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โดย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

กันยายน 256๔



 

ค าน า 
  

การบริหารจัดการภาครัฐ เล็งเห็นความส าคัญการจัดท าแผนในทุกระดับของแผน เพ่ือให้
หน่วยงานได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ และก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้หน่วยงาน
ภายใต้การก ากับ ดูแล ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาผลักดันแผนระดับที่ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการ
บูรณการเชิงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

 

 

 

        กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 

 

ค าน า 

 ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  ๑ 

  

 ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องแผน ๓ ระดับ   ๔ 

  ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิ   ๔ 

  ๒.๒ แผนระดับที่ ๒  (เฉพาะทีเ่กี่ยวข้อง)   7 

        2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   7 

        2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  20 

        2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  24 

  ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)  31 

 

 ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  33 

             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  60 

         ๔.๑ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม/อ่ืน ๆ  60 

         4.2 สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  61
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ส่วนที่ 1 บทสรุผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ  และนโยบายระดับกระทรวง  แผนปฏิบัติการด้านต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนแท้จริงและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์ รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง  ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด และจาก
การวิเคราะห์ดังกล่าว จึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาใน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม นโยบายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การ
ก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานควบคู่กับการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขต สังเขป ดังนี้ 
 

        จังหวัดบุรีรมัย ์
 

 
 
 
 

 

ตราประจ าจังหวัดบุรีรัมย ์          
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    ดอกไม้ประจ าจังหวดับุรีรัมย ์

 ดอกสุพรรณิการ์ (ดอกฝ้ายค า) 

 
     ค าขวัญประจ าจังหวัด 

   “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล  าเมืองกีฬา” 

 
วิสัยทัศน์ “มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มีศักยภาพและเป็น  

มิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
อุตสาหกรรมพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัด 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ 
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 

3. จัดท าแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประสานและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการจัดท ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๔. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้รับบริการในเขต
พ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอนามัย และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องบน

ฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ อุตสาหกรรมสากล              

เชิงสร้างสรรค ์เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม 
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แผนปฏิบัติการ 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรอนามัยและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืน 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ปลอดภัยอนามัย และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน สู่อุตสาหกรรมสากลเชิงสร้างสรรค์ ที่เอื อต่อการท่องเที่ยว 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพบนฐานเศรษฐกิจม่ันคงเข็มแข็งเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมล้ าสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
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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 
     เป้าหมายที ่1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี 

  เสถียรภาพและยั่งยืน 
     เป้าหมายที ่2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
(เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 

  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร   
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม 
และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ) 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ) 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล  เป็นส่วนหนึ่งใน
การผลักดันให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบความต้องการตลาด รวมทั้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆมีมูลค่าเพ่ิม 

2) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยด าเนินการตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ลดความเหลื่อมล้า น าประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอย่างชัดเจน  
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3) ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบด้วยความคิด
สร้างสรรค ์และนวัตกรรมให้มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดโลก 

4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยส่งเสริม
ผู้ประกอบการครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดาเนินธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถาบันการศึกษาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ SMEs พัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ 
(Smart SMEs) ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยการ
ให้ความช่วยเหลือ SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และการ
ให้บริการปรึกษาแนะน าผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs  

๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
เป้าหมายที่ 2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิม

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศใน
ทุกระดับ 

เป้าหมายที ่2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 (ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก) 
4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

 การจัดการตนเอง  
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนอกจากมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผู้ประกอบการแล้ว ยังให้ความส าคัญโดยน าองค์ความรู้ด้านต่างๆ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญามาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และยกระดับ
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเติบโต
สู่สากล ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งการ
เชื่อมโยงช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่าง      มี
ประสิทธิภาพ  

3) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ได้ใช้อย่างยั่งยืน สมดุล 
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เป้าหมายที ่2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที ่2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าหมายที ่2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือก ากับดูแลสถานประกอบการให้ด า เนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการในท้องถิ่นและ
ชุมชนตน และเชื่อมโยงการสร้างความเข้าใจของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
กับชุมชนและท้องถิ่นสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย  

4) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

เป้าหมายที ่3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

4. ภาครัฐมีความทันสมัยภายใต้บริบทการขับเคลื่อนของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
ที่มีอย่างต่อเนื่อง 

5. บุคลากรภาครัฐทั้งคนดีและคนเก่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็น  
มืออาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ เน้นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานอุตสาหกรรม ให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒  (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(๑) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที ่1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา 

  อุตสาหกรรม และบริการ 
       เป้าหมายที ่2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

เพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรม ร้อยละ ๓ 
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๒ 

๑) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรม
อาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าและ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตร 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพทั้งระบบ สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
วิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา
ตลาดภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ 
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- มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศท่ีเป็นมาตรฐานโดย
มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม และพัฒนาวิธีการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
   - อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
        - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ ๕ 
 
 
 
3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

 แนวทางการพัฒนา 
- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้าง

ระบบของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ  มากขึ้น และให้สามารถสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการสร้าง
โมเดลในการท าธุรกิจใหม่ในอนาคต 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการในภาค
ส่วนต่างๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
ตลอดจนก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ 
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดดิจิทัล 

 - สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ 

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ  และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของ
อุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการดิจิ ทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ทั้งระบบแบบครบวงจร 

เป้าหมายของแผนย่อย 
   - อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
         - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อป ีร้อยละ 5 
4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 

 แนวทางการพัฒนา 
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- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดท าแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญ
ของโลก เพ่ือเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  พัฒนาและยกระดับทักษะ
ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง
ภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต 

          เป้าหมายของแผนย่อย  
- เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานใน

ภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 
- เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

สูงขึ้น (Tier) 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟิก ร้อยละ 1 

- จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับTier 2 Tier 3 และ 
Tier 4 (Tier 4) 

๖) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด

ห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

- ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต การก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรม  และบริการของประเทศให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนร่วมบูรณาการกัน
ของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละ
สาขาอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศเพ่ือการรองรับในทุก
ระดับ  

- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลกลางร่วมของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
    -  แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   - ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในอนาคตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565 หน้าที่    10 
 

   - อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน ดีกว่าปี พ.ศ. 2563 
   - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมใน

อนาคต ดีกว่าปี พ.ศ.2563 

(2) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมายที ่1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที ่2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  

ร้อยละ 3 
   - อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.2 

 
๑) แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้

ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

 - ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนใน
การพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 - สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่นและสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์    
พ้ืนถิ่น เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวและบริการ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 

         เป้าหมายของแผนย่อย 
     - สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ร้อยละ ๓ 
๒) แผนย่อย เกษตรปลอดภัย 

 แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้

สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐาน
ขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย 
และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 

        เป้าหมายของแผนย่อย 
     - สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

        การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
         - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 3 
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๓) แผนย่อย เกษตรชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนมีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
ค านึงถึงระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ  

    - ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปป้อนตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สินค้าประเภท
โภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

        เป้าหมายของแผนย่อย 
     - สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ ร้อยละ 3 
๔) แผนย่อย เกษตรแปรรูป 

 แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมมูลค่าสูง 
โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงองค์
ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก 

- สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาท ิบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ยืดอายุ
ของสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า 

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิ  
ทรัพย์สินทางปัญญา 

        เป้าหมายของแผนย่อย 
     - สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

      - อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์  
ร้อยละ 3 

(๓) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
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การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 40 
๒) แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งใน

ระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
พัฒนาทักษะพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ รวม
ค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบ
ประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิดสามารถ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย 
รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า  

     เป้าหมายของแผนย่อย 
      - เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

                - เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
      - อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ 5 

   - อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทลั อยู่ในอันดับ 1 ใน ๓๖ อันดับของโลก 

3) แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
     แนวทางการพัฒนา 
      - ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้ งในและ
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ต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบ
ใหม่ๆ  

      - พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาท ิกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

      - สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

     เป้าหมายของแผนย่อย 
      เป้าหมายที ่1 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน 
      เป้าหมายที ่๒ มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
       - อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัว      

ร้อยละ 5 
       - อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 5 
4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

 แนวทางการพัฒนา 
  - สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้า

ที่เด่นชัดให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน า โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้งพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่างๆ ทั้งในตลาด
ประเทศต่างประเทศ 

     - สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

     - ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใน
การขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต  โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค  

     - สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการค้าการลงทุนในต่างประเทศทั้ง
ในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และ
กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนประเทศเป้าหมาย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่  ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการ
บริการชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

    เป้าหมายของแผนย่อย 
     - เป้าหมายที่ 1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
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     - เป้าหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

     - เป้าหมายที่ ๓ การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพ่ิมข้ึน 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  - การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เพ่ิมขึ้น 0.5 เท่า 
    - อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD 

อันดับที่ ๑ ใน 10 
  - สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออก

รวมของประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 
5) แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื อต่อการด าเนินธุรกจิผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้
ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อน ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่องให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจประเภทต่างๆ 

   - สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน
วิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนา
ระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ  โดยมีระบบจูงใจ
ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน  

   - สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการทุกระดับ  เพ่ือลดต้นทุนของ
ธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อ
ธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม หรือ
ธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

   - สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้า งภาครัฐ
ได้มากขึ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

   - ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนการ
ยกระดับสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับของประเทศและ
ต่างประเทศ สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียน
มาตรฐานให้มากขึ้นสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
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อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดบริโภคคุณภาพสูง 
หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

   - พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าให้ทันต่อความ
ก้าวทันทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานและรูปแบบการค้า พร้อมในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความตระหนักรู้ของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความ
ท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวได้ทันสถานการณ์โลก 

    เป้าหมายของแผนย่อย 
   - อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ

สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
     - การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
     - การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

   - อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย อันดับที่ 15 

   - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 3 

   - มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดในช่วง ๕ 
ปีแรก 5๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

(๔) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
๑) เปา้หมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 4.30 คะแนน 

2) แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ

ยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ าสุด 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
3) แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางการพัฒนา 
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- ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP   

อย่างน้อยร้อยละ 20 ของปีฐาน 

(๕) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน  

ระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 
2) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริม

โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีมาตรฐานการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ 

  
เป้าหมายของแผนย่อย 
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

3) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 
แนวทางการพัฒนา 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
เป้าหมายของแผนย่อย 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง

สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง อย่างน้อย
ร้อยละ 10 จากกรณีปกติ 
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4) แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา 
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก

อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายของแผนย่อย 
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีใน

ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.7 

(๖) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘0 
- ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 
2) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
- ปรับวิธีการท างาน จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด”เป็น 

“การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” 
เป้าหมายของแผนย่อย 
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 90 
3) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แนวทางการพัฒนา 
- รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
- พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า 
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- จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี 
- ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมายของแผนย่อย  
- หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/

โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
4) แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
      แนวทางการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

- ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายของแผนย่อย 
- เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการบริการสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

5) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร   

ขีดสมรรถนะสูง” 
- ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ

บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
เป้าหมายของแผนย่อย  
- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
6) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้

มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 

     - พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูงมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายของแผนย่อย 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
- สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒5 

(๗) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน 60 และ/

หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 
2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา 
- ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการ

ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส

สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
   เป้าหมายของแผนย่อย 
   - ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   - คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     - ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐  
     - จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ ๑๐ 

 (๘) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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 - การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ
นานาชาติ 1 ใน 40 

 - สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ 1 

      ๒) แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ  ได้แก่ เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ 
และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ของผู้ผลิต 

- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้แก่  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
และเวชส าอาง  

- พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการ และการยกระดับทักษะของบุคลากร แรงงานของภาครัฐ ภาคเอกชนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดอนาคต  

เป้าหมายของแผนย่อย 
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการ

วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
- วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง

มูลค่า เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
- จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 0.5 เท่าจากปีฐาน 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  
2.2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
หัวข้อที ่๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสาธารณสุข 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา(สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา(สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑2 : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -

โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -      
Big data (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ –
หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย ด้านการ
แข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ : คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์(สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ -วิสาหกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย่อม (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ -     

ความยากง่ายในการท าธุรกิจ (สนับสนุน) 
หัวข้อย่อย 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : Regional Integration Committee

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม
ในภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : Clusters and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

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

พัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : Borderless Trade ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนใน

ต่างประเทศ 
หัวข้อย่อย ๑.๓ : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม      

(R&D, Innovation Ecosystem) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

และสเกลอัพ 
หัวข้อที ่2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย ๒.๑ : การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การจัดตั้ง Centre of Excellence ส าหรบั

ภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker)

และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 
หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ

ลดความเหลื่อมล้า 
หัวข้อที ่๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
หัวข้อย่อย ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพการ

