๖ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๗๙.๙๑ (ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ าหน่ายได้ 
๑,๕๒๗.๗๙ ล้านบาท) 

ยางพารา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพ้ืนที่ปลูก ๒๗๗,๙๒๐ ไร่ เนื้อที่กรีดยาง ๒๐๕,๓๐๙ ไร่ 
ปริมาณการผลิต ๔๓,๕๒๙.๔๑ ตัน มูลค่าการจ าหน่าย ๑,๗๕๔.๕๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๑๖.๓๓ 
(ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ าหน่ายได้ ๑,๕๐๘.๒๙ ล้านบาท) 

4.๓ ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว          
ทางอารยธรรมขอม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
ปราสาทเมืองต่ า แหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบโบราณ ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก นอกจากนี้ยังมี 
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนามฟุตบอลข้างอารีน่า (เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบาย) สนามแข่งรถ
บุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด มีพ้ืนที่ ติดกับ 
ประเทศกัมพูชา ได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า เพ่ือให้มีการค้าขายระหว่าง ๒ ประเทศร่วมกัน ส่งเสริมรายได้
ของประเทศจากการท่องเที่ยวและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาด าเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตต่อไป 
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 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์มีสถิติ
นักท่องเที่ยว จ านวน ๙๖๐,๔๖๓ คน ลดลงร้อยละ ๕๗.๖๓ เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๖๒ (๒,๒๖๗,๐๘๐ คน)  
และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑,.๘๒๘.๔ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๖๒.๓๘ เมื่อเทียบกับ  
ปี ๒๕๖๒ (๔,๘๕๙.๙๓ ล้านบาท) ซึ่งนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว  
ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะเป็นการแวะเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้ง โดยไม่มีการพักค้างคืน  
จึงท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง แต่ในปัจจุบัน  
จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลและแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งขาวไทย
และชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมมากขึ้น ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์)  
ถ้ามีการแข่งฟุตบอล หรือมีการแข่งรถ มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ คน 

4.4 ด้านสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์มีสินค้า OTOP ที่หลากหลายประเภท เช่น 
ผ้าไหมที่เป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัด ผ้าชินตีนแดง นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP อีกหลากหลายประเภท             
เช่น ประเภทของใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ ผักตบชวา ประเภทสมุนไพรถนอมผิว ประเภทอาหาร เช่น    
ขาหมู กระยาสารท กุนเชียง กุ้งจ่อม เป็นต้น 

 ตาราง มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกรายปี 

มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของจังหวัด (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

582.66 600.14 1,043.78 

(ที่มา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติฯ บรุีรัมย์)  

ตาราง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัด จ าแนกรายปี 

ที ่ ผลิตภัณฑ์ไหม 
ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 

1 พ้ืนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ไร่) ๖,๒๘๖          7,820               7,820  
2 เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย) ๑๑,๘๑๗ ๑๕,๐๔๕ ๑๕,๐๔๕ 
3 ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม (ราย) ๑๔,๗๒๐ ๑๔,๗๗๐ ๑๔,๗๗๐ 
4 ผลผลิตเส้นไหม (ก.ก./ปี)        37,693  ๓๙,๖๐๐            60,000  
5 ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.) ๑,๘๐๐-๒,๒๐๐ 1,500-2,200 ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ 
6 มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท/ปี) ๔๓,๔๔๑,๒๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๙๑,๘๓๐,๐๐๐ 

(ที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ บรุีรัมย์ )    
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
• ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

การรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ผ่านกลไกลการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ พร้อมสรุปปัญหาความต้องการ (แผนงาน/โครงการ) และรวบรวม
ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรจุแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา 
1  - ระบบชลประทานยังขาดการบริหารจัดการ 

ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ า
เพ่ือการเกษตร ในฤดูแล้ง แล้งจัด ฤดูฝน 
น้ าท่วมขัง แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ได้เพียงพอต่อการเกษตร 

 - ขาดแหล่ งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ า อุปโภค 
บริโภค เ พ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ       
เมืองบุรีรัมย์ 

- พัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างอาคารบังคับน้ า  
ก่อสร้างสถานีสูบน้ า และระบบระบายน้ าให้ 

- สร้างจิตส านึกในการใช้น้ าอย่างประหยัด 
- ท าระบบคลองชลประทานส่งน้ า/แก้มลิง 

พัฒนาแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าอุปโภค 
  บริโภค เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 
  บุรีรัมย์ให้เพียงพอ 

2 -  แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว บ า งแ ห่ ง เ สื่ อ ม โ ท ร ม              
ขาดการพัฒนาด้านการบริการด้านท่องเที่ยว 

- เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
และถนนขนถ่ายสินค้าบางสาย ยังช ารุดทรุดโทรม 
ถนนยั งมี  ๒  ช่องทางจราจร  สนามบิน          
อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง รถไฟเดินทางสภาพ
เก่าทรุดโทรม 

- ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในสถานที่ชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง 

- พั ฒ น า แ ล ะ ฟ้ื น ฟู แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ดิ ม  
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในสถานที่
ท่องเที่ยว 

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางสายหลัก
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงถนน 
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตปรับปรุงถนนเส้นทางจาก ๒ ช่องทาง
จราจร เป็น ๔ ช่องทางจราจร ปรับปรุง 
สภาพรถไฟ 

- พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดท้ังปี 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

3  - ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ๆ 
ได้มาตรฐาน ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน          
ไ ม่ มี ศู น ย์ ก ล า งก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะห ว่ า ง 
กลุ่ มวิสาหกิจชุมชน ขาดการสนับสนุน 
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และขาดสถานที่
จ าหน่าย 

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

- จัดหาตลาด/สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับที่ ประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา 
4 - ไม่มีระบบก าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล

เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง และ 
น้ าเน่าเสียจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล 

- รณรงค์ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี/ธนาคารขยะ
รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ ง  ขุดลอกทาง
ระบายน้ า/ตรวจคุณภาพน้ า/มลพิษ 

- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง 

- จัดท าบ่อก าจัดขยะ 
5 - เกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ   

มีการใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร 
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
-  ส่ ง เ สริ มการผลิตตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีการตรวจรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรลดการใช้ปุยเคมี 

- ส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

6 - ความยากจน และการอพยพถ่ินฐานประชาชน
ขาดความม่ันใจในความปลอดภัย 

- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค      
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงท าให้ประชาชน 
ตกงาน ว่างงาน ขาดการจ้างงาน ไม่มีรายได้ 
มีการอพยพถ่ินฐานกลับภูมิล าเนา 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการผลิตสินค้า
การเกษตรปลอดภัย 

- สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นให้มีอย่าง
ต่อเนื่อง รองรับประชาชนที่ตกงานหรือ
ว่างงานเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- เพ่ิมศักยภาพการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
- ส่งเสริมการออม 

7 -  เกิดการบุกรุกและการตัดไม้ท าลายป่ า
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เกิดภาวะ        
โลกร้อน จราจรติดขัด ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศ มีการทิ้ ง
สารเคมีในแหล่งน้ าขาดการเชื่อมโยงบริหาร
จัดการแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 

- ส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

- สร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหาร

จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8 - การแตกแยกทางความคิดในทางการเมือง
ประชาชนขาดวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

- สร้างความรู้ความเข้าใจการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และสร้างจิตส านึกในการรักชาติ        
รักแผ่นดิน เคารพในกฎหมายบ้านเมือง 
ยอมรับกฎ ติกา ของสังคม ส่งเสริมการสร้าง
คนให้เป็นคนดี มีจริยธรรม 
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• ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ 
- สภาพสังคม  

จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ประมาณ 
10,393 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.45 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 5,050,063 ไร่        
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ 189 ต าบล 2,549 หมู่บ้าน ประชากร 1,581,184 คน เป็นชาย 
785,222 คน เป็นหญิง 795,962 คน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด     
1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 60 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 145 แห่ง  

พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก 
ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ร้อยละ 78.08 รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 9.30 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 7.33 
(พ้ืนที่อุตสาหกรรม 15,223 ไร่ ร้อยละ 0.236) และสุดท้ายพื้นที่แหล่งน้ าคิดเป็นร้อยละ 3.83 

อาชีพหลัก คือ การท านา อาชีพรอง คือ ท าไร่ ท าสวน การปลูกพืชไร่ที่ส าคัญ
และท ารายได้ให้กับจังหวัดรองจากข้าว ได้แก่ อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง 

ด้านปศุสัตว์ จังหวัดมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจาก         
จะเป็นอาชีพหลักแล้ว บางรายก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว การปศุสัตว์ที่ส าคัญ 
ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม สุกร กระบือ แพะหนูนา เป็ด ปลานิล และหนอนไหม 

