
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
และการขยายฐานใหม่ที่ ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ 
ภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ
การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาทีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก
การพัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและท าให้เกิด
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่าย
ระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาส 
ในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่  
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้
ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้ เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก 
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 

๑.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 

๑.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

๑.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 

ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 



๑๗๑ 

เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ ๓ พ้ืนที่ ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่ มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 

เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคม์ูลค่าสูง 

๑) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

(๑) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ ๑.๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยน าความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมี
เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ ๑.๒) กลุ่ม
ท่องเที่ยวมรดกโลก ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและก าแพงเพชร โดยฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร และเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียง ๑.๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

(๒) พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยว 
เชิงกีฬาและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน 
โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

(๓) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงของภาค โดยให้
ความส าคัญกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความแตกต่าง  
โดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ 



๑๗๒ 

๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(๑) พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการ
ลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพ่ือปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

(๒) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรในพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญ โดยสนับสนุนให้เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน เป็นพ้ืนที่หลักในการ
แปรรูปพืชผัก ผลไม้และสมุนไพร ในขณะที่ พิจิตร ก าแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพ้ืนที่หลักในการแปรรูป
ข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอด
สายการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ  

(๓) พัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิต
พลังงานทดแทน โดยน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๓) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดู ดซับ
น้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า 
และส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 

 

(๒) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค 
ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าให้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง จัดท าโครงการผันน้ า ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการไปยังแหล่งน้ าที่มี
ปริมาณน้ าน้อยกว่าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทานในลักษณะแก้มลิงให้กระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

(๓) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดย
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการท าเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัดระเบียบ
การเผาในพ้ืนที่เกษตร ก าหนดช่วงเวลาเผาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการ "ชิงเผา" ก่อนช่วง
วิกฤตหมอกควันของแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปท าปุ๋ยชีวภาพหรือเชื้อเพลิงอัดแท่ง 
เพ่ือให้ไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือเผาในที่สุด และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 



๑๗๓ 

๔) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี  

(๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
มีรายได้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

(๒) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดแูลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

(๓) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน  เพ่ือให้ชุมชน 
เข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ 

๓.๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง 

๑) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

(๑) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับ
กระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน
การผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้า 
เพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

(๒) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของ
พื้นที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
และโคนมในพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี  

(๓) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ น าร่อง 
ในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่  
๑ แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรในท้องถิ่นและตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  

(๑) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ  
เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 



๑๗๔ 

(๒) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และ
ส่งเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น  โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์  
พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ่ืนๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 

(๔)  เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและ 
พืชพลังงาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้ง ในภาค 
การผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น 

๓) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ  

(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ ท่องเที่ยว
อารยธรรมขอมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและ
สุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัด
อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น 

(๒) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น  
ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๑) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การกักเก็บ โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนองและฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ 
เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค   

(๒) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ  
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยจัดหาพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 



๑๗๕ 

๕) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี  สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยก าหนดและ 
ท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก  เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(๑) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยองให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาท ิกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคน
และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเ งินทุน 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย 

(๒) พัฒนากาญจนบุรี  - ราชบุรี  – เพชรบุรี ตอนบนให้ เป็นแหล่ ง
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาด
อาเซียน 

๒) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความ
ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่
มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 

(๑) รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน้ าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 
โดยเน้นการผลิตและการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพาะปลูกมะพร้าว เพ่ือการส่งออก
สินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

(๒) พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบห่อ 
การแปรรูป และการจัดจ าหน่าย 



๑๗๖ 

(๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรีและ
ราชบุรี และ สุกร ไก่ และเป็ดในจังหวัดราชบุรี นครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณ
ชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยเร่งรัด 
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพี่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

(๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

(๒) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรีและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

(๔) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ 
ใช้น้ าในภาคตะวันออก ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท าแหล่ง
เก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  



๑๗๗ 

๓.๑.๔ ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของ 
ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

(๑)  รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตยางพารา
และปาล์มน้ ามัน รวมทั้งการวิจัยการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของประเทศ 
สามารถยกระดับรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน 

(๒) พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ อาทิ มะพร้าว 
กล้วยหอม มังคุด ทุเรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการส่งออก โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิต 
การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การผลิตและการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก  