มาตรฐาน และนวัตกรรม 
หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 
หัวข้อย่อย ๓.5 : การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และ

ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight 
Body) 

2.2.2.2 การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ 3 : ทรัพยากรแร่ 
๓.๑ เร่งรัดจัดท าพ้ืนที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 
๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
๓.๓ สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ 
ประเด็นย่อยที่ ๒ : การบริหารเชิงพ้ืนที่ 
๒.๑ การบริหารจัดการร่วมกัน 
๒.๒ การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ี

แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑ .๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่
ต้นทาง 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่
การขออนุมัติการก่อสร้าง 
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ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษท่ีต้นทาง : มลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพ่ิม
ข้อก าหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีเพ่ือ
การเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษท่ีเกิด
จากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษ
จากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
บังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระท า
ผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความ
รุนแรงมากขึ้น  : มลพิษจากการใช้สารเคมี ใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการควบคุม เฝ้าระวังติดตามและ
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสีย
จากการผลิต 

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุม
มลพิษ 

2.2.2.3 ด้านการปฏริูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
หัวข้อที ่1 เรื่องการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
ประเดน็ปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการ 
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

(2) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการ มีความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
อาหาร และน้ า 

(3) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

(4) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  
(5) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
(6) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ

ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย
ควรมีบทบาทน า ด้านการค้า การบริการ และการลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และระดับโลก 

๒) เป้าหมายรวม 
(1) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี

ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม กลุ่มที่มี
รายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาท ิระบบโลจิสติกส์ 
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ การกระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่น
ลดลง บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

๓) ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

    เป้าหมายที ่๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 

   ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ

เข้มแข็งการเงิน จากฐานรากการลงทุนประกอบการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย 

- การส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน เพ่ือน้ าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพ้ืนที ่
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- การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ พร้อมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กนัระหว่าง
ชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา ความรู้ในเชิงทฤษฎี
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างมูลค่าและคุณค่าเชิงพ้ืนที่ 

4) ยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที ่๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่

และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ   

ฉบบัที ่๑๒ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 180,000 บาทต่อปี 
เป้าหมายที ่๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด ๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชน               

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
เป้าหมายที ่๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ตัวชี้วัด ๓ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.๐ 
เป้าหมายที ่๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
ตัวชี้วัด ๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที ่๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ 
เป้าหมายที ่๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 2 ล้านล้านบาท 
ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า

อันดับที่ ๓๐ 
เป้าหมายที ่๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวชี้วัด ๕ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25  

เป้าหมายที ่๖ เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
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ตัวชี้วัด ๖ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ๔5,๐๐๐ ล้านบาท 

เป้าหมายที ่๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด ๘ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย  

ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการ
จัดอันดับ 

4.2) แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง 
๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน 

๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพปลอดภัย  
๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดย 
    4.๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม 
    ๔.๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชสวน ปศุสัตว์ และการประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ 

พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) 
    ๔.๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 
    4.๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
    ๔.๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร  
    ๔.๖) พัฒนากลไกจัดการตลาดและความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ  
    ๔.๗) ประสานและสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการค้า  
๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ให้เกษตรกรเข้าใจถึงแกนปรัชญาหลักการพัฒนาคือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 
๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่  

๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมี
การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจาก  
๒ มิต ิคือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของ
ประเทศไทยต่อสายตาชาวประชาคมโลก 

๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
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๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง  

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ที่มีการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกลไกการก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร   
๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

๑) ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุก 
๒) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย  
    ๔.๑) สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นประกอบการให้ส าเร็จ เพ่ิมพูนทักษะ

การท าธุรกิจ 
    ๔.๒) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทาธุรกิจ และ 
    ๔.๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ให้เอ้ือต่อการค้า และการลงทุน 
๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบัตรต่าง ๆ 

5) ยุทธศาสตร์ที ่๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที ่๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุมชน และการก าจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
จัดการอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศที่ดี ในพ้ืนที่เขตชุมชน ละมีค่าฝุ่นละออง หมอก

ควัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีผลต่อสุขภาพ 
เป้าหมายที ่๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ  

ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 

(5.2) แนวทางการพัฒนา 
๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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อย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ การปกป้องทรัพยากรทางทะเล
และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง พร้อมการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่ 

   ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
   ๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งระบบ

(ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค) สร้างเมือง และชุมชนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนโดยรวม  

   ๔ . ส่งเสริมการผลิตและการบริ โภคที่ ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  

   ๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจกในทุกภาคส่วน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาค
ส่วนต่างๆ ต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ๖. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
   7. การบริหารจัดการลดการขัดแย้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่      

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
   8. การมีพันธมิตร มีความร่วมมือด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

6) ยุทธศาสตร์ที ่๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ     
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(6.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริ ห า รจั ดการและการ ให้ บ ริ ก า รของภาครั ฐ  และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีลดลง 

เป้าหมายที ่๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

(6.2) แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินการคลัง ภาครัฐ 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    4.๒ ป้องกันการทุจริต 
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- เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

- เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตให้ สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

7) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(7.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ลดลงจาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท 
ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้าต่ ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 
๒๕๖๔ 

เป้าหมายที ่๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้น

สุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ 
เป้าหมายที ่๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด ๕.๓ จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด ๕.๔ จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 
(7.2) แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
1.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 
๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล 
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร 
๓) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics ServiceProviders: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้ 
๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดย 
๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม 
(Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การ
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สร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup)ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และ ๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการของ
ประเทศไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการทางธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล อาท ิกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตน
ทางออนไลน์ ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมทั้งการจัดตั้ง
องค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล  เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของ
ภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 

8) ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวชี้วัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาค
ธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด 

(8.2) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

1.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และ
ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม 

1.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 

1.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัย
และทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้โดยง่าย
และสะดวก 

1.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน 

9) ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
    (9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร ์

เป้าหมายที ่1 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มข้ึน 
เป้าหมายที ่2 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 2.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณ
มาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 2.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 

เป้าหมายที ่3 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็น
ธรรมมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
ตัวชี้ วัด 3.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
เป้าหมายที ่4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
ตัวชี้ วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
ตัวชี้ วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 

(9.2) แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 
2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
3. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
6. ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 
7. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
8. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้

แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

9. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยส่งเสริม
การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและการ
ท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

10. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓  (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
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▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

▪ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์) 

▪ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2560 – 2565) 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือให้
หน่วยงานมีเครื่องมือในการวางกรอบและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์      
ที่ตั้งไว้ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 มาตรา 4 “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผน ๕ ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการสนับสนุน พัฒนา และ
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือประโยชน์ใน
การติดตาม ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัย มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
เพ่ือให้หน่วยงานมีแผนและเป้าหมายส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เช่น Thailand 4.0 
รวมถึงการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565 
3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

จังหวัดบุรีรัมย์  หมายถึงเมืองแห่งความรื่นรมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญน่าเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่มีอยู่
มากมายกระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดอีกท้ังยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี และเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง นอกจากนี้ด้วยสภาพพ้ืนที่ตั้ง มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของ
ประเพณีวัฒนธรรม จนท าให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังค าขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหม
สวย รวยวัฒนธรรม  เลิศล  าเมืองกีฬา” 

นอกจากนี้บุรีรัมย์ยังมีบทบาทส าคัญในด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  เพราะเป็นแหล่งผลิตหิน
ก่อสร้างแหล่งใหญ่ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในย่านอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  อ าเภอนางรอง  และ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  สามารถส่งหินจ าหน่ายให้แก่จังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคอีสานตอนล่างและภาคอ่ืน ๆ 
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  ลักษณะทางกายภาพ 
• ต าแหน่งที่ตั ง 

 จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่  14  องศา15  
ลิปดาเหนือ  กับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออก กับ 103 องศา 45  ลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร  

• ขอบเขตจังหวัด 
  - ทิศเหนือ อ าเภอนาโพธิ์  บ้านใหม่ไชยพจน์ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม 
  - ทิศตะวันออก  อ าเภอพลับพลาชัย กระสัง ประโดนชัยติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
  - ทิศใต้อ าเภอบ้านกรวด ละหานทราย โนนดินแดงติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย 
  - ทิศตะวันตกอ าเภอล าปลายมาศ หนองหงส์ คูเมืองติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 

• พื นที่จังหวัด 
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  10,393.945   ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178.125 

ไร่  คิดเป็นร้อยละ  6.11  ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และคิดเป็นร้อยละ  2.01  ของพ้ืนที่ประเทศไทย   
- พรมแดน 

 จังหวัดบุรีรัมย์ มีพรมแดนโดยรอบยาวประมาณ 638 กิโลเมตรเป็นพรมแดนที่เป็นธรรมชาติ 
ทั้งสิ้น คือ ใช้แนวสันเขาแบ่งเขตยาวประมาณ 170 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.89 พรมแดนที่เป็นล าน้ ายาว
ประมาณ 363 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 53.15 และใช้เส้นแนวตรงในที่ราบเป็นแนวพรมแดนอีก 150 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 21.96 

- รูปร่าง 
  รูปร่างของจังหวัดบุรีรัมย์ มีความยาวมากกว่าความกว้าง กล่าวคือวัดความยาวของจังหวัดจาก

แผนที่ภูมิศาสตร์อัตราส่วน 1 : 250,000 ของกรมแผนที่ทหารได้ประมาณ 182 กิโลเมตร ส่วนความกว้างวัดได้
ประมาณ 90 กิโลเมตรในทางภูมิศาสตร์การเมืองได้วิเคราะห์รูปร่างที่ดีของพ้ืนที่ไว้ว่าจะต้องมีความยาวและความกว้าง
เท่ากันหรือ ยาว : กว้าง เท่ากับ 1 ซึ่งรูปร่างของพ้ืนที่ดังกล่าวอาจเกือบกลม หรือ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อพิจารณารูปร่าง
ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจะมีรูปร่างคล้ายเต่ามีหัวอยู่ทางตอนบนและล าตัวอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ ถ้าคิดตามสัดส่วน
ความยาวต่อความกว้างแล้ว จะมีค่าประมาณ 2.02 ซึ่งเป็นรูปร่างที่ไม่ดี คือไม่กะทัดรัด เพราะจะมีรูปร่างยาวรีในตอนบน
แล้วแผ่กว้างทางตอนกลางและตอนใต้จึงท าให้เกิดข้อเสียในด้านต่าง ๆ การสื่อสารโทรคมนาคมไม่สะดวก ยากแก่การ
พัฒนาเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูง ตลอดจนการดูแล ของเจ้าหน้าที่ไม่ทั่วถึง 
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•  ลักษณะภูมิประเทศ 
- ลักษณะพื นที ่
 ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางตอนใต้ บริเวณอ าเภอละหานทราย อ าเภอโนนดิน

แดง และอ าเภอบ้านกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย พ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยๆ เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขา 
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 าเภอปะ
ค า อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอโนนดินแดง 
 2. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150-200 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นที่จะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 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 าเภอเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอช านิ และอ าเภอแคนดง 
   3. พ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ามูล มีความสูงเฉลี่ยต่ ากว่า 150 เมตร ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณ
อ าเภอพุทไธสง อ าเภอคูเมือง และอ าเภอสตึก 

• ลักษณะภูมิอากาศ 
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   จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิอากาศร้อน จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยมีระยะ
ช่วงฤดูฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน  ฤดูกาลในจังหวัดบุรีรัมย์  มี  ๓  ฤดู  ในแต่ละฤดู
จะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก 

  -   อุณหภูมิ 
  ข้อมูล ณ ปี 2560 มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.07องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดในฤดูร้อน เฉลี่ย 39.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในฤดูหนาว เฉลี่ย 11.2 องศาเซลเซียส (ที่มา :          
ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบุรีรัมย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 
  - ปริมาณน  าฝน 
  ข้อมูล ณ ปี 2560 ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี 1,253.1๐ มิลลิเมตรจ านวนวันฝนตก 136 วัน 
(ที่มา : ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบุรีรัมย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 
  - ความชื นสัมพัทธ์ 

  ข้อมูล ณ ปี 2560 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 76.70เปอร์เซ็นต์  
(ที่มา :ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบุรีรัมย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 

• การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ข้อมูล ณ ปี 2560) 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ พื นที่ (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
1. พื นที่เกษตรกรรม 5,037,119 78.0806 
พ้ืนที่นา 3,312,381 51.3454 
พืชสวน/ไม้ผล 16,593 0.2572 
พืชไร่ 1,094,838 16.9711 
ไม้ยืนต้น 596,406 9.2449 
พืชน้ า 0 0.0000 
ปศุสัตว์ 11,605 0.1799 
สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ า 5,063 0.0785 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 233 0.0036 
2. พื นที่ป่าไม้ 600,285 9.3050 
3. พื นที่แหล่งน  า 247,262 3.8328 
น้ าธรรมชาติ 123,738 1.9181 
น้ าที่สร้างข้ึน 123,524 1.9148 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ พื นที่ (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
4. พื นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 473,511 7.3399 
ตัวเมืองและย่านการค้า 24,807 0.3845 
สถานที่ราชการและสถาบัน 65,311 1.0124 
นันทนาการ 2,640 0.0409 
สิ่งก่อสร้าง 364,655 5.6525 
สุสาน ป่าช้า 240 0.0037 
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พื้นที่อุตสาหกรรม 15,223 0.2360 
พ้ืนที่ร้าง 635 0.0098 
5. พื นที่เบ็ดเตล็ด 93,001 1.4416 