ด้านแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์มีประชากรก าลังแรงงาน ณ เดือน
ธันวาคม 2564 จ านวน 1,581,184 คน แยกเป็น ชาย จ านวน 785,222 คน หญิง จ านวน 795,962 คน 
ก าลังแรงงานเป็นผู้ที่มีอ ายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือผู้อยู่ในวัยท างาน ทั้งสิ้นจ านวน 977,517 คน ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน 977,517 คน เป็นผู้มีงานท า 673,424 คน (ร้อยละ 68.89) ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ว่างงาน 
17,013 คน (ร้อยละ 1.74) ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ที่ไม่อยู่ในก าลัง แรงงานรวม 304,092 คน  
(ร้อยละ 31.11) ท างานบ้าน 76,192 คน เรียนหนังสือ 72,840 คน และ อื่น ๆ 155,060 คน 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดบุรีรัมย์ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ            
ในจังหวัดบุรีรัมย์ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) มีจ านวน 2,277 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 480 คน  
(ร้อยละ 21.08) สัญชาติลาว 402 คน (ร้อยละ 17.65) สัญชาติกัมพูช า 1,395 คน (ร้ อยละ 61.26)  
ของจ านวนแรงงานต่างดาว 3 สัญชาติ โดยแรงงานต่างดาว ที่ได้รับอนุญาตท างานในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  
ณ เดือนกันยายน 2564 มีจ านวน 2,639 คน แรงงานต่างดาว เข้าเมืองถูกกฎหมายที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน
เป็นประเภทกลุ่มชั่วคราว ม.59 จ านวน 346 คน (ร้อยละ 13.11) ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 0.15) ประเภทน าเข้าตามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) 
จ านวน 580 คน (ร้อยละ 21.98) ประเภทกลุ่มน าเข้า MOU (มติ ครม.20 ส.ค.62) จ านวน 957 คน  
(ร้อยละ 36.26) พิสูจน์สัญชาติประเภทกลุ่มน า เข้า MOU (มติ ครม. 4 ส.ค.63) จ านวน 283 คน  
(ร้อยละ 10.72) ประเภทกลุ่มน าเข้า MOU (มติ ครม.10 พ.ย.63) จ านวน 38 คน (ร้อยละ 1.44)  
ประเภทกลุ่มน าเข้า MOU (มติ ครม.29 ธ.ค.63) จ านวน 419 คน (ร้อยละ 15.88) กลุ่มบุคคลไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน จ านวน 12 คน (ร้อยละ 0.45) ข้อมูลจากส านักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์       
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- ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจบุรีรัมย์ในปี 2564 - 2565  
ปัจจัยบวก  
1. การยกระดับสนามบิน เป็นสนามบินศุลกากร เ พ่ือรองรับการขนส่ ง                

และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
2. นักลงทุนในจังหวัด และนอกพ้ืนที่มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของจังหวัด 

ก่อให้เกิดความ สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
3. โปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีตลอดทั้งปี  เช่น บุรีรัมย์ 

มาราธอน, เทศกาลลูกชิ้นยืนกิน, กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นจ านวนมาก  

4. การเปิดจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นการขยายโอกาสการลงทุนของจังหวัด  
5. นโยบายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการลงทะเบียน          

เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” คนละครึ่ง และอ่ืนๆ             
อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งข้ึน  

6. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้สามารถจัดหาวัตถุดิบ และสินค้าราคาถูก 
มาใช้ในอุตสาหกรรม และท าให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิต ส่งผลให้เกิดตลาดและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  

ปัจจัยลบ  
1. ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติท า ให้ เกิดภาวะภัยแล้ ง  ซึ่ งส่ งผลกระทบ 

ต่อภาคเกษตรกรรม ท าให้พ้ืนที่เพาะปลูกเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้  หรือต้องเร่งเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ซึ่งท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และรายได้ของเกษตรกรลดลง 
อีกท้ังภาคอุตสาหกรรมก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต  

2. ค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากต้นทุนราคาสินค้า อุปโภคบริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามต้นทุนของผู้ประกอบการ  

3. ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ า เป็นผลให้รายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของ จังหวัดลดลง อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัด เนื่องจากก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง  

4. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากการปิดเมืองและระงับการจัดกิจกรรมในจังหวัด 

- ภาวการณ์ลงทุน และการส่งเสริมของ BOI  
ส าหรับการลงทุนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีจ านวนโครงการ 
ที่ได้รับการส่งเสริม จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 109 ล้านบาท การจ้างแรงงาน 63 คน 
(แรงงานไทย) โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์   

1. โครงการที่ ได้ รับการส่ง เสริมการลงทุน เป็นกิจการการออกแบบ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินลงทุน 59 ล้านบาท  

2. โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ มาตรการส่งเสริม 
SMEs เป็นกิจการผลิตอาหารสัตว์ เงินลงทุน 50 ล้านบาท 
ที่มา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2  (BOI นครราชสีมา) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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- โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรม   ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์    
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(สะสม) ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 420 โรงงาน เงินลงทุนรวม 32,335.32 ล้านบาท             
และมีจ านวนคนงาน 11,566 คน รายละเอียดดังนี้ 
 

จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 

ณ ม.ค. 64 ณ ม.ค. 65 ณ ม.ค. 64 ณ ม.ค. 65 ณ ม.ค. 64 ณ ม.ค. 65 

412 420 31,860.99 32,335.32 11,541 11,566 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2562    
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี 27 ตุลาคม 2562  

  ตารางแสดงข้อมูลขนาดโรงงาน  จ านวนโรงงาน  เงินลงทุน และคนงาน 
 

ขนาดโรงงาน 
จ านวนโรงงาน  

(โรงงาน) 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

โรงงานขนาดเล็ก 383 27,696.36 4,922 

โรงงานขนาดกลาง 28 3,269.71 3,087 

โรงงานขนาดใหญ่ 9 1,369.25 3,557 

รวม 420 32,335.32 11,566 

ขนาดเล็ก การจ้างงานไมเ่กิน 50 คน 
ขนาดกลาง การจ้างงานตั้งแต่ 51 - 200 คน  
ขนาดใหญ่ การจ้างงานตั้งแต่ 201 คน ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 



   

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  47 
 

 ตารางแสดงข้อมูลโรงงานจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน        
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 79 8,289.85 1,023 

2 อุตสาหกรรมอาหาร  60 1,575.78 1,626 

3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 60 1,025.82 748 

4 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 45 866.02 881 

5 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 44 2,261.18 1,301 

6 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 22 175.90 132 

7 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 21 12,181.79 132 

8 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 18 661.34 147 

9 อุตสาหกรรมขนส่ง 15 1,518.94 328 

10 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 14 2,131.06 574 

11 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 11 465.09 2,294 

12 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 9 90.43 125 

13 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 5 44.00 216 

14 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 4 315.74 894 

15 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 4 10.84 56 

16 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3 95.20 82 

17 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 308.50 248 

18 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 26.90 580 

19 
อุตสาหกรรมจากกระดาษและ 
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

1 280.00 160 

20 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 11.00 19 

21 อุตสาหกรรมเคมี - - - 

รวม 420 32,335.32 11,566 
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- สถิติการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมตั้งใหม่ ช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 
ของปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

             สรุปภาพรวมความเคลื่อนไหวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างช่วงเดือน 
(มกราคม – ธันวาคม) ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงาน  
ที่ได้รับอนุญาตตั้งใหม่ เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 121.05  จ านวนเงินลงทุน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 33.48 
อัตราการจ้างงาน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.24  ปี พ.ศ. 2564 โรงงานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งใหม่ 
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานปรับลดขนาดจากโรงงานจ าพวกที่  3 (จ.3) เป็นโรงงาน จ าพวกที่  2 (จ.2) 
ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแตว่ันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

 - โรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาต ปี พ.ศ. 2564 ( มกราคม พ.ศ. 2564 – ธันวาคม 
พ.ศ. 2564  จ านวน 42 โรงงาน)  เงินทุน 1,013.65 ล้านบาท คนงาน 409 คน 

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวนโรงงาน  

(โรง) 

เงินทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน 

(คน) 

1 ผลิตภัณฑ์โลหะ  15 124.21 84 

2 ผลิตภัณฑ์อโลหะ  12 279.51 119 

3 เกษตร  5 16.00 29 

4 การผลิตอ่ืน ๆ 4 400.00 38 

5 อาหาร  2 81.00 42 

6 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 2 39.90 15 

7 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 1 53.00 36 

8 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1 20.02 46 

รวม 42 1,013.65 409 
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จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ประกอบด้วยการผลิตท าเครื่องเรือน/ตกแต่งภายใน       

จากโลหะ ท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็กเม็ททอลชีท ท าหลังคาเหล็ก      
รีดลอน และอลูมิเนียม งานกลึง เชื่อม ดัด ตัด พับ ม้วน เจาะ ท าเหล็กดัด ท าประตู -หน้าต่าง อัดเศษโลหะ     
และเศษกระดาษ 

อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต อิฐ กระเบื้อง เป็นหลัก เช่น กระเบื้องวัสดุ 
ทนไฟจากดินเหนียว รองลงมาได้แก่ เครื่องปั่นดินเผาและรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว และกิจการ
เกี่ยวกับซีเมนต์ปูนขาว หรือปูนพลาสเตอร์ ผลิตคอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐบล็อก ท่อคอนกรีต       
เสาคอนกรีต และแผ่นพ้ืนคอนกรีต 

อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกร า ปรับปรุงคุณภาพข้าว       
อบข้าวเปลือก และลดความชื้นข้าวเปลือก คัดแยกขนาดและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ต้ม กะเทาะและอบเมล็ด
มะม่วงหิมพานต์ ท าแป้งขนมจีน ท ามันเส้น ผลิตแป้งมันส าปะหลังและแป้งมันส าปะหลังดัดแปร 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบด้วยการผลิต ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ขุดตัดทราย          
ดูดทรายคัดแยกทราย ล าเลียงทรายเพ่ือจ าหน่าย โม่ บด ย่อยหิน แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มก๊าซออกซิเจน           
ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ ท าวิกผม ห้องเย็นเก็บสัตว์น้ า โดยไม่มีการแกะ ล้าง หรือแปรสภาพ ผลิตน้ า    
เพ่ือการอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบไปด้วยการผลิตน้ าแข็งก้อนเล็ก และน้ าดื่ม ผลิตน้ าตาลทรายขาว 
ท าเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตอาหารจากแป้ง จ าพวก ขนมปังหรือขนมเค้ก ขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง สกัดน้ ามันจากพืช
ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์และผลิตนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ ตัดแต่งเนื้อสุกรท าลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ท ากุนเชียง 
หมูหยอง หมูยอ ท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น แหนมไก่ ฆ่าสัตว์ ช าแหละ ตัดแต่ง ซากสัตว์ 
ป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ ผลิตอาหารส าหรับเลี้ยงสัตว์  

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ประกอบด้วยการผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต         
และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  ประกอบด้วยการหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น  
หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การท าสวนยางหรือป่า การท ายางแผ่นรมควัน การแปรรูปยางพารา เช่น  
ยางแท่ง STR การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใด ปะเปลี่ยนยางรถยนต์  
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ ผลิต ซ่อมแซมหล่อดอกยางรถยนต์ 

อุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  ประกอบด้วยการผลิต 
เครื ่องหนังและรองเท้า  ผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด หนังโคกระบือฟอง ของเล่นส าหรับสัตว์เลี้ยง  
ถุงมือหนัง เครื่องแต่งกาย และเข็มขัด กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ เครื่องเดินทางอ่ืน ๆ 
รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าหนัง รองเท้าอ่ืน ๆ ส่วนประกอบของรองเท้า หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตหนังสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต  
จึงส่งผลให้มีการใช้แรงงานน้อยลง นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนในประเทศ และที่ส าคั ญพ้ืนที่ 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีความเหมาะสมทั้งด้านแหล่งวัตถุดิบ และมี เส้นทางการคมนาคม การขนส่งเหมาะส าหรับ
การประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนี้อีกด้วย  
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- ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 5 ล าดับแรก ที่ มีจ านวนโรงงานมากที่สุด  
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

- ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 5 ล าดับแรก ที่ มีจ านวนเงินลงทุนมากที่สุด  
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ประเภท 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน 

(ล้านบาท) 
คนงาน 

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 21 12,181.78 464 

สี ฝัด หรือขัดข้าว 45 6,325.47 620 

ผลิตยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน ผลิตยางเครป ยางแท่ง 11 2,090.30 545 

บริการซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ 16 1,543.44 317 

ผลิตก๊าซชีวภาพ 5 1,541.50 72 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน 

(ล้านบาท) 
คนงาน 

ท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 75 1,675.98 851 

การ เลื่ อย  ไส  ซอย เซาะร่ อง  การแปรรูป ไม้ ฯ  
การท าวงกบ ขอบประตู หน้าต่าง บานประตู หรือ
ส่วนประกอบจากไม้ การท าไม้วี เนียร์ หรือไม้อัด  
ทุกชนิด การท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้   
ผลติชิ้นไม้สับ 

48 874.32 921 

สี ฝัด หรือขัดข้าว 45 6,325.48 620 

การท าน้ าแข็ง บดหรือย่อยน้ าแข็ง 42 873.54 552 

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 21 12,181.79 464 
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- จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม เงินลงทุน และจ านวนคนงานจ าแนกรายอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน       
(ล้านบาท) 

คนงาน(คน) 

1 เมืองบุรีรัมย์ 98 4,286.39 2,770 

2 ประโคนชัย 45 5,996.79 965 

3 สตึก 45 1,705.12 45 

4 นางรอง 33 758.80 1,683 

5 หนองก่ี 32 4,569.11 603 

6 ล าปลายมาศ 24 617.31 516 

7 คูเมือง 22 3,171.87 1,195 

8 กระสัง 19 634.99 240 

9 พุทไธสง 18 696.04 787 

10 เฉลิมพระเกียรติ 13 2,234.26 196 

11 บ้านกรวด 13 926.28 198 

12 ปะค า 12 1,741.44 266 

13 ละหานทราย 11 250.35 1,252 

14 ห้วยราช 8 74.34 240 

15 โนนดินแดง 7 28.55 98 

16 พลับพลาชัย 5 80.91 47 

17 หนองหงส์ 3 4,401.98 34 

18 นาโพธิ์ 3 23.08 48 

19 แคนดง 3 16.01 24 

20 บ้านใหม่ไชยพจน์ 2 50.82 18 

21 บ้านด่าน 2 49.70 35 

22 ช านิ 2 21.18 306 

23 โนนสุวรรณ 1 28.05 61 

 รวม 420 32,335.32 11,556 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
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3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

• ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product 
Champion) ของจังหวัด 

จั งหวัดบุ รี รัมย์ เป็นจั งหวัดที่ ผลิ ตข้ าวหอมมะลิ พันธุ์ ดี  ยางพารา เกษตรอินทรี ย์   
ในด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งโบราณสถาน และอารยธรรมขอมที่สวยที่สุดในประเทศไทย และแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าเลที่ตั้งของจังหวัด มีภูมิประเทศที่ดี การคมนาคม
ที่สะดวก เป็นเมืองกีฬา (Sport City) มีกีฬาฟุตบอล และมอเตอร์สปอร์ต ด้านอุตสาหกรรม ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ        
จ านวนทั้งสิ้น 420 โรงงาน เงินลงทุนรวม 32 ,335.32 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 11,566 คน 
ด้านแรงงาน มีก าลังแรงงานประมาณ ๙๗๘.๘๕๙ คน ความเคลื่อนไหวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรม 
ในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตตั้งใหม่ ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๘.00 
จ านวนเงินลงทุน ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖0 อัตราการจ้างงาน เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๙ ส่วนใหญ่
โรงงานแจ้งเลิกประกอบกิจการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยอดขายลดลง  

การพัฒนาอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product Champion) ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดง เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายพ้ืนเมือง      
ที่มีการทอหัวและท้ายซิ่นเป็นพ้ืนสีแดง ที่ทอประดิษฐ์ขึ้นให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า ได้รับมาตรฐานและรางวัลต่าง ๆ 
ได้แก่ มาตรฐาน มผช.  รางวัล 5 ดาว, รางวัลนกยูงทอง, นกยูงเงิน, นกยูงน้ าเงิน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
“สุดยอดครูช่างทอ นครชัยบุรินทร์, รางวัล Buriram Brand และมีการจ้างงานคนในชุมชนเพ่ือทอผ้า 
ท าให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนชุมชน 

อุตสาหกรรมศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 
1) พ้ืนที่ศักยภาพบริเวณอ าเภอสตึก เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอสตึก  ต่อเนื่องกับ 

อ าเภอแคนดง และอ าเภอคูเมือง เป็นพ้ืนที่ที่ปลูกยางพาราเป็นส่วนมากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบ โดยมีเส้นทาง
คมนาคมทางบก ที่เป็นจุดเชื่อมต่อหลายเส้นทาง โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 219 ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก 
ของจังหวัดบุรีรัมย์  ในการเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์  หรือออกไปจังหวัดสุรินทร์  มหาสารคาม  
และมีทางหลวงสายรองที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงจังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นที่ตั้ง  
ของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นท่าอากาศยานศุลกากร และการขยายอาคารผู้โดยสาร   
ในอนาคตสามารถส่งออกไปสนับสนุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งอยู่ได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมบริเวณอ าเภอสตึก ต้องระมัดระวัง
เรื่องแหล่งมลพิษน้ าเสีย เนื่องจากมีแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญ 2 แห่ง คือ แม่น้ ามูล (ไหลผ่านทิศเหนือของอ าเภอ) 
และล าชี (ไหลผ่านทิศตะวันออกของอ าเภอ) 

2) พ้ืนที่ศักยภาพบริเวณอ าเภอประโคนชัย เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอประโคนชัย        
มีการปลูกยางพาราเป็นบางส่วน และอยู่ใกล้กับอ าเภอบ้านกรวด อ าเภอละหานทราย และอ าเภอโนนดินแดง 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกยางพาราเป็นส่วนมาก แต่ 3 อ าเภอ ดังกล่าวไม่เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม        
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ลอนคลื่น ต่อเนื่องมาจากแนวเทือกเขาพนมดงรักด้านทิศใต้ ดังนั้น          
จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณอ าเภอประโคนชัย เนื่องจากระบบการคมนาคมสะดวก มีทางหลวงหลัก     
ของอีสานใต้ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ต่างระดับสีคิ้ว–อุบลราชธานี หรือถนนสีคิ้ว-เดชอุดม) 
เชื่อมโยงแนวเส้นทางตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และเป็นอ าเภอ   
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ที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัด ซึ่งใกล้กับภาคตะวันออก จึงสามารถส่งออกไปสนับสนุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใกล้กับจุดผ่านแดนช่องสายตะกู ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอบ้านกรวด 
ตรงข้ามกับช่องจุ๊บโจกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรน
เพ่ือให้ค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าได้ ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายฐานการจ าหน่ายสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
อีกทั้งมีปัจจัยเอ้ือด้านแรงงาน เพราะเป็นอ าเภอที่มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

3) พ้ืนที่ศักยภาพบริเวณอ าเภอล าปลายมาศ เนื่องจากพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่ม 
ใกล้กับอ าเภอเมืองบุรี รัมย์  และติดกับอ าเภอคูเมืองซึ่ งมี พ้ืนที่ ปลูกยางพารา มีแหล่งน้ าธรรมชาติ   
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ล าปลายมาศ และล าทะเมนชัย มีเส้นทางคมนาคมสายหลักคือทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 226 (หัวทะเล–วารินช าราบ) เชื่อมต่อตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  
และอุบลราชธานี มีเส้นทางรถไฟผ่าน 

สรุปได้ว่า พื้นที่อ าเภอประโคนชัย และอ าเภอสตึก เหมาะส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และใกล้แหล่งวัตถุดิบ นอกจากนี้อ าเภอสตึก 
และอ าเภอล าปลายมาศ ยังเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบพืชอาหาร
สัตว์ทั้งในจังหวัด และใกล้เคียง (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด) 

• การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ 
การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ (SWOT Analysis)

เป็นการประเมินจากจุดแข็งและจุดอ่อนของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ( Internal Factors)           
และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการด าเนินงาน 
ด้านอุตสาหกรรม  โดยจากผลการวิเคราะห์นี้ จะน าไปจัดท า TOWS Metix เพ่ือหามาตรการที่เกี่ยวข้อง 
และแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  
ส าหรับปัจจัยภายนอกนั้น เป็นการประเมินจากจุดแข็งและจุดอ่อนของจังหวัดบุรีรัมย์ 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี

ก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติ ที่มีศักยภาพสูง  และมีวัฒนธรรมประเพณี             
ที่หลากหลาย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์
ขึ้น-ตก ส่องตรง ๑๕ ช่องประตู) ปราสาทเมืองต่ า ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก ที่มองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง งานประเพณีปราสาท
เมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม 

2. จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา (Sports City) มีสนามกีฬาฟุตบอลช้างอารีนา 
ที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับเอเชีย 
มีสนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ต ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต " Chang International Circuit " ระดับมาตรฐานโลก 

3. มีการขยายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อชายแดนจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู 
4. มีสินค้าเกษตรที่ได้รับรอง GI (ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าหางกระรอก

และผ้าภูอัคน)ี 
5. มีการผลิตพืชและปศุสัตว์ที่เป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจส าคัญ เช่น ข้าวหอมมะลิ      

อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ โคเนื้อ กระบือ แกะ และแพะ 
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6. มีผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ และมีชื่อเสียง เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าหางกระรอกคู่   
และผ้าภูอัคน ี

7. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เช่น โรงงานน้ าตาล 
โรงสีข้าว โรงงานยางพารา โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ 

8. มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติที่ ใช้ผลิตสินค้าในพ้ืนที่จังหวัดจ านวนมาก ได้แก่ 
หินบะซอลต์ทราย และมีโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้แก่ ท่าทราย โรงโม่หิน 

9. มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ( ITC) ระดับจังหวัด ในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้ประกอบการ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

10. เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อ าเภอสตึก 
๑๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับประเทศ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การจัดผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองยังเป็นข้อจ ากัดในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจไม่ เพียงพอ 

และมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
3. การเข้าถึงงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ยังมีน้อย 

และไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
4. การเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้สินค้า และบริการมีราคาสูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น 
5. ขาดการรวมกลุ่มของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และการบริการ ด้านกลุ่มการผลิตสินค้า 

และผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านสินค้าการเกษตร จึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
6. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการเชื่อมโยงระหว่าง  

แหล่งท่องเที่ยว ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ บางแห่งทรุดโทรมยังไม่ได้มาตรฐาน 

7. แรงงานที่มีทั่วไป และแรงงานที่มีฝีมือไม่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรม 
8. กลุ่มผู้ผลิตชุมชน และ SME ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
ส าหรับปัจจัยภายนอกนั้น เป็นการวิ เคราะห์ถึงโอกาส  และอุปสรรคที่มีผล 

ต่อด้านอุตสาหกรรม  

โอกาส (Opportunity) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มีการรวมกลุ่มกันของประเทศ ส่งผลให้เกิด 

การเคลื่อนย้ายทุน และแรงงานอย่างเสรี ท าให้สามารถจัดหาวัตถุสินค้าราคาถูกมาใช้ในอุตสาหกรรม 
๒. มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา 
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การคมนาคม มีการปรับปรุงเส้นทาง 

การเดินทางจาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร และพัฒนาพื้นที่ดินติดชายแดน 
4. มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้า

และการท่องเที่ยววัฒนาธรรม 
5. นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม มีความชัดเจนในด้านการส่งเสริม 

และสนับสนุนอุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถด้านผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
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6. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสามารถพัฒนาไปสู่นโยบาย Industry ๔.o 
7. มีสถาบันการศึกษาหลายระดับที่ให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน า และสร้างนวัตกรรม

ในการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 
8. แนวโน้มสังคมตระหนักถึงการผลิต การอนุรักษ์ธรรมชาติ  และเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
9. นโยบายอุตสาหกรรม ๔.๐ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต 
10. รัฐบาลมีนโยบายกับพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมโยงกับส่วนกลาง และจังหวัดอีสานตอนล่าง 
11. รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบาย

พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
12. โลกตลาดออนไลน์เปิดมากข้ึน การเข้าถึงสื่อออนไลน์ง่ายขึ้นทั่วถึงขึ้น 
13. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับใหม่ท าให้สามารถจัดตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้น 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเขียน (AEC) ท าให้เกิดการลักลอบน าสินค้าต้นทุนต่ า 

จากประเทศเพ่ือนบ้านมาขายในประเทศ/สินค้าทดแทนราคาถูก และมีสินค้าจากประเทศคู่แข่งเข้ามาแข่งขัน  
มากขึ้น มีการใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าแรงต่ า ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานภายในจังหวัด 

2. ค่าแรงงานในจังหวัดสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ท าให้เกิดคู่แข่งทางการค้า 
3. เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัดบางเส้นทาง ยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร  

ซึ่งมีสภาพแคบ จึงเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด  
4. การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับ เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เช่น 

กฎหมายผังเมือง 
5. การผลิตบุคลากร แรงงานเข้าสู่ อุตสาหกรรม ยังไม่ตรงกับความต้องการ 

ของภาคอุตสาหกรรม 
6. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท าให้ต้นทุนการผลิตด้านการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ มีแนวโน้มสูงขึ้น 
7. สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ รุนแรง          

ท าให้วัตถุดิบภาคอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบ ภาวะคุกคามจากโรคระบาด 
8. ประชาชนยังมีทัศนคติเชิงลบต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ 
9. ผลกระทบที่ เกิดจากสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้      

ได้แก่ ผลิตพืชเศรษฐกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  
ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก และปัญหาอ่ืน ๆ ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
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3. TOWS (Matrix) 
จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถ

น ามาจัดท ามาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 
มาตรการเชิงรุก (S-O) 
1. พัฒนาข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ผลไม้  และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตร               

จากศักยภาพของพ้ืนที่ เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่ส าคัญของภูมิภาคและประเทศ โดยเฉพาะข้าว           
และมันส าปะหลัง ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาอย่างครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

2. พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพ่ือการอุตสาหกรรมโดยร่วมกับสถาบัน  
ทางการศึกษา โดยใช้วัสดุส าคัญท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ผลิตผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ 

3. สนับสนุนให้มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนที่เหมาะสม 
4. ส่งเสริม และสนับสนุน สินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรปลอดภัยให้มีความเข้มแข็ง

และสามารถแข่งขันได้ 
5. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหม โดยร่วมกับ

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประชุม การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยว

เพ่ือเป็นรางวัล ให้เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
7. การส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสากรรม และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรแปรรูป 

ในการใช้ช่องทางการตลาดผ่านการท าการตลาดออนไลน์ e-commerce 

มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาอุตสาหกรรม และการเหมืองแร่  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การลดตันทุนการผลิตเพ่ือรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 
3. ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพ่ิมมูลค่าสินค้า ให้สามารถรองรับ 

ด้านการค้าชายแดน ด้านแร่โพแทส และด้านการกีฬา 

มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) 
1. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ 
2.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการด าเนินงานที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ของภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนา และอยู่ร่วมกับชุมชนได้  

มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T) 
๑. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจของชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม              

มีการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน 
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4. ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
โรงงานอุตสาหกรรม - มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ที่เหมาะสม  

สอดคลองกับสถานการณ และมีความชัดเจน เช่น ก าหนดมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมาตรการการสนับสนุนเงินทุน เพ่ือการลงทุนขยาย
ธุรกิจการปรับลดเกี่ยวกับภาษีการสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร 
ที่ทันสมัย เพ่ือลดการใช้แรงงาน การสนับสนุนช่องทางในการรองรับสินค้า 

- เพ่ิมความรวดเร็วในขั้นตอนด าเนินการอนุญาตการขอสัมปทานทราย/หิน               
ซึ่งเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน 

- มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันเวลา และสถานการณ  
- การพัฒนาแรงงาน ให้มีความรู้ ความช านาญ และทักษะที่ตอบสนอง 

กับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
- การจัดการแรงงานตางดาว ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม 
วิสาหกิจชุมชน -  การสนับสนุนแหล่ ง เงินทุน  สิน เชื่ อ เ พ่ือการ พัฒนาคุณภาพสินค้า  

และการด าเนินธุรกิจ 
- การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย 
- สนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของตลาด และทันสมัย 
- การส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการคิดราคาต้นทุนที่แท้จริง การท าบัญชี  

การวางแผนด้านการตลาด 
- การสนับสนุนช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าจัดหาตลาด/สถานที่จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุน 

กลุ่มอาชีพ 
ประชาชน/ชุมชน/ผู้บริโภค - สามารถเข าถึงและได้รับข อมูลข าวสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานต างๆ  

อยางถูกตอง และครบถวน  
- ผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัย 
- มีมาตรการในการก ากับ/ควบคุม/ดูแล/ส่งเสริม/สนับสนุน การประกอบกิจการ

โรงงาน เหมืองแร และอุตสาหกรรม พ้ืนฐาน ให มีความปลอดภั ย  
ไมส่งผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชาชน และชุมชนใกล้เคียง 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นให้มีอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา - มีการบูรณาการทั้งแผนงาน และข้อมูล เพ่ือลดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
- มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภาคอุตสาหกรรม 

- มีการประสานความร่วมมือกันในการน าผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
ไปประยุกต์ใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 
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 ๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์  
“มุ่งส่งเสริมสนับสนุน อุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปการเกษตร วิสาหกิจชุมชน 

เชิงนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

เป้าประสงค์รวม 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร และวิสาหกิจชุมชน               
เชิงนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. เ พ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สมุนไพร
กัญชง กัญชาและกระท่อม สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยว  

๓.๒.๒ พันธกิจ 

                     1)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสาน 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

                        2)  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องจักร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 

                       3)  จัดท าแผน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

                       4)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

                       5)  ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

                       6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.๒.3 ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1) ประเด็นการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน         
และเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และวิสาหกิจชุมชน  

• เป้าประสงค์   
1. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน SMEs และอุตสาหกรรม

การเกษตร มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน               

ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
 1. จ านวนผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม/วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน  
การแข่งขัน 

ราย 300 300 300 300 300 

 2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานและคุณภาพ 

จ านวน 80 80 80 80 80 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
มาตรฐาน และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ของ
ภาคอุตสาหกรรม /
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน  
 
 
 
 
 

โครงการที่ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์     
ผ้าไหมสู่สากล 

 
 

0.2 

 
 

0.2 

 
 

0.2 

 
 

0.2 

 
 

0.2 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง 
กรม 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในแข่งขัน (มผช.)  