(๓) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่งให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ ามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซลในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจรในรูปแบบเมืองยางในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

(๔) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งในพื้นที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ
ฟาร์ม รวมถึงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล 
การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและ
เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ให้เป็นฐานการผลิตโคเนื้อที่มี
เนื้อคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การขยายการเพาะเลี้ยง การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของพ้ืนที ่

๒) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง  

(๑) สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ที่ค านึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับได้ของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างคุณค่าห่วงโซ่ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเน้นคุณภาพและมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทาง
ทะเลด้วยเรือส าราญในพื้นที่จังหวัดกระบี่และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่กับการพัฒนาระบบ



๑๗๘ 

บริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และท าให้ภาคใต้เป็นเป้าหมายการเดินทางของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือส าราญ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพื้นที่ตอนในที่มี
ศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกในบริเวณ
พ้ืนที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยว และกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่ง
ท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๓) ส่งเสร ิมและพ ัฒนาการท่องเที ่ยวช ุมชนในพื ้นที ่จ ังหว ัดช ุมพร  
สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่เพ่ือเป็นแหล่ง
สร้างอาชีพใหม่และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 

(๔) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค  
โดยยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาจังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย  
โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้ งการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดและสร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และกระจาย
รายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๓)  พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดย 
น าร่องใน ๓ อ าเภอ ได้แก่ เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจึงขยายผลไปพ้ืนที่
ใกล้เคียง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีในระดับที่สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
อ านวยความสะดวก การอนุมัติอนุญาตในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภายใน
พ้ืนที่และกับประเทศมาเลเซีย พัฒนาเมืองให้พร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะขยายตัวขึ้น 
สร้างความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ควบคู่กับการจัดท าแผนปฏิบัติด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา  โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  
การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ที่จะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว 



๑๗๙ 

๓.๒ การพัฒนาเมือง 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 

พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและ
ทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม  

๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  เพื่อการ
ใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรม
เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญ  
ต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรม 
และการจราจร 

๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
ปรับปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
ระหว่างชุมชน ตลอดจนรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดเพ่ือช่วยลดมลพิษทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในเขตเมือง 

๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้
ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ  
ต่อระบบรถประจ าทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้
หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ 
ให้คนในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และ
เมืองเก่า ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และ 
การสร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 
ในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดท าผังเมืองและการบังคับใช้ อีกทั้งเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 
และน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง 



๑๘๐ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 

๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วย 
สิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดให้มี
ศูนย์การขนส่งในเขตเมือง อาทิ บางซื่อ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการทางสังคมและที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรเมืองที่เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมือง
ให้สวยงาม มพ้ืีนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 

๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์  
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น าให้  
การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการ
อยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้ง
การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรเมือง 

๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิ ทัล โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก 
สายรอง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่
โดยรอบ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับ 
“สังคมดิจิทัล” และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า  
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค  ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและระบบขนส่งอื่นๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

๕) พัฒนาเ มืองภู เก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้ เป็น เมืองน่าอยู่และเ อ้ือต่อ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มี 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้ง
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 

๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ  
เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค์ เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่งสง และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
บริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองพุน้ าร้อน เมืองอรัญประเทศ 
เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัด
รูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 



๑๘๑ 

๓.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

๓.๓.๑ พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการ
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการก ากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคประชาชน
สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและระบบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและลดความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้ นสู ง  เป็น มิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และชุมชน ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย  โดยเฉพาะในพ้ืนที่
มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต
เชื่อมโยงกันเพ่ือลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ การอ านวยความสะดวก 
ของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ การจัดการผัง เมืองและการบังคับใช้  การจัดตั้ งกองทุนในพ้ืนที่ของ
ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างสมดุลของการพัฒนา 

๓) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตก เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจ านวนมากขึ้น โดยพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่และท่าเรือส าราญ 
ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าและเชื่อมต่อกับระบบรถไฟ ระบบ
ขนส่งทางบกและทางอากาศ  

๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขยาย 
ขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ได้แก่  
ท่าอากาศยานทั้ง ๓ แห่ง คือสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภา เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง 
ทางเรือและอากาศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นและเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่โดยรอบและ
ตลาดโลก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่ายน้ า (น้ าดิบ น้ าประปา) ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ น้ าเสีย และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 