รวม 6,451,178 
 

(ที่มา:ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบุรีรัมย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 

 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
ข้อมูล ณ ปี 2560ประกอบด้วย ๒๓ อ าเภอ ๑๘๘ ต าบล ๒,๕๔๖หมู่บ้าน๑องค์การบริหารส่วน

จังหวัด 3เทศบาลเมือง ๕9 เทศบาลต าบล ๑46องค์การบริหารส่วนต าบล 454,926ครัวเรือน ประชากร 
1,591,905คน (ชาย 792,963 คน หญิง 798,942 คน) อ าเภอเมืองบุรีรัมย์มีประชากรมากที่สุด มีจ านวน 
220,284คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.83 ส่วนอ าเภอโนนสุวรรณมีจ านวนประชากรน้อยที่สุด มีจ านวน25,203 
คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.58 

 

ตารางแสดงหน่วยการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ปี พ.ศ. 256๑ 
ท่ี อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน พื นท่ี 

(ตร.กม.) 
องค์กรปกครองท้องถ่ิน จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ทม. ทต. อบต. 
๑ เมืองบุรีรัมย์ 18 323 718,235 2 4 13 220,284 74,737 
๒ นางรอง 15 188 914,000 1 1 14 113,697 35,680 
๓ ประโคนชัย 16 182 890,121  4 13 137,042 37,844 
๔ พุทไธสง 7 97 329,000  1 7 46,576 13,858 
๕ ล าปลายมาศ 16 216 802,950  2 15 134,223 36,495 
๖ สตึก 12 179 803,000  4 9 112,531 31,464 
๗ กระสัง 11 168 652,700  4 8 105,784 26,909 
๘ ละหานทราย 6 84 669,000  5 2 73,893 20,702 
๙ บ้านกรวด 9 115 583,000  8 3 77,045 22,033 

๑๐ คูเมือง 7 106 442,000  2 7 67,990 18,865 
๑๑ หนองกี่ 10 108 385,050  3 8 70,678 19,889 
๑๒ ปะค า 5 77 269,029  1 4 45,741 14,063 
๑๓ หนองหงส์ 7 100 335,000  2 6 50,273 13,075 
๑๔ นาโพธิ์ 5 65 255,000  1 5 32,969 9,256 
๑๕ พลับพลาชัย 5 67 306,670  2 4 44,912 11,318 
๑๖ ห้วยราช 8 80 174,500  3 5 37,594 9,136 
๑๗ โนนสุวรรณ 4 56 189,630  2 3 25,203 7,141 
๑๘ ช าน ิ 6 63 242,000  2 4 35,392 8,694 
ท่ี อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน พื นท่ี 

(ตร.กม.) 
องค์กรปกครองท้องถ่ิน จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ทม. ทต. อบต. 
๑๙ โนนดินแดง 3 37 448,060  1 3 28,246 8,932 
๒๐ เฉลิมพระเกียรติ 5 67 350,000  3 2 40,457 11,329 
๒๑ บ้านใหม่ไชยพจน์ 5 55 178,000  1 5 27,028 7,145 
๒๒ บ้านด่าน 4 59 159,000  2 2 31,286 7,472 
๒๓ แคนดง 4 54 298,000  1 4 33,061 8,889 

 รวม 188 2546 10,393.945 3 59 146 1,591,905 454,926 
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(ท่ีมา : ท าการปกครองจังหวัด , รา่งแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบรุีรมัย์ ทบทวนรอบปี 256๔)  
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 
รวมทั งหมด 2๐9 1๐๐ 

 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  ขึ้นกับการผลิต  ๔  สาขาหลัก 

ได้แก่ สาขาเกษตร  สาขาการค้า  สาขาอุตสาหกรรม  และสาขาการบริการ 
      ด้านการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๔ ชนิด เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา และอ้อย 

ตารางแสดง การผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ๔ ชนิดจ าแนกรายป ี
ข้อมลู ปี พ.ศ. ข้าวเปลือก 

หอมมะล ิ
ข้าวทั่วไป (ขา้วเปลือก 
ทุกชนิดยกเว้นข้าวหอม
มะลิ) 

มันส าปะหลัง ยางพารา อ้อยโรงงาน 

พื นที่เพาะปลูก (ไร่) 
2559 2,485,330 295,949 326,805 276,733.25 279,101 

2560 2,532,728 273,491 281,494 272,536 270,624 
พื นที่เก็บเกี่ยว  หรือ  
เนื อที่กรีดยาง (ไร่) 

2559 - - - 202,308.75 279,101 
2560 - - - 194,563 270,624 

ผลผลิต (ตัน) 
2559 859,924 102,398 1,723,876 54,825.6 3,489,946 
2560 964,209.55 113,498.77 1,266,723 41,831 2,976,864 

ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร)่ 
2559 346 346 4,140 271 12,504 
2560 380.7 415 4,500 215 11,000 

ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 
2559 9,000 7,800 1,650 56,250 1,200 
2560 11,120 10,476 1,820 47,000 988 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

2559 7,739.32 798.70 2,844.40 3,083.94 4,187.93 
2560 10,722.01 1,189.01 2,305.44 1,966.06 2,941.14 

จ านวนเกษตรกร(ราย) 
2559 174,038 22,200 24,950 17,572 18,600 
2560 181,278 21,037 24,777 17,572 18,045 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรรีัมย์,ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบรุีรมัย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 

จังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มผลผลิตทางการเกษตรทีม่ีศักยภาพ ดังนี้ 
ข้าว (ปี 2560) มีพ้ืนที่ปลูก 2,806,219 ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ 1,077,708.32 ตัน 

มูลค่าการจ าหน่าย ประมาณ 11,911.02 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28.32 เนื่องจากมีพ้ืนที่ปลูก
มากกว่าปีก่อน ฝนดีไม่แล้ง ผลผลิตได้มากกว่า ราคาเฉลี่ย/ตัน สูงกว่าปีก่อน แนวโน้มในปีต่อไปน่าจะปลูกข้าวมากขึ้น 

มันส าปะหลัง (ปี2560) มีพ้ืนที่ปลูก 281,949 ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ 1,266,723 
ตัน มูลค่าการจ าหน่าย ประมาณ 2,305.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 18.94 เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกลดลง
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จากปีก่อน ผลผลิตลดลงราคาเฉลี่ย/ตัน สูงกว่าปีก่อน แต่มูลค่าการจ าหน่ายภาพรวมก็ยังน้อยกว่าปีก่อน แนวโน้ม
ปีต่อไปน่าจะปลูกมันส าปะหลังมากข้ึน 

ยางพารา  (ปี 2560) มีพ้ืนที่ปลูก 272,536 ไร่ พ้ืนที่เปิดกรีด 194,563 ไร่ ปริมาณการผลิต 
ประมาณ 41,831 ตัน มูลค่าการจ าหน่ายประมาณ 1,966.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36.25  
เนื่องจากราคายางพาราเฉลี่ย/ต่อตันลดลงทุกปี แนวโน้มน่าจะปลูกยางพาราลดลง 

อ้อย (ปี 2560) มีพ้ืนที่ปลูก  270,624 ไร่ ปริมาณการผลิต ประมาณ 2,976,864 ตัน 
มูลคา่การจ าหน่าย ประมาณ 2,941.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.77 เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกลดลงจาก
ปีก่อน ผลผลิตลดลง ราคาเฉลี่ย/ตัน ลดลง แนวโน้มปีต่อไปน่าจะปลูกอ้อยลดลง 

 ด้านอุตสาหกรรม  ข้อมูล ปี 256๒ มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (จ าพวก 1,2 และ 3) ทั้งสิ้น 
1,689 แห่ง เงินลงทุนสะสมทั้งสิ้น 26,056.64 ล้านบาท มีการจ้างงาน 14,767 คน จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอโลหะและอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยมีโรงงานจ าพวก 2 และจ าพวก 3 ที่ผลิตและแปรรูปการเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวนโรงงาน เงินทุน (ล้านบาท) คนงาน 
1 โรงสีข้าว 48 1,767.40 749 
2 โรงอบข้าวเปลือก 12 689.87 119 
3 โรงปรับปรุงคุณภาพและคัดคุณภาพข้าว 4 85.10 76 
4 โรงงานท ายางแผ่นดิบ, ยางแผ่นแห้ง/รมควัน, ท ายางเครป 8 438.80 406 
5 โรงรีดยางให้เป็นแผ่น และเก็บรวบรวมเศษยางแผ่น 2 44.90 327 
6 โรงงานน้ าตาล 1 990.64 657 
7 โรงงานท ามันเส้น 17 40.61 83 
8 โรงงานท าแป้งมัน 1 1,100.00 146 

รวม 93 5,130.32 2,563 
ทั้งนีป้ระเภทอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยมีโรงไฟฟ้า จ านวนทั้งสิ้น 2๑ 

โรง โดยมีโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 1๗ โรง โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซชีวภาพ จ านวน ๓ โรง และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
จากแผง  โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) จ านวน 1 โรง  

นอกจากนีก้รมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Village : CIV) ของจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๒ ชุมชน ได้แก่ 

1. บ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. บ้านสนวนนอก หมู่ 2 ต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 

ด้านสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์มีสินค้า OTOP ที่หลากหลายประเภท เช่น ผ้าไหมที่เป็นลาย
เอกลักษณ์ของจังหวัด  ผ้าซิ่นตีนแดง นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP อีกหลากหลายประเภท เช่น ประเภทของใช้ที่
เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือจากผักตบชวา ประเภทสมุนไพรถนอมผิว ประเภทอาหาร เช่น ขาหมู กระยาสารท 
กุนเชียง  กุ้งจ่อม เป็นต้น 

นอกจากนี้ สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ มีเรื่องราวที่มีชื่อเสียง เป็นที่
รู้จักของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่  

1. ผ้าซิ่นตีนแดง  
2. ผ้าภูอัคนี   
3. ข้าวภูเขาไฟ 
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ด้านการพาณิชยกรรม  รวมถึงการค้าและบริการ  ธุรกิจการค้าที่ส าคัญในจังหวัด  คือ ธุรกิจค้า
ส่ง ประเภทวัตถุดิบยานยนต์/อุปกรณ์ชิ้นส่วน สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง มูลค่าประมาณร้อยละ 60 และธุรกิจค้าปลีก 

ตารางแสดงมูลค่าการลงทุนการค้าชายแดน (มูลค่าการน าเข้าและส่งออก) จ าแนกรายปี 

รายการ/ปี 2558 2559 2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
2558 2559 2560 

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 50.027 567.793 143.393 28.38 1,034.97 -74.75 
มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 41.39 39.674 46.482 -17.05 -4.14 17.16 
ดุลการค้า (ล้านบาท) 8.637 528.119 96.911 179.01 6,014.61 -81.65 
มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 92.877 602.468 189.875 4.61 54867 -68.74 

(ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบุรีรัมย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 

 ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมขอมโบราณ เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า เขาอังคาร เขาปลายบัด 
บุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว จ านวน  ๖ แห่ง  มีปล่องภูเขาไฟที่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เขากระโดงใน
เขตอ าเภอเมืองฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้ า
สนามบินเก่า อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ วนอุทยานเขา
กระโดง มีแหล่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ในต้นเดือนเมษายนของทุกปี กลุ่ม
เตาเผาเครื่องเคลือบพันปี ศูนย์หัตถกรรมอ าเภอนาโพธิ์และศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนามฟุตบอลช้างอารีน่า (เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบาย) สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับ
มาตรฐานโลก “Chang International Circuit”  และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด มีพ้ืนที่
ติดกับประเทศกัมพูชาเป็นการส่งเสริมรายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่าง 2 ประเทศร่วมกัน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการยกระดับเป็น     
จุดผ่านแดนถาวรในอนาคตต่อไป 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 256๑ จังหวัดบุรีรัมย์มีสถิตินักท่องเที่ยว จ านวน 
1,627,328 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97 เมื่อเทียบกับ ปี 25๖๐ (1,535,714 คน) และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
ในปี 256๑ จ านวน 2,636.07 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13  เมื่อเทียบกับ ปี 25๖๐ (2,331.54 ล้านบาท) 
ส าหรับนักท่องเที่ยวในปี 2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนมากกว่าปี 2560 โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ จะเป็นการแวะเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้ง โดยไม่มีการพักค้างคืน จึงท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอล 
และแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิม
มากขึ้น ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์) ถ้ามีการแข่งบอล หรือมีการแข่งรถ มีนักท่องเที่ยวประมาณ 
30,000-50,000 คนประกอบกับในปี 25๖๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นหนึ่งใน
โครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ (ที่มา: ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์,ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) จังหวัดบุรีรัมย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 