 
 
 

0.21 

 
 
 

0.21 

 
 
 

0.21 

 
 
 

0.21 

 
 
 

0.21 

โครงการอ่ืน ๆ 
- ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ
ชุมชน ให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 

โครงการที่ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 - ไม่มี - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง 
กรม 
  ๑. โครงการแปรรูปสินค้า
เกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด 
๑ ชุมชน (One Province One 
Agro - Industrial Community 
: OPOAI-C) 

 
 
 
0.22 
 
 
 
 

 
 
 

0.22 
 
 
 

 

 
 
 

0.22 
 
 
 

 

 
 
 

0.22 
 
 
 

 

 
 
 

0.22 
 
 
 

 
โครงการอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กลยุทธ์ที่ 3 
การให้ค าปรึกษา น าแนะ
ประกอบการอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชน ด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

โครงการที่ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 - ไม่มี - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง 
กรม 
 ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค 

 
 
 

0.34 
 

 
 
 

0.34 
 

 
 
 

0.34 
 

 
 
 

0.34 
 

 
 
 

0.34 
 
 

โครงการอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจด้วย BCG Model เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• เป้าประสงค์   
  การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
พืชสมุนไพรกัญชา กัญชง กระท่อม และนโยบาย BCG 4.0 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ราย 40 40 40 40 40 

2. ฐานข้อมูลการพัฒนาพื้นที่เข้าสู่ 
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ฐาน 1 1 1 1 1 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ให้พัฒนากระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ของบประมาณจังหวัด 
  - ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง กรม 
1.  โครงการส่งเสริม และพฒันา

สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม  
สีเขียว 

 
 
 

0.006 
 

 
 
 

0.006 

 
 
 

0.006 

 
 
 

0.006 

 
 
 

0.006 

โครงการอ่ืน ๆ 
- ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
และจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น และชุมชน 

โครงการที่ของบประมาณจังหวัด 
  - ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง กรม 

1. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ า
และวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

2. โครงการสร้างและพัฒนา 
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

0.04 
 
 
0.028 

 
 

0.04 
 
 
0.028 

 
 

0.04 
 
 
0.028 

 
 

0.04 
 
 
0.028 

 
 

0.04 
 
 
0.028 

โครงการอื่น ๆ 
- ไม่มี - - - - - - 
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หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริม และพัฒนา
อุตสาหกรรมต้นแบบด้าน
การใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ นโยบาย 
BCG 4.0 

 

โครงการที่ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
  1. โครงการยกระดับการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 2.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ไหมครบวงจร (กิจกรรม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ือให้ได้
คุณภาพ และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน) 

 
 

0.1 
 
 

0.2 

 
 

0.1 
 
 

0.2 

 
 

0.1 
 
 

0.2 

 
 

0.1 
 
 

0.2 

 
 

0.1 
 
 

0.2 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง กรม 
    - ไม่มี - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

โครงการอ่ืน ๆ 
- ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3) ประเด็นการพัฒนาที่  3  การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยง 
การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต และวิสาหกิจชุมชน 

• เป้าประสงค์   
1. พัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
2. การบริ การและการ เข้ าถึ งปั จจั ยสนับสนุนด้ าน อุตสาหกรรม                    

มีประสิทธิภาพ 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ใช้บริการ
ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

ราย 10 10 10 10 10 

2. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการรับ
บริการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ฐาน 1 1 1 1 1 

 

 

 

 



   

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  63 
 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
สนับสนุน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต วิสาหกิจชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการที่ของบประมาณจังหวัด 
- ไม่มี - 

     

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง 
กรม 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 
3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
และบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่        
2. โครงการค่าใช้จ่ายในกาจัดท า 
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม  
เพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด  

 
 
 

0.03 
 
 
 

0.56 

 
 
 

0.03 
 
 
 

0.56 

 
 
 

0.03 
 
 
 

0.56 

 
 
 

0.03 
 
 
 

0.56 

 
 
 

0.03 
 
 
 

0.56 

โครงการอ่ืน ๆ 
- ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก 

4.1 โครงการแบบย่อ 
โครงการที่  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณจากกระทรวง

อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

การพัฒนาประเทศไทยมุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development) 
ตามท่ีได้ให้สัตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์กว่าด้วยการพัฒนาอันยั่งยืน
(Johannesburg Declaration on Sustainable Developmnent - JDSD) 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปฏิญญามะนิลา ว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว (Mania 
Declaration) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยด าเนินการในเชิงรุก 
มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนา 
อย่างยั่ งยืน การจัดท าโครงการอุตสาหกรรมสี เขียวขึ้น เ พ่ือผลักตัน  
และส่ ง เสริม ให้ภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี  
น่าเชื่อถือ และประชาชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะท า
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย 
กระทรวงอุดสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมให้การประกอบกิจการต้องเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทย 
สู่ อุตสาหกรรม ๔.0 ( Industry ๔.๐) สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
ของรัฐบาล หรือ BCG โมเดล ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ๓ ด้าน 
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy มุ่ ง เป้ายกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ ส ากล ภายใต้การด า เนินธุ รกิ จ ที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยเพ่ือชุมชน ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ส านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผนึกก าลังกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
และสถาบันเครือข่าย ส่งเสริมให้สถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ใส่ ใจในการด าเนินธุรกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  และมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการด าเนินงานเชิงรุก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพ่ือพัฒนาให้
การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือผลักดันและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการ      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคม 

๒. เพ่ือลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานต่อสิ่ งแวดล้อม     
และชุมชน 

๓. เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี  และการยอมรับระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ 

๔. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร และพลังงาน ประหยัดต้นทุน สร้างโอกาส 
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ 
โครงการ 

๑. สถานประกอบการได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว 
2. ชุมชนโดยรอบมีทัศนคติที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรม เกิดการยอมรับ 

ระหว่างสถานประกอบการ และชุมชน 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผน 
พัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด 

ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 1. จัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วม โครงการ 

๒. รับสมัครสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
๓. จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้สถาน

ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
4. สรุปประเมินผลโครงการ 

๙. งบประมาณ 30,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑. ชื่อโครงการ    โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม       
ในภูมิภาค 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมต้องท าต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ      ใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม 
ให้แข่งขันได้ในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
และมีมูลค่าที่ เ พ่ิมขึ้น สามารถยืนหยัดอยู่ ได้ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ปัจจุบันที่ฟ้ืนตัวหลังการผ่อนคลายมาตรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการเ พ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งชันของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้  จึ ง ต้ อ ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
ให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพ และโอกาสของตน 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการส่งเสริม และพัฒนาด้านวิชาการ
กฎหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสริมสร้างประสบการณ์นอกสถานที่ 
ตลอดจนการส ารวจให้บริการข้อมูล และค าปรึกษาแนะน า เพ่ือให้เกิดการสร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งก าหนดด าเนินการในพ้ืนที่ทั้ง ๗๖ จังหวัด 
อันจะน าไปสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
และภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในทุกระดับ สามารถพร้อมรับกับการแข่งขัน
ทางการค้า และการลงทุนที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในภาวการณ์ที่ประเทศไทย
ไม่สามารถหลีกเลี่ยง การถูกกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่างๆ และจากการที่ศูนย์กลางอ านาจเศรษฐกิจที่จะย้ายมาอยู่ที่ เอเชีย 
ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจะสอดคล้อง 
กับนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาล ในการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิต
พัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งในกระบวนการผลิต  
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับความ
ต้องกาของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้ตราสินค้า 

๓. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศ รัฐบาล กระทรวง
อุตสาหกรรม และจังหวัด 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการในระดับจังหวัด ในการด าเนินธุรกิจเฉพาะทาง 

๓. ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ให้มีโครงสร้างการ
ผลิตที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่ งยืน               
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โดยสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิตภาพสูงขึ้น ลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจ
นอกประเทศในปัจจุบัน ที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๔. ส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการผลิต และการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)      

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ผู้ประกอบการทุกประเภทการผลิตในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า 260 ราย 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ 
โครงการ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน, SMEs และ
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ 
กฎหมาย ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับ
บริการค าปรึกษาแนะน าเฉพาะราย ได้รับความช่วยเหลือบ่มเพาะ และต่อยอด
ธุรกิจผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูป ด้านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 

๖ .  ความเชื่ อมโยงกับแผน  
พัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ ๑. ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์

ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 
และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด เป้าหมาย จ านวน 100 ราย 

2. จัดอบรม/จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการด้านกฎหมาย  
และข้อบังคับต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้  และเสริมสร้างทักษะ
การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในจังหวัด เป้าหมาย 
จ านวน 100 ราย 

3. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง ในการส่งเสริม          
และพัฒนาการประกอบธุรกิจ เป้าหมาย จ านวน 260 ราย 

4. ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
และผู้ผลิตชุมชน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้  ด้านนวัตกรรมการแปรรูป  
ด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เป้าหมาย จ านวน 120 ราย 

๙. งบประมาณ 7๕,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

 การเพ่ิมขีดความสามารถให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม SME         
และ OTOP สู่สากล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ในการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรม        
ในภาวการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับ Middle Income Trap (กับดักรายได้
ปานกลาง) และอัตราการเจริญเติบโตที่ผันผวนตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง 
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคโดยภาครัฐ จึงถือเป็น
ภารกิจหลักส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 

 การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเตือนภัยการตัดสินใจ
การลงทุนในอาเซียน และด้านอ่ืน ๆ ถือเป็นหน้าที่ส าคัญของกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญในการส่งเสริมการลงทุน 
และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้ เ อ้ือต่อการประกอบธุรกิจ  และพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะตัวแทน
กระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ต้องท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์สภาวะ
การลงทุนอุตสาหกรรม อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต 
แต่ละประเภท รวมทั้งแนวโน้ม การพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 
เพ่ือน าไปจัดท านโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ และบริหารจัดการฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด  
รวมถึง รายงานการชี้น าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
รายไตรมาสได้อย่างถูกต้อง แม่นย า สอดคล้องกับฐานข้อมูลโครงสร้าง
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจ ส าหรับให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิต
อุตสาหกรรมชุมชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
ได้น าไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านการลงทุน และเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยน
ได้ทันต่อเหตุการณ์กับสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน   