 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ตลอดจนทางหลวงท้องถิ่น 

(ทางหลวงชนบท) ที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล  มีเส้นทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตท้องที่อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอเมือง อ าเภอห้วยราช และอ าเภอ
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กระสัง นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางทางอากาศโดยเครื่องบินได้โดยมีเครื่องบินของบริษัทนกแอร์ จ ากัด และบริษัท
ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด เดินทางจากสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์-กรุงเทพ ,กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ทุกวัน 

 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 237,600ไร่ วนอุทยาน 
๑ แปลง เนื้อท่ี 2.32 ตร.กม. หรือ 1,450 ไร่ ป่าไม้ถาวรของชาติ ๑๐ แปลง เนื้อท่ี 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 ไร่รวมพ้ืนที่ป่าในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 39 แปลง เนื้อที่ 3,595.00 ตร.
กม. หรือ2,246,877.50 ไร่ 

 หิน  บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว ๖ ลูก บริเวณรอบๆ  ภูเขาไฟ  ยังอุดมไปด้วยหิน บะซอลท์  ที่มี
คุณภาพดี  แข็งแกร่ง  เหมาะส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ถนน  และงานก่อสร้างทั่วๆ ไปจึ งมี ผู้ประกอบ
กิจการโรงโม่หินในจังหวัดจ านวนมากถึง  9 โรง ส่งหินที่บดย่อยแล้วไปขายในหลายๆ จังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ทรายน  าจืด  มีทรายน้ าจืดอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล  ในท้องที่อ าเภอคูเมือง  พุทไธสง และอ าเภอ สตึก  
มีผู้ประกอบการดูดทรายหลายราย  
 ดินในจังหวัดมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย    
  แหล่งน  าธรรมชาติ ที่ส าคัญๆ  ได้แก่   
 - แม่น้ ามูล  อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด  มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปี ๒๕๖.๖๙ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ าส าคัญในการอุปโภค – บริโภค  และเพ่ือการเกษตร 
 - ล าน้ าชีเป็นล าน้ าแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์  อยู่ทางทิศตะวันออกของ
จังหวัด  มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ  ๔๔๔.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ล าปลายมาศ ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมาสู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  
มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  ๔๖๔.๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ล านางรอง  เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย
ทั้งปีประมาณ  ๒๗๑.๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร  
     - ล าปะเทีย เกิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของจังหวัด มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปี
ประมาณ ๑๖๑.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
  - ล าพังชูมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  ๑๔๖.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

 จังหวัดบุรีรัมย์ มีลุ่มน้ าย่อยทั้งหมด จ านวน ๑๐ ลุ่มน้ า ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ าได้รวมทั้งสิ้น 
๙๓๓.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จากการวิเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์มีความต้องการใช้น้ าปริมาณทั้งสิ้น จ านวน 
๑,๐๑๐.๔๔ – ๑,๑๕๗.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังขาดปริมาณน้ าอีกประมาณ ๗๒.๙๙ – ๒๒๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 

  ปริมาณขยะและความสามารถในการก าจัดขยะ ในปี พ.ศ. ๒๕6๑ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณขยะ
เกิดขึ้น 54๘,๙6๐ ตัน/ปี โรงงานก าจัดขยะระบบฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ภาครัฐ 2 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลต าบลสตึก ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ 212,430 ตัน/ปี สัดส่วนขยะที่ถูกน าไปใช้ 
3๙.๘ (ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์, ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี ๒๕61 – ๒๕๖5) 
จังหวัดบุรีรัมย์ ทบทวนรอบปี 256๔) 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ยางพารา เกษตรอินทรีย์ ในด้านการ

ท่องเที่ยว มีแหล่งโบราณสถานและอารยธรรมขอมที่สวยที่สุดในประเทศไทย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าเลที่ตั้งของจังหวัด  มีภูมิประเทศที่ดี และการคมนาคมที่สะดวก 
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว ด้านแรงงานในปี 256๑ มีก าลังแรงงานที่มีงานท า
ประมาณ 618,263 คน ซึ่งต่างประเทศต้องการแรงงานที่มีฝีมือ ด้านความต้องการของตลาดโลกได้แก่ ข้าวหอม
มะลิ  ยางพารา นอกจากนี้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะมาลงทุน เป็นพันธมิตรและเชื่อมโยงระบบรวมถึงพันธมิตร
การเชื่อมโยงระบบการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศข้างเคียง 

จากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  มีต้นทุน
ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ในการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนใน
ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาให้
จังหวัดบุรีรัมย์เป็น “เมืองท่องเที่ยวและกีฬามาตรฐานโลก” โดยใช้ปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นจุดขายและเป็นจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของจังหวัด และเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น การท่องเที่ยวด้านกีฬา (สนามฟุตบอล สนามแข่งรถ การ
ส่งเสริมเมืองมวยไทยโลก เป็นต้น) ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน  
นครวัด นครธม ของประเทศกัมพูชา การพัฒนาในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวได้   
  สิ่งท่ีภาคเอกชนควรท าการลงทุนในจังหวัดบุรีรัมย์  
  1. โรงแรมและภัตตาคาร (ที่พัก,ร้านอาหารทั้งในตัวเมืองและต่างอ าเภอ) เพ่ือรองรับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต  อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นจังหวัดทางผ่านเพ่ือเป็น
ที่พัก ก่อนการเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนๆได้ และไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก (ประมาณ  383  กม.)   
  2. การขายส่ง  ขายปลีกฯ(ศูนย์การค้า,ห้างสรรพสินค้า) เนื่องจากเป็นจังหวัด ที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา  และอนาคตเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการพัฒนาช่องสายตะกูที่
ปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดจึงควรมีศูนย์การค้า
หรือห้างสรรพสินค้าเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  3. อุตสาหกรรมด้านการเกษตร เช่น โรงสีข้าว โรงงานน้ าตาลและโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง  
เพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรและกระตุ้นอุตสาหกรรมการเกษตรให้เติบโตขึ้นอีก  โดยที่ไม่ต้องส่งออกไปท าการ
ผลิตข้ามจังหวัด (โซนนิ่งภาคเกษตร) อันจะส่งผลท าให้ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดขยายตัว 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย และมันส าปะหลัง 
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจึงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของจังหวัด โดยโรงงานที่ผลิตและแปรรูปดังกล่าว
ข้างต้น สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิม หรือก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ เช่น 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากข้าว เช่น  
- การผลิตแป้งข้าว เพ่ือใช้ทดแทนแป้งข้าวสาลีที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ใช้ในการผลิต   

ขนมปัง เบเกอรี่ และขนมขบเค้ียวต่าง   
- ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้น มีทั้งเส้นสด เส้นแห้ง และเส้นกึ่งส าเร็จรูป  
- อาหารประเภทพองกรอบ เช่น ขนมปังกรอบ ข้าวตอก ข้าวตัง ขนมนางเล็ด 
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- ข้าวกึ่งส าเร็จรูป อาทิ โจ๊กก่ึงส าเร็จรูป อาหารเด็กอ่อน  
- ข้าวบรรจุในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ข้าวกระป๋อง 

- ข้าวเสริมโภชนาการ หรือข้าวอนามัย มีการเสริมวิตามินหรือแร่ธาตุลงไปในข้าว  

- ข้าวกล้องงอกกาบา และอ่ืนๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หมักดอง ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ผลิตภัณฑ์จากร าข้าว น้ ามันร าข้าว 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพารา เช่น ยางยานพาหนะ ยางยืดและยางรัดของ ถุงมือยางทาง
การแพทย์  อุตสาหกรรมอาหารและบริการ รองเท้าและอุปกรณ์กีฬา สายพานล าเลียง ผลิตภัณฑ์ฟองน้ าเป็นผลิ
ภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ ายางข้น อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงาน
ก่อสร้างและวิศวกรรม ได้แก่ ยางรองคอสะพาน แผ่นยางปูอ่างเก็บน้ า บล็อกยางปูพ้ืน ยางกันชนหรือกันกระแทก 
และแผ่นยางกันน้ าซึม  

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากมันส าปะหลัง เช่น ผงชูรส อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมไม้อัด(โดยใช้ท ากาวไว้ติดประกอบ) อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น สาคู ซอสต่างๆ อาหารกระป๋อง (เพ่ือเพ่ิมความข้น) ไอศกรีมสารดูดน้ า (เช่น 
ผ้าอ้อมส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ) 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ าตาล เช่น  
- ชานอ้อย ใช้ท าไม้อัด เยื่อกระดาษ พลาสติก และสารเฟอฟิวราล ท าฝ้าเพดาน ใช้บุผนังห้องใน

บ้าน หรือในเรือและรถยนต์ใช้ผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล 

- กากน้ าตาล ใช้ผลิตเหล้า และแอลกอฮอล์ ท าปุ๋ยหรือปรับสภาพดิน ผสมชานอ้อยใช้ท าถ่านใช้
ในครัวเรือนได ้

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 84,333     ล้าน
บาท อยู่ในล าดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นล าดับที่ 32 ของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ
หัว (GPP Per capita) เท่ากับ 67,621 บาท/คน/ปี อยู่ในล าดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็น
ล าดับที่ 67 ของประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) และ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร  

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

25๖๒(r) 25๖๓(r) 256๔(p) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ล้านบาท 89,356 8๓,4๘๗ 8๐,๔๘๑ 
รายได้เฉลี่ยประชากร (บาท/คน/ปี) 73,305 68,191 65,914 

(ท่ีมา : รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP Per capita) ป ี2564)  

 เมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิตหลักของมูลค่า GPP ของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 256๔ พบว่าสาขาที่
มีมูลค่าสูงที่สุดและรองลงมาตามล าดับ คือ (1) ภาคการเกษตร (2) การศึกษา  (3) การผลิต มีมูลค่า (4) การขาย
ส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จ าแนกตามประเภท/รายปี (หน่วย : ล้านบาท) 
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ด้าน 
ปี พ.ศ. 

2558(r) 2559(r) 2560(p) 
ภาคเกษตร 20,359 19,815 18,532 
1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 20,359 19,815 18,532 

ภาคนอกเกษตร 58,935 62,643 65,802 
2. การท าเหมืองแร่และเหมืองหนิ 412 367 470 

3. การผลิต 11,076 12,183 13,270 

4. การไฟฟ้า แก๊ส ไอน  า และระบบปรับอากาศ 1,031 1,092 1,153 

5. การจัดหาน  า การจัดการและการบ าบัดน  าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 225 209 254 

6.การก่อสร้าง 2,994 3,118 3,239 

7. การขายส่ง การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 

10,022 10,620 11,225 

8. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า  1,101 1,164 1,317 

9. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 339 395 464 

10. ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 517 338 378 

11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย 5,729 6,705 7,064 

12. กิจการอสังหาริมทรัพย ์ 4,458 3,591 3,836 

13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 12 14 15 

14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 60 71 84 

15. การบริหารราชการแผน่ดนิการป้องกนัประเทศ และการประกนัสังคมภาคบังคบั 3,632 3,830 3,875 

 

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2558(r) 2559(r) 2560(p) 
16. การศึกษา 13,445 14,522 14,566 

17. กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์ 2,256 2,395 2,591 

18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 507 911 731 

19. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 1,119 1,117 1,270 

รวม 79,294 82,458 84,333 
(ที่มา :รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ปี 2558 – 2560  ฉบับ พ.ศ. 2560)  

ในด้านการเกษตร จากข้อมูลของจังหวัดบุรีรัมย์พบว่ามีพ้ืนที่เกษตรมากถึง 5,037,119 ไร่ หรือร้อยละ 78 
ของจังหวัด (2560) เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีพ้ืนที่กว้างขวาง มีล าชีและแม่น้ า
มูลไหลผ่าน ท าให้สามารถท าการเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจหลากหลาย โดยมีพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมี 4 ชนิด คือ 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ที่อ าเภอสตึก คุณภาพน้ าเพ่ือ
การเกษตรจัดอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ปริมาณน้ าต้นทุนของจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้น้ าพบว่ายังขาดอยู่ 
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ส าหรับพ้ืนที่นาข้าวและปลูกอ้อย พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องจากราคาที่ตกต่ า ท าให้เกษตรกรปลูกข้าวลดลง สวนทาง
กับพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังและยางพาราที่มีการปลูกเพ่ิมข้ึน สินค้าปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ โคเนื้อ โคนม 
กระบือ มีสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนแดง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสินค้าอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication; GI) กระยาสารท กุนเชียง กุ้งจ่อม ผ้าภูอัคคี ย้อมจากดินภูเขาไฟ อีกท้ังมีหินก่อสร้างที่
เกิดจากหินภูเขาไฟที่มีชื่อเสียง คือ หินบะซอลต์ ซึ่งเป็นแหล่งหินบะซอลต์ที่ส าคัญของประเทศ 

ในด้านอุตสาหกรรม จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานอุตสาหกรรมรวม 
416 แห่ง โรงงานจ าพวกท่ี 3 (มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน) (ณ สิ้นปี 256๔) เงินลงทุน 
32,110.29 ล้านบาท โดยอ าเภอเมืองบุรีรัมย์มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุด รองลงมาคืออ าเภอ ล าปลายมาศ 
อ าเภอสตึก และอ าเภอพุทไธสง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมโดยอ้างอิงจากกฎกระทรวง           
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในด้านจ านวนเงินลงทุน พบว่าอุตสาหกรรมที่มี
เงินลงทุนมากที่สุดคือ โรงผลิตไฟฟ้า มีเงินลงทุนรวม 12,181.79 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับเมล็ด
พืชหรือหัวพืช และอุตสาหกรรมยาง ในด้านจ านวนแรงงาน พบว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย และอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า
ส่วนขนาดแรงม้าเครื่องจักรรวม พบว่าโรงผลิตไฟฟ้ามีขนาดแรงม้ารวมมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมน้ าตาล และ
อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช ตามล าดับ 

 ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 2 รูปแบบหลัก 
ได้แก่ การคมนาคมทางบก (ถนน และรถไฟ) และทางอากาศ โดยเส้นทางถนนบางส่วนมีความส าคัญสูงเนื่องจากอยู่
ใกล้ตัวเมืองใหญ่ หรือเป็นเส้นทางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายทาง
ต่างระดับสีคิ้ว-อุบลราชธานี ทางรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์มีขบวนรถผ่านประกอบด้วยขบวนกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ขบวน
กรุงเทพฯ-สุรินทร์ และขบวนท้องถิ่น ส่วนทางอากาศมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ–บุรีรัมย์ ของบริษัท นกแอร์ จ ากัด และ
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด มาลงที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (อ าเภอสตึก) ไป-กลับ วันละ 4 เที่ยวบิน   

ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์มีความโดดเด่นเนื่องจากมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
อารยธรรมขอมโบราณ เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า เขาอังคาร เขาปลายบัด ภูเขาไฟที่ดับแล้ว จ านวน  
6 แห่ง (เช่น เขากระโดง) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า อ่างเก็บ
น้ าห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ วนอุทยานเขากระโดง มีแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ในต้นเดือนเมษายนของทุกปี กลุ่มเตาเผาเครื่องเคลือบพันปี 
ศูนย์หัตถกรรมอ าเภอนาโพธิ์ และศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สนาม
ฟุตบอลช้างอารีน่า สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก “Chang International Circuit” โดยแต่เดิม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการแวะเท่ียวที่ปราสาทพนมรุ้งโดยไม่มีการพักค้างคืน ท าให้รายได้จาก
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นในวันที่มีการ
แข่งขันฟุตบอลและแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเพ่ิมมาก
ขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวประมาณ 30 ,000 - 50,000 คน นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่
ชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จึงสามารถพัฒนาด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้สะดวก มีสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเบนซิน ปูนซีเมนต์ เครื่องปรุงรส อาหารสด 
อาหารแห้ง เสื้อผ้า โดยปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวมกว่า 143 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตต่อไป ปัจจัยเหล่านี้จึงท าให้จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมากขึน้ทุกปี 
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3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

“พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เพื่อรองรับ

ผลผลิตของเกษตรกร และกระตุ้นอุตสาหกรรม 
SMEs ให้มี 

ความเข้มแข็ง ตลอดจน 
การส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียว 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร / เกษตรอุตสาหกรรม 
- พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง 
- ส่งเสริม SMEs ให้เข้มแข็ง และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน
ส าปะหลัง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม  
กลุ่มเป้าหมายไปเป็น
อุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่มีการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมากขึ้น  
กลุ่ม First S – Curve  ได้แก ่
1. ยานยนต์สมัยใหม่  
2. อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ  
3. การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
4. การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  
5. การแปรรูปอาหาร  
กลุ่ม New  S – Curve ได้แก ่
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์
2. การบินและโลจิสติกส ์
3. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ 
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร 
   

ทิศทางแผนพัฒนาฯ  
ฉบับ ๑๒ 
- พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเขา้สู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิต บรกิาร
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
- สนับสนุนอุตสาหกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ซ่อม
บ ารุง อุตสาหกรรมระบบราง)  
- ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าเกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าสูง และ
มาตรฐานสากล 
- พัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสีเขียว 
- เร่งรัดการควบคุมมลพิษที่
เกิดจากการผลิตและบริโภค 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานปลดัฯ 

- เสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมให้เติบโต เข้มแข็ง 

- พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดั และจังหวัดบุรีรมัย ์
- พัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และเป็นผู้น าด้านการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัย 
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 การพัฒนาอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ศักยภาพ                  
(Product Champion) ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดง เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายพ้ืนเมือง ที่มีการทอหัวและท้ายซิ่น
เป็นพ้ืนสีแดง ที่ทอประดิษฐ์ขึ้นให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า ได้รับมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน มผช.  
รางวัล 5 ดาว, รางวัลนกยูงทอง, นกยูงเงิน, นกยูงน้ าเงิน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “สุดยอดครูช่างทอ    นคร
ชัยบุรินทร์, รางวัล Buriram Brand และมีการจ้างงานคนในชุมชนเพ่ือทอผ้าท าให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้
ให้แก่คนชุมชน 
 นอกจากนี้จากผลการศึกษา (รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้
โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน ประจ าปีงบฯ 2562 ,กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) พบว่าอุตสาหกรรมชี้น าของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช 
ตามด้วยอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ (เช่น โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ)  
ตามล าดับ และข้อเสนอแนะประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการแพทย์  

จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ และความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต พบว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดเป็น
อุตสาหกรรมศักยภาพเดิมที่พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้ และการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดเป็นอุตสาหกรรม
อนาคตของประเทศในแผนแม่บทอุตสาหกรรมไทย พบว่าอุตสาหกรรมยางจัดเป็นอุตสาหกรรมน าร่อง และใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 พบว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอยู่ในกลุ่มนวัตกรรม New       S-
Curve ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ยางพาราเป็นผลผลิตส าคัญในพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่
เพาะปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อ าเภอสตึก ซึ่งเป็นศูนย์
ศึกษา วิจั ย  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และระบบเกษตรที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้ในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ยังตั้งเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์ครบ
วงจร โดยเฉพาะการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) ที่จะท าให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมยา
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมา ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ เช่น ถุงมือยางที่ใช้ใน
การแพทย์ (Medical Glove) (แบ่งเป็น ถุงมือผ่าตัด (Surgical Glove) และถุงมือที่ ใช้ในงานตรวจโรคทั่วไป 
(Examination Glove))แผ่นหนุนสะโพก แท่นรองแขนเจาะเลือด หมอนเจลป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น จึงมีความ
น่าสนใจ โดยมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมยางขั้นปลาย คือ อุตสาหกรรมที่มีการน าผลิตภัณฑ์ข้ันต้นและขั้นกลางมาเป็น
วัตถุดิบ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้น าตลาดส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ โดยมี
การส่งออกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก จึงเป็นโอกาสในการสนับสนุนอุตสาหกรรมนวัตกรรมด้านการแพทย์ของ
ประเทศไทยในอนาคต 

2) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อยานยนต์  

    จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ และความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการสร้างอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต รัฐบาลมีนโยบายเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาค
อาเซียน โดยต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็น "Super Cluster”โดยพบว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดเป็นอุตสาหกรรม
ศักยภาพเดิมที่พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้และทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมจัดเป็นอุตสาหกรรมน าร่องตามแผนแม่บท
อุตสาหกรรมไทย และในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในกลุ่ม
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นวัตกรรม First S-Curve ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ยางพาราเป็นผลผลิตส าคัญใน
พ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อ าเภอสตึก ซึ่ง
เป็นศูนย์ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และระบบเกษตรที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งมีโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center- ATTRIC) ที่อ าเภอสนาม
ไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งแรกของอาเซียนเพ่ือรองรับการลงทุนใน
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพ่ือให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วน
ยานยนต์ และยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 (UN Regulation No. 117) และยางล้อทุกประเภทและสร้างแรง
ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางพารา
เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทราและเขต  EEC  มากนัก 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางส าหรับยานยนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมยางขั้นปลาย คือ อุตสาหกรรม
ที่มีการน าผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลางมาเป็นวัตถุดิบ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
นวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคต 

3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการกีฬา 

    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมกีฬาครบวงจร เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอยู่ในกลุ่มนวัตกรรม First S-Curve แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2565 (ฉบับทบทวน) 
มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่
ระลึก สนามแข่งขัน เป็นต้น และในแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 5 ปี มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอมและกีฬามาตรฐานโลก พัฒนาเป็นเมืองกีฬา (Sport City) โดยเน้นพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬาและสนามกีฬามาตรฐานโลก 
โดยปัจจุบันมีสนามฟุตบอลช้าง อารีนา ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก รวมถึงสนาม
รถแข่ง ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ดังนั้นอุตสาหกรรมกีฬาที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราจึงมีศักยภาพ เช่น การผลิต
ลูกฟุตบอล แผ่นยางปูพ้ืนลานกีฬา-ลู่วิ่ง พ้ืนสนามกีฬาฟุตซอล ถุงมือผ้าเคลือบยาง บล็อกยางปูพ้ืน เป็นต้น จึงเป็น
โอกาสของจังหวัดบุรีรัมย์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาจากวัตถุดิบยางพาราในพื้นที่ เพ่ือต่อยอดเป็นอุตสาหกรรม
เด่นของจังหวัด 

4) อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ 

    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก าหนดให้อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มสนับสนุนของอุตสาหกรรมหลัก รวมถึงแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลี้ยงโค กระบือ นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงาน
อาหารสัตว์จ านวนน้อย แต่ยังมีแนวโน้มความต้องการอาหารสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงต้องน าเข้าจากจังหวัด
อ่ืนๆ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับจังหวัดบุรีรัมย์อีกประเภทคือ อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์  (โดยไม่ใช้ปลาป่น
เป็นวัตถุดิบ เพ่ือลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม)    

            ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอพ้ืนที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าว ได้แก่ 
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1) พ้ืนที่ศักยภาพบริเวณอ าเภอสตึก เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอสตึก ต่อเนื่องกับอ าเภอแคนดงและอ าเภอคู
เมือง เป็นพ้ืนที่ที่ปลูกยางพารามากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบ โดยมีเส้นทางคมนาคมทางบกที่เป็นจุดเชื่อมต่อหลาย
เส้นทาง โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 219 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของจังหวัดบุรีรัมย์ในการเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเมือง
บุรีรัมย์ หรือออกไปจังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม และมีทางหลวงสายรองที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงจังหวัด
นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นท่าอากาศ
ยานศุลกากร และการขยายอาคารผู้โดยสารในอนาคตสามารถส่งออกไปสนับสนุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งอยู่ได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม
บริเวณอ าเภอสตึกต้องระมัดระวังเรื่องแหล่งมลพิษน้ าเสีย เนื่องจากมีแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญ 2 แห่ง คือ แม่น้ า
มูล (ไหลผ่านทิศเหนือของอ าเภอ) และล าชี (ไหลผ่านทิศตะวันออกของอ าเภอ) 

2) พ้ืนที่ศักยภาพบริเวณอ าเภอประโคนชัย เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอประโคนชัยมีการปลูกยางพาราเป็น
บางส่วนและอยู่ใกล้กับอ าเภอบ้านกรวด อ าเภอละหานทราย และอ าเภอโนนดินแดง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกยางพารา
มาก แต่ 3 อ าเภอดังกล่าวไม่เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ อุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ลอน
คลื่น ต่อเนื่องมาจากแนวเทือกเขาพนมดงรักด้านทิศใต้ ดังนั้น จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณอ าเภอประโคนชัย 
เนื่องจากระบบการคมนาคมสะดวก มีทางหลวงหลักของอีสานใต้ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ต่างระดับสี
คิ้ว–อุบลราชธานี หรือถนนสีคิ้ว-เดชอุดม) เชื่อมโยงแนวเส้นทางตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี และเป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดซึ่งใกล้กับภาคตะวันออก จึงสามารถส่งออกไป
สนับสนุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใกล้กับจุดผ่านแดนช่องสายตะกู ซึ่งต้ังอยู่
ในอ าเภอบ้านกรวด ตรงข้ามกับจุ๊บโจกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันได้เปิดเป็น
จุดผ่อนปรนเพ่ือให้ค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าได้ ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายฐานการจ าหน่ายสินค้าไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน อีกทั้งมีปัจจัยเอ้ือด้านแรงงานเพราะเป็นอ าเภอที่มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากอ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ 