๓. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

 1. เพ่ือจัดท าข้อมูลชี้น า และเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด    
 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และคาดการณ์แนวโน้ม ภาวะอุตสาหกรรมสาขาที่ส าคัญ 
ภายในจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน การส่งเสริม และพัฒนา
อุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมถึงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบการ 

๓. เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน เช่น ท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม 
ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ รับบริการ เครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม 
ในการรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) ส าหรับการบูรณาการ
ข้อมูลอุตสาหกรรม 
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๔. เพ่ือจัดท าข้อมูลส าคัญด้านอุตสาหกรรมระดับจังหวัดในการสนับสนุน
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อาทิ รายงานการวิเคราะห์โครงสร้าง
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross 
Provincial Product) สาขาภาค อุตสาหกรรม  และสาขา เหมื อ งแ ร่             
และเหมืองหิน เป็นต้น  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. รายงานข้อมูลชี้น า และเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
2. รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 
๓. รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ 
โครงการ 

1. มีข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
รายไตรมาส 

2. มีข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) 
แบบทางตรง (Bottom up) 

3. มีรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด                 
    3.1) รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย 6 เดือน             
    3.2) รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน     
4. มีฐานบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม 

ฐานข้อมูลเครือข่ายในปีงบประมาณ ๒๕65  
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และการบริการสินค้าด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 1. จัดท าข้อมูลชี้น า และเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 

2.จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial 
Product) ภาคอุตสาหกรรม 

3. จัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
๙. งบประมาณ 278,0๐๐ บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน     
( One Province One Agro –  Industrial Community :OPOAI - C) 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และ เหตุผล 

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการพัฒนา และยกระดับสินค้า
เกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ในลักษณะของฝาก
และของที่ระลึก ที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด 
รวมทั้งสามารถให้วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs  คนตัวเล็ก สามารถใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า (Value) ของสินค้า
และบริ การ  รวมถึ งสามารถใช้ ช่ อ งทางการตลาดออนไลน์  หรื อ                     
E-Commerce เชื่อมโยงการค้าขายสู่สากล โดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEร คนตัวเล็ก และวิสาหกิจชุมชนไทยที่กระจายอยู่
ทั่วประเทศ มีความเข้มแข็งมีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนา         
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และ
เกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และช่วยพัฒนา
เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้จัดท า "โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : 
OPOAI-C)" ขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก ซึ่งเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ผ่านการสร้างความตระหนักสร้างองค์ความรู้
เรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การสร้างผู้ประกอบการขนาดย่อมรายใหม่ให้กระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ เ พ่ือให้ เกษตรกรฐานรากได้มีความภาคภูมิ ใจ  
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่นคั่ง อย่างยั่งยืนสืบไป โดยให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยด าเนินการในพื้นที่ 

๓. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคง       
ด้านอาชีพ และม่ังคั่ง ด้านรายได้อย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร (Value Added) ให้กับ 
เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มชุมชนการเกษตร/ สหกรณ์การเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการตลาด 

3. เ พ่ือเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร/ Start Up/ 
SMEs คนตัวเล็ก 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

๑. สมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร กลุ่มสหกรณ์ 
การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ให้กับผลิตผลทางการเกษตร การตลาด และการบริหารจัดการ จ านวน 30 คน 
2. ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 
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๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ 
โครงการ 

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการสินค้าด้านการเกษตร  

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  

เข้าร่วมโครงการ 
2. อบรมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด ทั้งทาง Online 
และ Offline รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์  และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และรวมทั้งให้ความรู้ 
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการตลาด 

๙. งบประมาณ 1,112,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ า และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และ เหตุผล 

การจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการ โดยเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต
และเข้มแข็งควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์      
จึงได้จัดท าโครงการการบริหารจัดการสมน้ า และวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ก ากับ
ดูแลสถานประกอบการ ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

๓. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และยกระดับเป็นระบบ         
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาด าเนินการกับสถานประกอบการ 

๒. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวัง  การเกิดผลกระทบด้านมลพิษ 
ของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
รายเดิม และรายใหม่ และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม        
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ให้สถานประกอบการ      
และรักษาสมาชิก เครื อข่ าย อุตสาหกรรมรักษ์สิ่ งแวดล้อมใน พ้ืนที่ 
ไดท้ างานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

มี ส ถ านประก อบก า ร  เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร จ า น วน  1  โ ร ง ง า น                    
สถานประกอบการที่เคยสมัครร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน ผู้แทน
ในชุมชนบริเวณรอบ ๆ สถานประกอบการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ 
โครงการ 

สถานประกอบการมีความตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และต่อชุมชน มีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 1. การด าเนินงานการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณลุ่มน้ า 
สายหลัก ล าธาร คู คลอง หนอง และบึงท่ีส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. การตรวจประเมินสถานประกอบการโรงงาน เพ่ือส่งเสริมให้เข้าสู่
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

3. จัดนิทรรศการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
และสถานประกอบการโรงงาน 
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4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างสถานประกอบการโรงงาน         
ที่ด า เนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จ 
เป็นพี่เลี้ยง (Big brother) ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น 

5. สถานประกอบการโรงงานจัดท าแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 

6. ตรวจประเมินสถานประกอบการโรงงานรายเดิมที่ได้เคยผ่านเกณฑ์     
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

๙. งบประมาณ 202,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และ เหตุผล 

การด าเนินโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน สถานประกอบการ และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษ และน าไปสู่
การสร้างมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษ
สิ่ ง แ ว ดล้ อม ในรู ปแบบ เค รื อ ข่ า ย  แล ะส ร้ า งทั ศนคติ เ ชิ ง บวก ต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนผลักดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้
เติบโตและสร้างความยั่งยืนอย่างถาวร ดังนั้น เพ่ือให้การลดผลกระทบ     
ในทางลบจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพบนหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเป็น
ประเทศไทย ๔.0 และการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม ๔.0  

๓. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของเครือข่ายด้วยตนเอง 

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจิตอาสา และ
ด้านการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกลุ่มสมาชิกเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ และส่วน
ราชการในรูปแบบเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถลดข้อร้องเรียนซ้ าซากได้ 

๔. เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการและกลไกด าเนินงานของกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

๕. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเชื่อมโยงการบูรณการ 

๔. ผลผลิตและผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ประชาชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงาน 
และบุคลากรจากส่วนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ 20 ราย 

๕ .  ตั ว ชี้ วั ด คว ามส า เ ร็ จ    
ของโครงการ 

เกิดเครือข่ายชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการในการช่วย 
ก ากับดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจาก 
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด 

- การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการ และ
ส ารวจพื้นที่เป้าหมาย 

2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการด้านเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 
๙. งบประมาณ 141,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑. ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
และบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และ เหตุผล 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผน 
ในทุกระดับ เพ่ือให้หน่วยงาน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน  
และก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี        
(พ.ศ.  2566 – 2570) ซึ่ งมีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดแผน  
และนโยบายในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท 
ของประเทศ เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ           
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนาจังหวัด
บุ รี รั มย์  แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัดบุ รี รั มย์  และแผน อ่ืน ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง                
โดยการวิ เคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด  การประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เกี่ยวข้อง ทิศทาง  การพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัดในอนาคต ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑ .  จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด       
พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์   
และกลุ่มจังหวัด ปัจจัย และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป   
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถน าไปใช้ เป็นกรอบ 
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และก าหนดโครงการแผนการปฏิบัติงาน      
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันในอนาคต      
และสามารถก ากับติดตามประเมินผลได้ 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดบุรีรัมย์     
ได้มี ส่ วนร่ วม  และแสดงความคิด เห็ น  ร่ วมก าหนดแผนปฏิบั ติ ก าร 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  ไปใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการก าหนดโครงการและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างาน 
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๔. ผลผลิตและผลลัพธ์ของ
โครงการ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๑ แผน 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการน าไปปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ 

๖ .  ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
แผนพัฒนาจั งหวัด/กลุ่ ม 
จังหวัด 

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสินค้าด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

- การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 

อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
๒. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ส่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
๙. งบประมาณ 15๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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4.2. ความเชื ่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ - ๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนปฏบิัติราชการ 
ระยะ ๕ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒5๗๐) 
ของ อก. 

แผนปฏบิัติราชการ 
ระยะ ๕ ป ี

(พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒5๗๐) 
ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจงัหวัด 
(พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒5๗๐)  

แผนปฏิบัติการดา้นการ 
พัฒนาอุตสาหกรรม 

จังหวัดบุรีรมัย์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 256๖ - ๒๕๗๐) 

วิสัยทัศน ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
ไทยสู่อุตสาหกรรมยุค 
ใหม่ให้เติบโตอย่าง 
ยั่งยืน 

บูรณาการและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมให้ 
เติบโตอย่างยัง่ยืน 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก เศรษฐกิจ
มั่นคง สังคมเข้มแข็ง 
อย่างยังยืน 

มุ่งส่งเสริมสนบัสนุน 
อุตสาหกรรมการผลิต 
การแปรรูปการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน  
เชิงนวัตกรรม และเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
การพัฒนา 

ที่ 1 

การยกระดับขีด 
ความสามารถของ 
ผู้ประกอบการ และ 
ภาคอุตสาหกรรม 
ด้วยเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม 

การผลักดันนโยบายและ 
และแผนให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์ 

ด้านเศรษฐกิจ       
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม และกีฬา
มาตรฐานโลก และการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การ
ผลิตสนิค้าดา้นการเกษตร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ 

ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน และเสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
และวิสาหกิจชุมชน  
 

ประเด็น 
การพัฒนา 

ที่ ๒ 

การพัฒนาปัจจัย 
สนับสนนุ  ให้เอ้ือต่อ 
การเติบโตของ 
อุตสาหกรรมยุคใหม่ 

พัฒนาศักยภาพของ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมใน 
ส่วนภูมิภาค 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชวีิตที่ดี 
มั่นคง ยั่งยนื บนพื้นฐาน
ความพอเพียง 