3) พ้ืนที่ศักยภาพบริเวณอ าเภอล าปลายมาศ เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ใกล้กับอ าเภอเมืองบุรีรัมย์และ
ติดกับอ าเภอคูเมืองซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา มีแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ล าปลายมาศ และล า
ทะเมนชัย มีเส้นทางคมนาคมสายหลักคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (หัวทะเล–วารินช าราบ) เชื่อมต่อตั้งแต่
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีเส้นทางรถไฟผ่าน 

สรุปได้ว่า พื นที่อ าเภอประโคนชัย และอ าเภอสตึก เหมาะส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
เพื่อต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ในพื นที่และใกล้แหล่งวัตถุดิบ นอกจากนี อ าเภอสตึก และอ าเภอล าปลาย
มาศ ยังเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ทั งในจังหวัดและ
ใกล้เคียง (ข้าวโพด ข้าว มันส าปะหลัง) 
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การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ 
การวิเคราะห์และประเมินสถานภาพ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1. มีอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมได้ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ อ้อย มัน
ส าปะหลัง ยางพารา และปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ และแกะ 

S2. มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ โรงไฟฟ้าโซล่าเซล 
S3. มีอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร(ข้าว น้ ามันร าข้าว ยางเครป    

น้ าตาลทราย สุกร) อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมท าวิกผม 
S4. มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ผลิตสินค้าในพ้ืนที่จังหวัดจ านวนมาก ได้แก่ หินบะซอลท์ ทราย และมีโรงงาน

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้แก่ ท่าทราย โรงโม่หิน 
S5. เป็นแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในการผลิตผ้าไหมซิ่นตีนแดง (GI) 
S6. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง และมีเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น ผ้าภูอัคคนี ข้าวภูเขาไฟ 
S7. มีหน่วยพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
S8. มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ( ITC) ระดับจังหวัด ในการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการเพ่ือการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
S9. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ แหล่ง

ท่องเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ปราสาทเขาพนมรุ้งที่เป็นจุดศูนย์กลางอารยธรรมขอมใน
ภูมิภาค มีปราสาทบริวารที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หลายแห่ง มีภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก เป็น Unseen ที่น่าสนใจของ
ประเทศ 

S10. มีสถานที่เชิงกีฬา โดยมีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานระดับอาเซียน , สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
และ สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นสนามแข่งรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ ที่มีมาตรฐานระดับ
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สากล ดึงดูดนักท่องเที่ยว จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้มีการลงทุนในธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ที่พัก บริการด้านอาหาร 

S11. จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และเป็นการ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้มีการลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ที่พัก บริการด้านอาหาร 

S12. มีพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการจัดพ้ืนที่กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น เส้นทางจักรยาน ภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า 
S13. สนามบินบุรีรัมย์มีการพัฒนาเป็นสนามบินศุลกากร รองรับการขนส่งสินค้าและบริการทางอากาศ มีแผน

เพ่ิมเส้นทางการบิน บุรีรัมย์ –มาเก๊า สัปดาห์ละ 2 วัน 
S14. เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อ าเภอสตึก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1. การขยายตัวด้านการลงทุนอยู่ในระดับต่ าและการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย 
W2.   ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม และแรงงานขาดความ

อดทนต่อการท างานหนัก  
W3. สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากลยังมีน้อย 
W4. สถานประกอบการขนาดเล็กขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่

อุตสาหกรรมข้ันสูง 
W5. กลุ่มผู้ผลิตชุมชน และ SME ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
W6.    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย  
W7. ขาดการน างานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
W8. ภาคอุตสาหกรรมขาดศูนย์รวมข้อมูล (Big Data) ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ

ลงทุน 
W9. อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงยังมีน้อย 
W10. ระบบชลประทานไม่เพียงพอและขาดการบริหารจัดการน้ าอย่างเชิงระบบ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก 
W11. ขาดระบบการจัดการตลาดภาคการเกษตร 
W12. การเจริญเติบโตของเมืองส่งผลให้สินค้าและบริหารมีราคาสูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น ปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน

ตามความเจริญเติบโตของเมือง  
W13. แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
W14. เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัดบางเส้นทางยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบ จึงเป็น

ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด และไม่สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้ทัน 
W15. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

โอกาส (Opportunities) 
O1. นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้เน้นการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การผลิต มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
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O2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นให้ภาคอีสานพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพ่ึงตนเอง 

O3.นโยบายของรัฐให้ความส าคัญเก่ียวกับด้านการเกษตร เช่น Zoning Agri-Map เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรแปลงใหญ่ 

O4. อยู่ใกล้กับโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมีโครงการสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center- ATTRIC) ที่
อ าเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งแรกของอาเซียน 

O5. รัฐบาลมีนโยบายส าคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านครัวไทยสู่ครัวโลก การเพ่ิมผลผลิต SMEs และระบบ  
โลจิสติกส์ 

O6. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสามารถพัฒนาไปสู่นโยบาย Industry 4.0  
 
O7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน และนโยบายด้าน 
      การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ

อาเซียนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มีการรวมกลุ่มกันของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนและ
แรงงานอย่างเสรี ท าให้สามารถจัดหาวัตถุสินค้าราคาถูกมาใช้ในอุตสาหกรรม 

O8. มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา) และการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู เป็นการ 
      ขยายโอกาสทางการค้า/การลงทุนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น สามารถพัฒนาด้านการค้า และ

การท่องเที่ยงทางวัฒนธรรม 
O9. มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางรถยนต์เตรียมการขยายถนนในหลายเส้นทาง เช่น อ.เมือง -นางรอง    

อ.เมือง-สตึก ส่วนทางรถไฟมีแผนพัฒนาเป็นรถไฟรางคู่ รองรับการขนส่งสินค้า 
O10. มีนักลงทุนสนใจที่จะสร้างโรงเรียนการบิน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
O11. มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการบริการ

ของภาค และตั้งอยู่ในเส้นทาง  GATE WAY สู่ อินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร) กับเขตประกอบการนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง (จังหวัดชลบุรี) 

O12. จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา และการเกษตรปลอดภัย รวมถึงมีการจัดท าศูนย์
เยาวชนสร้างสรรค์บุรีรัมย์ (Buriram Blue Heart center) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรม/สินค้าของที่ระลึก
บุรีรัมย์/เป็น landmark เป็นต้น 

O13. มีนโยบายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนต่าง ๆ 
O14. มีการลงทุนด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การบริการ อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่

พักอาศัย  ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และการค้า online 
O15. แนวโน้มสังคมตระหนักถึง การอนุรักษ์ธรรมชาติ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
O16. การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
O17. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การคมนาคม มีการปรับปรุงเส้นทางในการเดินทางจาก 2 ช่องทาง

จราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร และพัฒนาพ้ืนที่ติดชายแดน 
O18. มีการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นไป

อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านและจังหวัด
ข้างเคียง ส่งผลให้มีการลงทุนท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้นมี 
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อุปสรรค (Treats) 
T1. ความขัดแย้งและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับประเทศ ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศมีการ

ปรับเปลี่ยนและขาดความต่อเนื่อง มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในและต่างประเทศ 
T2. วิกฤตการณ์ของเศรษฐกิจโลก  ภาวะเศรษฐกิจผันผวน  มีผลต่อการชะลอตัวทางการลงทุนและ ตลาดส่งออก

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  รวมทั้งมีผลกระทบโดยรวมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น 
T3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนน้ าท่วม ฤดูแล้งแล้งมาก อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อผลิตผลทาง

การเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
T4. การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับ เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายผังเมือง 
T5. ประชาชนยังมีทัศนะคติเชิงลบต่อการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 
T6. การผลิตบุคลากร แรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรม ยังไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
T7. แรงงานอพยพออกนอกพ้ืนที่จ านวนมาก ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน 
T8. ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลกและมีการแข่งขันกับประเทศอ่ืนทั้งด้านราคาและคุณภาพ 

ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสูง ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาด 
T9. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการลักลอบน าสินค้าต้นทุนต่ าจากประเทศเพ่ือนบ้านมาขายใน

ประเทศ/สินค้าทดแทนราคาถูก และมีสินค้าจากประเทศคู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากข้ึน 
T10. การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี ท าให้งานใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าแรงต่ า 

ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานภายในจังหวัด 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  (TOWS Matrix) 

ประเด็นที่ต้องการพัฒนาเชิงรุก 

(มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและปัจจัยภายนอกมีโอกาส
พัฒนา : Strength & Opportunity (SO) 

1. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในเชิง
นวัตกรรม  และน าสู่การขยายตลาดทั้งในประเทศ และ
การส่งออก (S1,S3,S13,O1,O6,O7,O8,O9,O11) 
2. สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน และ SME ที่มีศักยภาพ
ให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือยกระดับสู่ภาคอุตสาหกรรม
(S5,S7,S10,O1,O12,O14) 

3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ยกระดับเพ่ือเป็นของฝากของที่ระลึกสนับสนุน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว (S5,S6,S7,S8,S9,S10,O13) 

 

ประเด็นที่ต้องการการแก้ไข 

(มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน แต่ปัจจัยภายนอกมีโอกาส
ในการพัฒนา : Weakness & Opportunity (WO) 

1. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
ผู้ผลิตชุมชน และ SME ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และน าสู่การขยายตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
(W1,W3,W5,W6,W7,O1,O6,O8,O9,O11,O14) 
2.จัดท าเป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมเพ่ือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ด้วยการบูรณาการข้อมูลกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการรองรับการลงทุนในอนาคต (W8,O6) 
 

ประเด็นที่ต้องการการปรับเปลี่ยน 

(มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง แต่ปัจจัยภายนอกมีภัย
คุกคามไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา :Strength &Threat 
(ST) 

ประเด็นที่มีแนวโน้มถดถอย 

(มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน และมีภัยคุกคามไม่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา : Weakness &Threat (WT) 
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1. สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเครื่องจักร
ที่ทันสมัย  แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ลดปัญหาขาดแคลน
แรงงานฝีมือ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในอนาคต 
(S3,T6) 
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้
มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน  
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือสร้างความเข้า ใจแก่
ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาคอุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ (S1,S2,T5) 

วางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น ม.ราชภัฏ 
วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น ในการน างานวิจัยมาพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
รวมถึงการจัดท าหลักสูตรเพื่อการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ
ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
(W2,W7,W9,T6) 

 
 
ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 

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

กับสถานการณและมีความชัดเจน เช่น ก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องมาตรการการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการลงทุนขยายธุรกิจการปรับลดเกี่ยวกับ
ภาษีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย เพ่ือลดการใช้แรงงานการ
สนับสนุนช่องทางในการรองรับสินค้า 
- เพ่ิมความรวดเร็วในขั้นตอนด าเนินการอนุญาตการขอสัมปทานทราย/หิน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 
- มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันเวลา และสถานการณ  
- การพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความช านาญ และทักษะที่ตอบสนองกับความต้องการ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
- การจัดการแรงงานตางดาวให้มีความสอดคล้องกับความต้องการแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจชุมชน - การสนับสนุนแหล่งเงินทุน สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการด าเนินธุรกิจ 
- การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย 
- สนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ต่างๆได้ตรงกับความต้องการของตลาด และทันสมัย 
- การส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการคิดราคาต้นทุนที่แท้จริง การท าบัญชี การวางแผน
ด้านการตลาด 
- การสนับสนุนช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าจัดหาตลาด/สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

ประชาชน/ชุมชน/ผู้บริโภค - สามารถเขาถึงและได้รับขอมลูขาวสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานตางๆ อยางถูกตองและ
ครบถวน  
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- ผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัย 
- มีมาตรการในการก ากับ/ควบคุม/ ดูแล/ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบกิจการ 
โรงงาน เหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ใหมีความปลอดภัยไมส่งผลกระทบตอ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประชาชน และชุมชนใกล้เคียง 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นให้มีอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา - มีการบูรณาการทั้งแผนงาน และข้อมูล เพ่ือลดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
- มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรในการผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม 
- มีการประสานความร่วมมือกันในการน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นไป
ประยุกต์ใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 

 
 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มีศักยภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” 

            เป้าประสงค์รวม 

4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง            
บนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรม          
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 

6. เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๒ พันธกิจ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ 

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 

3. จัดท าแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสานและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 
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5. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการในเขต
พ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์  ตัวชี วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

• เป้าประสงค์   
  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในอนาคต 

• ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

โครงการ 1 1 1 

 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ  

(ล้านบาท) 
๒๕๖๓  (ถ้าม)ี ๒๕๖4 ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิต
และการจัดการของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณภายใต้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมครบวงจร  
(กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมเพื่อให้ได้
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน) (สอจ.บร., 
ชภ.,สร., นม.) 