ส่งเสริมและพฒันา
ภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้วย 
BCG Model เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
การพัฒนา 

ที่ ๓ 

การเพิ่มมูลค่า 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมอย่าง 
ยั่งยืนด้วย BCG 
Model 

การส่งเสริมและ 
พัฒนาอุตสาหกรรม 
อย่างยั่งยืนด้วย BCG 
Model 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิต และเปน็มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรม เพื่อ
เชื่อมโยงการลงทนุใน
อุตสาหกรรมการผลิต 
และวิสาหกิจชุมชน 

ประเด็น 
การพัฒนา 

ที่ ๔ 

การพัฒนาองค์กรสู่ 
องค์กรดิจิทัล เพื่อให้ 
บริการอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ 
องค์กร เพื่อยกระดับ 
การให้บริการให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ บุรีรัมย์สงบสุข 
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4.3  สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนปฏิบัติการ  
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน การติดตามผล 
การปฏิบัติงานประจ าเดือนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารของส านักงาน ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์  
ในการให้บริการของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

• ผลผลิตที่  ๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑. ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงาน 
ได้ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล จ านวน 12 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมติดตามประเมินผล             

การปฏิบัติงานของส านักงาน (รายเดือน) ผ่านระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติ  (ระบบ iPlan)                   
ซึ่ งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สอจ.  เ พ่ือให้ เกิดความสอดคล้อง โดยการเปรียบเทียบ 
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
 โดยกิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนของ สอจ.บุรีรัมย์  

- ติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ                
แก่ผู้ประกอบการ เป็นเงิน  152,111  บาท 

- ติดตามการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  เป็นเงิน  34,105,062.40  บาท 
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ด าเนินการให้บริการผู้ประกอบการ 
อย่างเป็นธรรม และโปร่งใส โดยได้ประเมินความพึงพอใจ จากผู้รับบริการ ร้อยละ  90.90    

ปัญหา/อุปสรรค : มีปัญหาอุปสรรคในการออกติดตามค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
ของสถานประกอบการ(เดิม) ที่ปัจจุบันไม่ เข้าข่ายโรงงาน (50 คน/50 แรงม้า) ติดตามค่อนข้างยาก 
เพราะข้อมูลของโรงงานถูกตัดออกจากระบบฐานข้อมูลโรงงานในปัจจุบันแล้ว และยังมีสาเหตุ  
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท าให้การออกปฏิบัติงานติดตามในพ้ืนที่
ค่อนข้างยาก เสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ : การติดตาม ฯ โดยส่งจดหมายไปรษณีย์แล้วไม่ส าเร็จ ควรหา
ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นไลน์  เป็นต้น 

• ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

๑) ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม
ในจังหวัดเป้าหมาย จ านวน 100 ราย ผลการด าเนินงาน จ านวน 114 ราย ผลคิดเป็นร้อยละ 114 ของแผนงาน 

๒) จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการกฎหมาย และศึกษาดูงาน เป้าหมาย จ านวน  
100  ราย ผลการด าเนินงาน จ านวน  113  ราย คิดเป็นร้อยละ  113  ของแผนงาน 

๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางผู้ใช้บริการ เป้าหมาย จ านวน  
260  ราย ผลการด าเนินงาน จ านวน  268  ราย คิดเป็นร้อยละ  103.08  ของแผนงาน 

ทั้งนี้ ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน  407,000  บาท คดิเป็นร้อยละ  100  ของแผนงาน 
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ปัญหา/อุปสรรค : มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการบ้าง สาเหตุเนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท าให้การด าเนินการจัดฝึกอบรม และการออกปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่ค่อนข้างยาก เสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ แต่ก็สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ : ควรเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน เป็นการสัมมนา หรือให้ค าปรึกษา
แนะน าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ ฯ   

๒. ด าเนินกิจกรรมโดยใช้งบด าเนินงานประจ าปี 
๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.) เป้าหมาย จ านวน  192 ราย 

ผลการด าเนินงาน จ านวน  206 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.29 ของแผนงาน  
๒) พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงาน 

ตาม พ.ร.บ.โรงงาน, พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เป้าหมาย จ านวน 240 ราย ผลการด าเนินงาน จ านวน 243 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 101.25 ของแผนงาน 

๓) การก ากับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน , พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 
เป้าหมาย จ านวน 192 ราย ผลการด าเนินงาน จ านวน  208 ราย คิดเป็นร้อยละ 108.33 ของแผนงาน 

๔) จดทะเบียนเครื่องจักร เป้าหมาย จ านวน 6 ราย ผลการด าเนินงาน จ านวน 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การออกปฏิบัติงานตรวจก ากับฯ มีความยากล าบาก 

ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงท าความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน การตรวจก ากับฯ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ประกอบการ โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 .  โ ค ร ง ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ ผ ลั ก ดั น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕65 สู่การปฏิบัติ 

ด าเนินการจัดประชุม จัดท า/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จั งหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๑ ครั้ง งบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 30,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

 ปัญหา/อุปสรรค : การด าเนินงานเกิดความล่าช้า สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท าให้การด าเนินการจัดประชุมไม่เป็นไปตามกรอบก าหนด
ระยะเวลาของแผนงาน 

 ข้อเสนอแนะ : หากเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ควรปรับ 
วิธีการท างานแบบใหม่ เช่น การใช้หนังสือในการประสาน ขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องแทน การจัดประชุมให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
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           จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2564 – 2565 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ านวน 35 ราย สรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 84.89 % 

ภาพกิจกรรมการจัดประชุม ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

๔. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
๑) จัดเก็บ วิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ าและบริเวณลุ่มน้ าสายหลัก ล าธาร           

คูคลอง หนอง และบึง ที่ส าคัญในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป้าหมาย จ านวน 24 จุด ผลการด าเนินงาน จ านวน  31 จุด 
คิดเป็นร้อยละ 129  ของแผนงาน เกินเป้าหมายที่ก าหนด 
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2) กิจกรรม จัดชี้แจงท าความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการ 
กับชุมชน เครือข่าย อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และด าเนินการตรวจประเมินฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด าเนินการรณรงค์ และส่งเสริม การใช้ระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 
 

4) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินงาน โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ า 
และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผ่านโปรแกรม zoom เป้าหมาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง
สถานประกอบการที่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมจนประสบผลส าเร็จ และสร้างเครือข่าย 
และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือขยายผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างยั่งยืน วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 
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  5) รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ราย  
5.1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40310007425577 
5.2 บริษัท อธิมาตร จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 10310000125287 

 
 

 

 

 

 

 
 

งบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 59,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 
ปัญหา/อุปสรรค : การด าเนินงานเกิดความล่าช้า สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด – 19) ท าให้การด าเนินการจัดประชุมไม่ เป็นไปตามกรอบ 
ก าหนดระยะเวลาของแผนงาน 

ข้อเสนอแนะ : หากเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ควรปรับ 
วิธีการท างานแบบใหม่ เช่น การจัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
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5. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 45,200 บาท เบิกจ่าย 45,200 ให้ด าเนินกิจการ ดังนี้ 
กิ จกรรมที่  1  กิจกรรมส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ ในการด าเนิ นการ 

และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยได้ด าเนินการออกส ารวจพื้นที่ ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้ด าเนินการออกส ารวจพ้ืนที่ในการด าเนินการ

และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ก านันต าบลสะเดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
ต าบลสะเดา ประธานชุมชนเครือข่ายป่าชุมชนโคกพลวง หมู่ที่ 11 ต าบลสะเดา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสะเดา อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลสะเดา        
ว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 

  2. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้ด าเนินการออกส ารวจพื้นที่ในการด าเนินการ 
และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหัก ก านันต าบลถนนหัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
ต าบลถนนหัก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถนนหัก อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ทั้งนี้ได้รับแจ้ง 
จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลถนนหัก อ าเภอนางรอง ว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด -19) จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้ด าเนินการออกส ารวจพ้ืนที่ในการด าเนินการ 
และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ เทศบาลต าบลถาวร ก านันต าบลถาวร ก านันต าบลถาวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
ต าบลถาวร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถาวร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่สมาชิกเครือข่ายท้ังกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ พร้อมศึกษาดูงาน 
                              2 .1 จัดกิจกรรมฝึกอบรม/บรรยาย เพื่ อ เพิ่มองค์ความรู้ ทาง วิชาการ 
ด้านการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่สมาชิกเครือข่าย
ทั้งกลุ่มเดิม และกลุ่มที่จะสร้างข้ึนใหม่  

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ 
จ านวน 20 ราย โดยวิทยากรบรรยายจากส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา 
ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านโคกส าราญ หมู่ที่  10 ต าบลถาวร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                
ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

ภาพกิจกรรมการจัดประชุม 
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2.2  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ฯ โดยจัดกิจกรรม     
เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2564 มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จ านวน   20 ราย ณ บริ เวณประทานบัตรที่  
31946/16027 , 31953/16391 และโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 3-จ3(1)-1/35 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองศิลาทอง ที่ต าบลถาวร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์        

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงานโครงการสร้างและพัฒนาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัญหา/อุปสรรค  การด าเนินงานเกิดความล่าช้า สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท าให้การด าเนินการจัดประชุม และศึกษาดูงานไม่เป็นไปตามกรอบ
ก าหนดระยะเวลาของแผนงาน 

ข้อเสนอแนะ  หากเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ควรปรับ 
วิธีการท างานแบบใหม่ เช่น การจัดประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์  เป็นต้น 

 6. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

     ๑) จัดท าข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยท าการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเด่นแล้วน ามาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส 
เป้าหมาย จ านวน 4 รายงาน ผลการด าเนินงาน จ านวน 4 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

     ๒) จัดท าข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการเหมืองแร่และเหมืองหิน 
เป้าหมาย จ านวน 1 รายงาน ผลการด าเนินงาน จ านวน 1 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 100   