 
 
 
 - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร และอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง 

โครงการที่ สอจ. ได้รับงบฯเพื่อด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวง /กรม 
2. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
เพื่อการเตือนภยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด 

 
 

0.070 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

กลยุทธ์ที่ 3 
สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อการพัฒนา
ความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

โครงการที่ สอจ. ได้รับงบฯเพื่อด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวง /กรม 
3. การด าเนินงานภายใต้ศูนย์ชว่ยเหลือ SMEs 
(SME Rescue Center) และกองทุนพฒันาเอส
เอ็มอีตามแนวทางประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 

0.45 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 
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2) แนวทางการพัฒนาด้ านที่  2  ส่ ง เสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมที่เอื อต่อการท่องเที่ยว 

• เป้าประสงค์   
 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 

• ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย    
ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

1. ร้อยละของผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ชุมชนทีเ่ข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานและคณุภาพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุ์มชน  
สู่อุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค ์

โครงการ 1 1 1 1 1 

 
• กลยุทธ์ / โครงการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

(ล้านบาท) 
๒๕๖๔ (ถ้ามี) ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 

โครงการที่ สอจ. ได้รับงบฯเพื่อด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวง /กรม 
1. โครงการพัฒนาเพื่อการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

- 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 โครงการที่ สอจ. ของบประมาณภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด 
2. โครงการพัฒนาสินค้า/บริการด้านการท่องเท่ียว 
(กิจกรรม: ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์) 

 
 

 
3.0 

 
 

 
3.0 

 
 

 
3.0 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพ 
และความเข้มแข็งแก่ผู้ผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

โครงการที่ สอจ.ได้รับการสนับสนุนงบฯ 
กระทรวง /กรม 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมใน
ส่วนภูมิภาค 

 
 

0.203 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 4. โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME 
(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บรกิาร SME) 
  - การสร้างเครือข่ายบริการส่งเสริม SMEs 
(โครงการ RISMEP) 

0.03 N/A N/A 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง/กรม 
5. โครงการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

3) แนวทางการพัฒนาด้ านที่  3   ส่ ง เสริ มและพัฒนาศั กยภาพด้ านการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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• เป้าประสงค์   
 เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

1. จ านวนโครงการด้านการส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพการผลติภาคอตุสาหกรรม 

โครงการ 1 1 1 1 1 

2. จ านวนโครงการ / กิจกรรมการส่งเสริมการ
ยกระดับมาตรฐานและคณุภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 

 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

(ล้านบาท) 
๒๕๖4 (ถ้ามี) ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่ 1 
 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

โครงการที่ สอจ. ได้รับงบฯเพื่อด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวง /กรม 
1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรม
อาหารครบวงจร (ศูนย์ ITC) 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

กลยุทธ์ที่ 2  
สร้างและพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. ได้รับงบฯเพื่อด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวง /กรม 
2. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอตุสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 3. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบ      
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

0.03๕ N/A N/A 

 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสีเขียว 

N/A N/A N/A 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก 

4.1 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565 
 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป ี 
(๒๕61 – ๒๕65) 

(ฉบับทบทวนรอบปี 2564) 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ป ี 2564 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารย
ธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน
โลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
เข้มแข็ง 

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มี
ศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
กีฬามาตรฐานโลก และการ
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ย ใ ต้
พื้นฐานของการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย”   

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกี่ยว 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความ
พอเพียง” 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรม 
ที่เอื้อต่อการท่องเท่ียว 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
“ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม” 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้มี
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 4.๒  สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์             
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2564 

 1) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

การบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ 
เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ซึ่งมีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดแผนและนโยบายในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทของประเทศ เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือทบทวน ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการท างาน ต่อไป 

เมื่อศุกร์ที่ 2๓ กรกฎาคม 256๔ เวลา 09.30 น. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดปี พ.ศ. 2564-พ.ศ.2565 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปริ้นเซส 1 โรงแรม เดอ ศิตา 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนา และนายบัณฑิต ศรีเพชรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้กล่า วรายงานรายงานและ
วัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ข้อคิดเห็นในการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 35 ราย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจารึก จิตลดาพร  ของบริษัท คาแทค จ ากัด เป็นวิทยากร
ด าเนินการสัมมนา 
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 2) โครงการการบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
              ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินการในเชิงรุกด้วยการ
ก าหนดและวางมาตรการในการตรวจตราสถานประกอบการไม่ให้สร้างมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยก าหนดที่
จะน าระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมมาด าเนินการกับสถานประกอบการ เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การ
เริ่มต้นด าเนินการ การเปิดเผยข้อมูลการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การดูแล
สถานประกอบการและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษและน าไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส านักงานอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 59,200 บาท การด าเนินการตาม
แผนงานและเป้าหมายจ านวน 2 ราย ผลส าเร็จการด าเนินการ 2 ราย  

      ผลการด าเนินโครงการ 
      1. มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 2 แห่ง คือ 

          2) บริษัท โรงงานน้ าตาล จ ากัด 
          3) บริษัท ปูนซิเมนต์ (แก่งคอย) จ ากัด สาขาบุรีรัมย์ 

      2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom และการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ, ประชาชน ชุมชนและ
องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัด
บุรีรัมย์ จึงได้จัดกิจกรรมฯ ผ่านโปรแกรม zoom เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม 
Zoom โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย และได้รับความ
อนุเคราะห์ ระบบ zoom จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
          ๓. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยึดหลักนิติธรรมในการจัดการมลภาวะให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการประชุม ผ่านโปรแกรม zoom  และการตรวจเยี่ยมติดตามการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 
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 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกก าลังกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่าย 
โดยเฉพาะส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่ว
ประเทศใส่ใจในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรม   
สีเขียว เป็นการด าเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพ่ือพัฒนาให้การ
ประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจาก
ผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ท าให้เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบรวมถึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน ประหยัดต้นทุน สร้างโอกาสในการแข่งขันได้ต่อไป 

ผลการด าเนินโครงการ 
 ๑. สามารถผลักดันและสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมใหมีการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่ดจี านวน 20 โรงงาน/สถานประกอบการ จากเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 1๐ สถานประกอบการของปีงบประมาณ 
2564 
 2. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต 
 ๓. เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี
และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ 
 4. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุน สร้างโอกาสในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม มีการประชุมร่วมฯ การส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการด าเนินการและประชาสัมพันธ์
โครงการฯ  
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 4) โครงการจิตอาสา“รักษ์แม่น  า”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก          
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี  ของ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

โครงการจิตอาสา“รักษ์แม่น้ า”ได้ด าเนินการขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์
อ านวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยบายให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด าเนินงานในเรื่อง  
“จิตอาสารักษ์แม่น้ า” 
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดท าโครงการจิตอาสา“รักษ์แม่น้ า” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับบุคลากร,พนักงานในสถานประกอบการและคนชุมชนโดยรอบสถานประกอบการในเรื่องการ
บ ารุงรักษาอนุรักษ์คลอง ล าน้ า หรือแม่น้ าที่ทุกคนในชุมชนเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของการน าน้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์เฉพาะตนและส่วนรวมก็ดี ที่ส าคัญคือการสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์คุณค่า
ของน้ า และผลเสียของการไม่อนุรักษ์น้ าในพ้ืนที่นั้นๆ ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรจิตอาสาในพ้ืนที่ที่มี
ความรู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและใช้น้ าให้เกิดประโยชน์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปที่มีความรักและเห็นประโยชน์ของน้ าส าคัญต่อการด ารงชีพในพ้ืนที่ช่วยกันด าเนินการ ขณะเดียวกันกิจกรรม
ดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก เกิดความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วม มีความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ดูแลรักษาล าคลอง ล าน้ าหรือแม่น้ าของชุมชนในพ้ืนที่ของตนด้วยโดยมีระยะเวลาด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1.  การประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯภายใต้โครงการฯ จัดท าแผนดูแลโรงงาน และการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าในลุ่มน้ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ประชุมหารือการจัดกิจกรรม               เก็บตัวอย่างน้ าเพื่อเฝ้าระวังและจัดท าฐานข้อมูล( 12 จุด ) 
 

2. จัดกิจกรรมจิตอาสากับฝ่ายที่เก่ียวข้อง และการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนที่อยู่บริเวณลุ่มน้ า 
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การร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ล าน้ ามลู การร่วมมวลชนสมัพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณริมน้ า 
 

5) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) นอกจากพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สีเขียว การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและการบริหารจัดการ สิ่งส าคัญสูงสุดในการไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ได้ คือ การรณรงค์และสร้างจิตส านึกของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและผู้รับผลกระทบโดยตรง การสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษในรูปแบบเครือข่าย  การเฝ้าระวัง ที่เน้นการป้องกันแบบเชิง
รุก จึงเป็นเรื่องส าคัญที่สามารถป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี ซึ่งการด าเนินการ
เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคชุมชนสถานประกอบการและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษและน าไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยต้องท าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับ
งบประมาณ 45,200 บาท จากกระทรวงอุตสาหกรรมในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ ได้แก่  

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการ และส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย ในวันที่ 
14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการส่งหนังสือ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการ 
และส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย ณ พ้ืนที่หมู่ที่ 11 ต าบลสะเดา อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการประชาสัม พันธ์
โครงการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 แจ้งว่าหน่วยงานในพื้นท่ีและประชาชน ต าบลสะเดา ไม่ขอเข้าร่วมโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดฝึกอบรม/บรรยายเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้าน
โคกส าราญ หมู่ 10 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 20 ราย 
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 3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอ่ืน ณ พ้ืนที่ประทานบัตรที่ 31946/16027 และ 
31953/16391 และโรงโม่หินเลขท่ี 3-จ.3(1)-1/35 บร  ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองศิลาทอง ต.ถาวร    อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบสารสนเทศ Big Data ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย 
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 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่  ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้ภาครัฐ
บริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงดุลยภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนรอบด้าน รวมทั้งการจัดสรร
ผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ท าเหมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเป็นธรรม 
  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดเก็บเงินบ ารุงพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละสิบ
ของค่าภาคหลวงแร่ที่ผลิตจากประทานบัตรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 เพ่ือน าเงิน
ที่จัดเก็บมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยด้านแร่ การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองตามหลักภูมิ 
สถาปัตย์และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้มีการด าเนินการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ ดูแล และการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งด้านการอนุญาต การก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต การเฝ้า
ระวังสอดส่องดูแลท้องถิ่นไม่ให้มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีให้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเป็นการลดปัญหาการคัดค้านและร้องเรียนจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่  โดยได้ด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 

1. การรังวัดตรวจสอบพ้ืนที่แสดงการท าเหมือง (หน้าเหมือง) จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 14 แปลงประทานบัตร 
จากเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 14 แปลงประทานบัตรของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 100 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สภาพการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดบุรรีัมย ์
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การส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐบาล          
กระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องด าเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถพร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้สามารถ
แข่งขันได้ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้การส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการและประชาชนได้ จึงต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ กฎหมาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการส ารวจ ให้บริการข้อมูล และค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้เกิดการสร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้ร่วมกันอันจะน าไปสู่ เป้าหมาย ของการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบก ารและ
ภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในทุกระดับ ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จะสอดคล้องกับนโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
419,000 บาทในการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1). ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 2 คน จ านวน 324,000 บาท   
2). ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 95,000 บาท ส าหรับการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 

 ผลการด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 
1. ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษาส ารวจ และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด ทั้งใน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด ส าหรับน าไปประเมินองค์ความรู้ที่
น าไปถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาแนะน า ได้วางเป้าหมายไว้ 100 ราย ผลด าเนินการ 100 ราย ประสบผล 100% 

2. จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการและศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และ
เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในระดับจังหวัด ให้มี โครงสร้างการผลิตที่
สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 
ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจ านวนมาก มีการวางเป้าหมายไว้ 100 ราย ผลของการด าเนินการ 113 ราย ประสบผลส าเร็จได้
เป็นอย่างดี ผลสัมฤทธิ์เกินเป้าหมายมาก ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจครั้งนี้  มีความพึงพอใจกับการสัมมนาฯ 
ทั้ง 2 ครั้งอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85  
 3. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนทุกประเภท การผลิต
ในจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับนักวิชาการ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอชน ในการออกเยี่ยมพบปะและให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ ซึ่งมีการวางแผนงานการให้ค าปรึกษาแนะน าและ
วางเป้าหมายไว้ 260 ราย ผลของการด าเนินการ 262 ราย ของปีงบประมาณ 2564 
 4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดในรูปแบบเอกสาร 
Electronic File และ Website ทั้งท่ีหน่วยงานเป็นผู้จัดท าและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 260 ราย 
  