     ๓) จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย ๖ เดือน  เป้าหมาย จ านวน 2 รายงานผล
การด าเนินงาน จ านวน 2 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

     ๔) จัดท ารายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน เป้าหมาย จ านวน         
12 รายงาน ผลการด าเนินงาน จ านวน 12 รายงาน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของแผนงาน 
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     ๕) จัดท าฐานบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม 
ฐานข้อมูลเครือข่าย เป้าหมาย จ านวน 12 ครั้ง ผลการด าเนินงาน จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

  งบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ของ
แผนงาน 

 ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การออกปฏิบัติงานตรวจก ากับฯ มีความยากล าบาก 

 ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงท าความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน การตรวจก ากับฯ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตลอดจนการสื่อสาร 
กับผู้ประกอบการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7. โครงการค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน 
(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 

7.1 จัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต 
ทางการเกษตร การตลาด และการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน” โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  
1 จังหวัด 1 ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564  
ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 38 คน  
ซึ่งมีนายมนตรี นามสง่า ต าแหน่ที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ตลาดน้ า 4 ภาคพัทยา, ที่ปรึกษาชมรม 
OTOP บูรพา และผู้บริหารผลิตภัณฑ์ผ้าหมักน้ านมข้าวภายใต้ แบรนด์ “Sansenfay” เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในเรื่อง "การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตทางการเกษตร การตลาด และการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน" 

7.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  จ านวน 4 ราย 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธุรกิจไร่อ้อยต้นแบบโรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์  

อ าเภอคูเมืองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา น้ าอ้อยพาสเจอร์ไรส์ 
 2) กลุ่มอาชีพแปรรูปหน่อไม้ สังกัดสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด อ าเภอ

คูเมือง  ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาน้ าพริกหน่อไม้ 
 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายเอกลักษณ์ อ าเภอช านิ ผลิตภัณฑ์

ที่พัฒนา น้ าข้าวกล้องงอกรสโกโก ้
 4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพชุมชนหูท านบ 

อ าเภอปะค า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา กล้วยทอดกรอบปรุงรส (รสปาปริก้า , รสสาหร่าย) 
7.3 ยกระดับนักธุรกิจเกษตร จ านวน 2 รายได้แก่ 

1) กลุ่มหัตกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน อ าเภอประโคนชัย ผลิตภัณฑ์ 
ของใช้จากไม้  

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับสมบูรณ์ อ าเภอโนนสุวรรณ ผลิตภัณฑ์    
แปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่น  

งบประมาณในการด าเนินงาน  จ านวน 219,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 
ปัญหา/อุปสรรค  : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019               

(โควิด – 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้การด าเนินงานมีความล่าช้าบ้าง แต่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย      
และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงท าความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ประกอบการ         
อาจต้องให้ค าปรึกษาแนะน าทางออนไลน์ หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเกินไป 

ภาพกิจกรรมจัดฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ฯ 
   

     
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ฯ 
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 8. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

กิจกรรม การฝึกอบรม เรื่อง การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวกท่ี 2 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ตามหนังสือ กตร.  
ที ่อก 0203.1/ว1288 ลงวันที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

- จังหวัดบุรีรัมย์ มีเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น 63 แห่ง 
-  โรงงานจ าพวกที่ 2 ที่ต้องถ่ายโอนฯ ให้ อปท. รวมทั้งสิ้น 14 ราย (สังกัดเทศบาลฯ 

13 แห่ง) 
- ด าเนินการตรวจสอบ และรายงานผลการปรับลดขนาดโรงงาน และถ่ายโอนฯ 

เรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรม ประชุมการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการก ากับโรงงานจ าพวกที่ 1          
และจ าพวกที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ส าหรับเทศบาลที่มีโรงงานจ าพวกที่ 2 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30-14.00 น.    
ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 24 ราย 
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กิ จกรรมการฝึ กอบรม ภาย ใต้ โ คร งการ พัฒนาศั กยภาพองค์ ค ว ามรู้ 
เกี่ยวกับการก ากับโรงงานจ าพวกที่  1 และจ าพวกที่  2 ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 
ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งบประมาณในการด าเนินงาน  จ านวน 120,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การด าเนินการฝึกอบรมมีความล่าช้า แต่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงท าความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ประกอบการ 
โดยปรับเปลี่ยนวิธีการในการอบรม/สัมมนาแบบออนไลน์ หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเกินไป 
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9.  โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ผลการด าเนินงาน     
1) รับค าขอ/ตรวจสถานที่ 

แผน  90 ค าขอ/ผลิตภัณฑ์ 
ผล   100 ค าขอ/ผลติภณัฑ์  

2) น าส่งตรวจทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ จ านวน 100 ผลติภัณฑ์  
ผ่าน 93  ราย  
ไม่ผ่าน 7 ราย 

3) ตรวจติดตาม 
แผน 12 ราย 
ผล   12 ราย 

๔) สุ่มซื้อตัวอย่าง  
แผน  -  ราย 
ผล    -  ราย 

งบประมาณในการด าเนินงาน  จ านวน 235,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
(โควิด – 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้การด าเนินการในการออกพ้ืนที่  จัดเก็บตัวอย่างมีความยากล าบาก  
และมีความเสี่ยง แต่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะ : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน หากมีสถานการณ์ที่ เสี่ยงมากเกินไป  
อาจต้องให้ผู้ประกอบการส่งค าขอพร้อมตัวอย่างทางไปรษณีย์ แทนการออกจัดเก็บ ณ สถานที่ผลิต  

ภาพกิจกรรม การจัดเก็บตัวอย่าง/การประชุมคณะกรรมการ ฯ 
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10. การด าเนินการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สินเชื่อเสริมพลัง 
สร้างอนาคต SMEs ไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

รายละเอียด จ านวน (ราย) วงเงิน (ล้านบาท) 

1. รับค าขอสินเชื่อ 10 47.88 

2. ค าขอไม่เข้าเกณฑ์ , ยกเลิกค าขอ 6 30 

3. ผ่านหลักเกณฑ ์ 4 17.88 

4. อนุมัติให้กู ้ 1 5 

  4.1 เบิกจ่ายเงินแล้ว 1 4.3 

  4.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ - - 

  4.3 ยกเลิกการใช้วงเงินหลังอนุมัติ - - 

 

รายละเอียด จ านวน 
(ราย) 

วงเงิน (ล้านบาท) 

1. รับค าขอสินเชื่อในระบบ SSRC 10 47.88 

2. ค าขอไม่เข้าเกณฑ์ , ส่งเอกสารไม่ทัน
ก าหนด 

6 30 

3. ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

4 17.88 

4. ไม่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกของ ธพว. 3 12.88 

5. ผู้ประกอบการขอยกเลิกค าขอกู้ - 0 

        งบประมาณในการด าเนินงาน  จ านวน 350,910 บาท ใช้จ่ายทั้งสิ้น 234,292 บาท    
ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 116,618 บาท   

ปัญหา/อุปสรรค : การวิ เคราะห์ฯ และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของ ธพว.  
ใช้ระยะเวลานาน ท าให้กระทบกับแผนการลงทุน และการตลาด (เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรตกรุ่น ไม่ทันต่อการใช้งานจริง) 

- ธพว. มีการขอเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการหลายครั้ง กระชั้นชิด และชี้แจง
รายละเอียดไม่ชัดเจน ผู้ประกอบการเตรียมจัดหาให้ไม่ทัน ส่งผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติ 

ข้อเสนอแนะ :ประสาน และติดตามผลความคืบหน้าของ ธพว. อย่างต่อเนื่อง   
และมีหนังสือขอให้ ธพว. สาขาบุรีรัมย์ ได้รายงานผลฯให้ทราบทุกเดือน   
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ภาพกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ฯ 

 

๑1. งานส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน  
โครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” 
สอจ.บุรีรัมย์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด จ านวน 10 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ วันที่ 28 พ.ย. 63 ณ ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท  
                         อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 5 ราย ยอดจ าหน่าย 9,800 บาท 

ครั้งที่ ๒ วันที่ 24-26 ธ.ค. 63 ณ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  
มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 9 ราย ยอดจ าหน่าย 972,600  บาท 

            ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ธ.ค. 63 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท 
                         อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 5 ราย ยอดจ าหน่าย 511,710 บาท 

ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ม.ค. 64 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท  
                        อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 5 ราย ยอดจ าหน่าย 23,800 บาท 

ครั้งที่ 5 วันที่ 27 ก.พ. 64 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท  
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 4 ราย ยอดจ าหน่าย 14,000 บาท 

ครั้งที่ 6 วันที่ 24 เม.ย. 64 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท  
              อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 5 ราย  ยอดจ าหน่าย 5,800 บาท 

ครั้งที่ 7 วันที่ 29 พ.ค. 64 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท 
              อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 4 ราย ยอดจ าหน่าย 3,600 บาท 

ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มิ.ย. 64 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท  
              อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 4 ราย  ยอดจ าหน่าย 3,300 บาท 

ครั้งที่ 9 วันที่ 1-31 มี.ค. 64 ณ ตลาดนัดคลองถมหนองแปบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
              มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 9 ราย ยอดจ าหน่าย 45,000 บาท 
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ครั้งที่ 10 วันที่ 1-30 เม.ย. 64 ณ ตลาดนัดคลองถมหนองแปบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
มีร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 9 ราย ยอดจ าหน่าย 18,000 บาท 

รวมยอดจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 1,607,610 บาท  

ภาพกิจกรรมโครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”  
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สรุปปัญหาอุปสรรคในภาครวม 

ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความยากล าบากและมีความเสี่ยงทั้งตัวของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม/สัมมนา การออกพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ การตรวจก ากับดูแล
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงท าให้การปฏิบัติงานในภาพรวมล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

ข้อเสนอแนะ : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเกินไป ต้องสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ฯ ควรใช้สื่อออนไลน์ 
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน จะลดความเสี่ยงได้  
 
 
 

******************** 
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