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565 หน้าที่    69 
 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
ภาพกิจกรรมจัดฝึกอบรมฯ 2 รุ่น 

ในวันที่ 15, 17  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.00 - 17.00 น. 
     ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ นเซส บุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

การจัดฝึกอบรมครั งท่ี 1 การจัดฝึกอบรมครั งท่ี ๒ 
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8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (มผช.) 
ปีงบประมาณ 2564  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 235,900 บาท มียอดใช้จ่ายงบประมาณ 215,868 บาทโดยได้ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 1 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลการรับรองคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับค าขอ 
มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้
พิจารณารออกใบรับรองฯ ให้แล้ว จ านวนรวมทั้งสิ้น  980 ฉบับผลิตภัณฑ์ (ตั้งแต่ปี 2560 - 2564)  

การด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ซึ่งสมอ. ก าหนดเป้าหมายจ านวน 90 ค าขอ/90 ผลิตภัณฑ์ สามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 
           - ผลการรับค าขอ  จ านวน 100  ค าขอ /100 ผลิตภัณฑ์   
      - ออกใบรับรองฯ แล้ว จ านวน  93  ฉบับ เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจก ากับติดตามคุณภาพ มผช. ได้ด าเนินการ 
  - ตรวจสอบสถานที่ผลิตพร้อมชี้แจงให้เห็นประโยชน์ของการได้รับใบรับรอง มผช.  วิธีแสดง
เครื่องหมาย มผช.และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่นขอ มผช.  
  - และการจัดซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งหน่วยทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานโดย
การสุ่มซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์  
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ งานโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
         ๑. นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        ๒. มีหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เช่น ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ให้ความร่วมมือในการประสานกลุ่มและอ านวยสถานที่ท าให้เกิดความสะดวก และ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
             ๓. ราษฎรส่วนใหญ่มีความตระหนักในด้านการได้รับการรับรอง เนื่องจากปัจจัยส่งเสริมด้านการตลาด
และเป็นการเพิ่มคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์ 
        4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที ่
    5. อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก และ คู่มือส าหรับประชาชน  
    6. มีแผนงานชัดเจนและระบบการจัดการที่ดี 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานด้านต่างๆ  ดังนี       
    1. ผลิตชุมชนขาดความเข้าใจรายละเอียดข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ปรับปรุงหรือแก้ไข 
    ๒. ผู้ผลิตชุมชนขาดแรงจูงใจในการยื่นขอการรับรองการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          ๓. ผู้บริโภคไม่ตระหนักถึงการเลือกสินค้าที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
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    ๔. อุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตยังคงเป็นแบบดั้งเดิม  ท าให้ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ เช่น ขนาดของฟืมของผู้ผลิตผ้าขาวม้า, ผ้าคลุมไหล่และผ้าสไบ เป็นต้น  
    ๕. การเก็บตัวอย่าง และการทดสอบมีการท าลายตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่เก็บมีต้นทุนการผลิตที่สูง  เช่น 
ราคาเส้นไหม, เส้นด้ายใยประดิษฐ์ และฝ้าย เป็นต้น  ท าให้ผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีต้นทุน น้อย
ยากต่อการตัดสินใจในการส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ  
    ๖. ผู้ผลิตชุมชนบางรายยังขาดความรู้ความเข้าในการย้อมและทอผ้าส่งผลให้การทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์
ลักษณะทั่วไป ความเป็นกรด-ด่าง สีตกเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    ๗. การปฏิบัติงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คาบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติหรือข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร, เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่มีกฎหมายจากหลายหน่วยงาน ท าให้
ขาดความชัดเจนในการด าเนินการให้ถูกต้อง 
    8. ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากหน่วยตรวจสอบต่างๆ แจ้งผลและส่งผลิตภัณฑ์คืนไม่ตรงตามเวลา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  
    1. ควรมีการทบทวนหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้ผู้ผลิตชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
    2. ก าหนดหลักปฏิบัติในปัญหาและอุปสรรคข้อที่ 8 ให้ชัดเจน 
    3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและบริโภคเข้าใจและเห็นความส าคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน 
    4. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 9) การด าเนินงานด้านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ : ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME 
Support Rescue Center จังหวัดบุรีรัมย ์ 
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  
จ านวน 288,410 บาท และใช้จ่ายงบประมาณไปจ านวน 202,996 บาท โดยได้ด าเนินงานด้านการพัฒนา 
ส่งเสริมเอสเอ็มอี สรุปผลได้ ดังนี้ 
 ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME Support Rescue Center ได้วางเป้าหมายไว้เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมพลัง สร้างอนาคต SMEs ไทย พ.ศ.2564 จ านวน 4 ราย มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อกองทุนฯ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา โดยจังหวัดบุรีรัมย์             มี
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโครงการเสริมพลังสร้าง
อนาคต SMEs ไทย พ.ศ.2564  จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวน 4 ราย และได้ส่งต่อให้ ธพว.สาขาบุรีรัมย์ พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ และอนุมัติสินเชื่อ
ต่อไป 

รายละเอียด จ านวนราย จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ผู้ยื่นขอสินเชื่อ 4 17.88 
ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการการให้สินเชื่อ 4 17.88 
ผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 1 5.0 
อนุมัติเบิกจ่ายแล้ว 1 5.0 
ไมผ่่านอนุมัติสินเชื่อ/ลูกค้าได้สิทธิแต่ยกเลิกค าขอฯ 2/1 7.88/5 
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โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนว
ประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ้ายค า  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
จากการด าเนินการพบว่าสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติของ SMEs Bank ยังมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับผู้ยื่นค าขอและ

วงเงินที่แต่ละจังหวัดได้รับยังมีจ านวนอยู่น้อยมาก อันเนื่องมาจากมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ขั้นตอนและ
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอยังมีความยุ่งยากไม่เอ้ือต่อการขอสินเชื่อ ถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่ได้ขึ้นทะเบียน
หรือจดทะเบียนนิติบุคคลก็หมดสิทธิการขอสินเชื่อ ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจให้อยู่ได้ในระยะกลางถึงระยะยาวเพ่ือประคองธุรกิจให้คล่องตัวทางการค้า  ซึ่งปิดโอกาสท าให้ไม่
สามารถยื่นขอรับสินเชื่อผ่านโครงการนี้ได้  
      ทั้งนี้ ยังพบประเด็นปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาค าขอกู้ของ ธพว. และบางรายอาจวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติน้อยกว่าวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะน าไปพัฒนาธุรกิจ และหรือการเบิกจ่ายเงินสินเชื่อที่ล่าช้า 
ท าให้ผู้ประกอบการบางรายขาดสภาพคล่องการด าเนินธุรกิจต่อ เป็นที่มาของการยกเลิกการกู้ทั้งที่ได้รับอนุมัติ
วงเงินแล้ว เป็นต้น 

10) โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ Mini ITC 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์)  
สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 
และด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center 4.0 : ITC 4.0) ขึ้น โดยแบ่งเป็น

ภาพประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2564 
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ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) 64 จังหวัด เพ่ือกระจายการให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ 
และต่อยอดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ธุรกิจยุค 4.0 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ กระทรวง
อุตสาหกรรมไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด แต่ทั้งนี้ยังได้
ด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) ได้ต่อไป ทั้งนี้มีการ
แนะน าชี้แนะแนวทางให้กับผู้ผลิตในระดับชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการ
พัฒนาเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม (High value) ได้ต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้าน
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ รวมถึงความพร้อมด้านการผลิตตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินงานโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์ 
(Mini ITC 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์) ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือเป็นการต่อยอดการด าเนินงานของศูนย์ Mini ITC 4.0 
ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ือให้บริการผู้ประกอบการ 
SMEs ในภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคเพ่ิมมูลค่าสินค้าและเพ่ิมช่องทางการตลาดของธุรกิจ
ในยุค Digital ได้อย่างเข้มแข็งต่อไป โดยสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
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 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยได้ออกแบบและผลิตฉลาก 
บรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ จ านวน ๗ ราย  
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 2. กิจกรรมให้ค าปรึกษาเบื้องต้น แนะน า สร้างการรับรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ 
SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้บริการคลินิกให้ค าปรึกษาแนะน าเคลื่อนที่ (Mini ITC) เรื่องต่างๆ ในปี 2564 

 
ปัญหาอุปสรรค : ภาพรวมของการด าเนินงาน โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini 

ITC 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ผู้ประกอบการมีความต้องการที่หลากหลาย การให้บริการของศูนย์ฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ประกอบการได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ที่สามารถให้บริการได้เพียงบาง
รูปแบบเท่านั้น และงบประมาณที่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถบริการผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับบริการจากศูนย์ฯ ได้
เพียงพอ   

2. ไม่สามารถติดตามผลการด าเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

3. โครงการขาดความต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถบริการแก่ผู้ที่มาขอรับบริการได้ และอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ตามห้วงระยะเวลาของโครงการ ส่งผลให้การด าเนินงานไมต่่อเนื่อง 

4. ภายหลังการรับบริการจากศูนย์ฯ ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีจัดอบรมพัฒนาบุคคลกรหรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่
ผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. โครงการควรมีความต่อเนื่องและมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
3. เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ตรงความต้องการของผู้ประกอบ และสามารถติดตามผลการด าเนิน

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการด าเนินโครงการต่อไป 
4. ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมจะได้รับการพัฒนาหรือออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ 

 11) กิจกรรมจัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสานการด าเนินงานและลงพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการด าเนินโครงการ“คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” โดยการจัด
กิจกรรมจ าหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ชุมชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ในปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ศูนย์มีชัยนางรอง “คาราวานอุตสาหกรรมสินค้าดี”ร่วมจัดระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 
2563 ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

2. กิจกรรมสินค้า “ถนนคนเดินเซาะกราววอล์คกิ้งสตรีท อ.เมือง จัดเดือนละ 1 ครั้งทุกวันเสาร์
สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. จัดขึ้นในช่วงเดือน พ.ย. 2563 – ต.ค. 2564 
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3. ตลาดนัดคลองถมหนองแปบ และบจก.หินเพชร จัดกิจกรรมตลาดนัดจ าหน่ายสินค้าดี          
ณ ตลาดนัดคลองถมหนองแปบ จัดขึ้นทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เวลา 16.00-20.00 น.ระหว่างวันที่     
2 มี.ค. - 24 มิถุนายน 2564    
           ผลความส าเร็จของการจัดกิจกรรมคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน เข้าร่วมจัด 
รวมกันทั้ง 3 แห่ง จ านวน 15 ครั้ง มียอดจ าหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 207,618 บาท ได้การตอบรับด้วยดีจาก
ชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12) กิจกรรมการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน:PM 2.5 
ตามท่ีมีรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าในหลายพ้ืนที่

ของประเทศไทย มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผล
กระทบต่อสุขภาพร่างกายและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง และกระทรวงอุตสาหกรรม มีข้อสั่ง
การให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน 
2.5 ไมครอน : PM 2.5) ตามข้อสั่งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัดบุรีรัมย์ดังนี้ 
    1. ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงของสาเหตุการเกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2.5 ไมครอน :   
PM 2.5) ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  
    2.ก าชับให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพ้ืนที่ ก าหนดมาตรการและปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2.5 ไมครอน : PM 2.5) 
    3.จัดท าแผนและผลการตรวจ ก ากับ ดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยง อันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
ให้มีค่ามาตรฐานตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ด าเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศและฝุ่นละอองแล้วทั้งสิ้น จ านวน 80 สถานประกอบการหรือโรงงาน ซึ่งผลการตรวจโรงงานทั้งหมดได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

4. กรณีพบโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ แนะน าการปรับปรุง
กระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเร็ว พร้อมติดตามผลการด าเนินการของโรงงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมจังหวัดบุรรีัมย์เดินทางมาร่วมเปดิงาน คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน จังหวัดบุรีรมัย์ 
ณ ตลาดนัดคลองถมหนองแปบ   
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    5. ส านักงานอุตสาหกรรมได้ร่วมบูรณาการกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์  
(กอ.รมน.บร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ/โรงงานได้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน        
ที่กฎหมายก าหนดในพ้ืนที่เรื่องการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามสถานประกอบกิจการโรงโม่หิน จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือก าชับให้
ผู้ประกอบการท าความสะอาดจุดสะสมฝุ่นละออง ปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกในการขนส่งแร่ และฉีดพรมน้ าบริเวณ
เส้นทางการขนส่ง เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละออง และการตรวจสอบร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์,อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์, ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ , ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์,เทศบาลต าบลอีสาณ และองค์การบริหารส่วนต าบลสวายจีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565 หน้าที่    79 
 

 
13) กิจกรรม การจัดการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื นที่ของค าขอประทานบัตร ส าหรับโครงการเหมือง
ประเภทที่ 2 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลล์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นางรองศิลาทอง เม่ือวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