๑๘๒ 

๕) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยส่งเสริม 
การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ 
การท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

๓.๓.๒ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ๑๐ พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย 
และนราธิวาส 

แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุนจากทั้ง  
นักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการให้มี
อ านาจในการอนุมัต ิอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ ก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมาย
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 

๒) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยพัฒนากิจกรรมด้านการผลิต การค้า โลจิสติกส์  
การบริการ และการท่องเที่ยวให้สอดรับกับความได้เปรียบของแต่ละพ้ืนที่ทั้งในด้านที่ตั้ง ทรัพยากร  
อัตลักษณ์และวัฒนธรรม และโอกาสจากประเทศเพ่ือนบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการใช้
เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอด และยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการ  

๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนา 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของ
พ้ืนที่  

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช้ ใช้ซ้ า และแปรรูป
น ากลับมาใช้ใหม่” รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน และการจัดการน้ าเสีย 
ตลอดจนการก าหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจ
มีต่อพ้ืนที่รอบนอก 



๑๘๓ 

๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง โดยพัฒนาระบบ
สาธารณสุขชายแดนเพื่อให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่งต่อ ระบบส่งเสริมสุขภาพ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ  เชื่อมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าว-การประกันสุขภาพ-
การเข้าเมือง เป็นภารกิจร่วมภายใต้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตร
ประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวในแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีรูปและลายพิมพ์นิ้วมือเพ่ือสะดวกต่อการ
เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับระบบในส่วนกลาง จัดมาตรการและระบบสื่อสารเพ่ือดูแลความมั่นคง
และรักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่ 

๔. แผนรองรับ 
๔.๑ การพัฒนาภาคและเมืองมีแผนรองรับการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ แผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๔.๒ การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีแผนรองรับการด าเนินงาน อาทิ ๑) แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และ ๒) แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด
มลพษิในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๔.๓ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแผนรองรับการด าเนินงาน ได้แก่  
๑) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ๒) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
๓) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ๔) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ  ๕) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๕. แผนงานและโครงการส าคัญ 
ภาคเหนือ 

๕.๑ โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

๕.๑.๑ สาระส าคัญ ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
ให้มีอัตลักษณ์และความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวโดยใช้ 
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาล้านนาสู่สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

๕.๑.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)  และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

๔.๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง 

๕.๒.๑ สาระส าคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของภาคเหนือตอนล่างเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

๕.๒.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๔ 

๕.๓ โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 

๕.๓.๑ สาระส าคัญ พัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือป้องกัน
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติและเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

๕.๓.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๔ โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๔.๑ สาระส าคัญ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ ยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก 

๕.๔.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๕ โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๕.๑ สาระส าคัญ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บในแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ พัฒนา
แหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล สร้างแหล่งกักเก็บ  (แก้มลิง) ขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ในพ้ืนที่ของตนเอง 

๕.๕.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคกลาง  

๕.๖ โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง  

๕.๖.๑ สาระส าคัญ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

๕.๖.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๕ 

๕.๗ โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย  

๕.๗.๑ สาระส าคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

  ๕.๗.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลางแบบมีส่วนร่วม 

๕.๘.๑ สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้ง  
การฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 

๕.๘.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคใต้ 

๕.๙ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ 

๕.๙.๑ สาระส าคัญ  พัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีรูปแบบ 
ที่หลากหลาย มีมูลค่าเพ่ิมสูง และตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอย่างยั่งยืน 

๕.๙.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๐ โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันและพื้นเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๕.๑๐.๑ สาระส าคัญ พัฒนาและส่งเสริมการการขยายพ้ืนที่ปลูก ตลอดจนให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันและพืชเกษตร  
เพ่ือเป็นวัตถุดิบ สามารถตอบสนองความต้องการการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๕.๑๐.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย 

๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๖ 

๕.๑๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

๕.๑๑.๑ สาระส าคัญ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์โคเนื้อศรีวิชัยซึ่งเป็นสายพันธุ์
ประจ าถิ่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีคุณภาพสูง เพ่ือรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออก
ส าคัญของพ้ืนที่ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่เริ่มเพาะเลี้ยงจนถึงกระบวนการแปรรูปและ 
จัดจ าหน่าย พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งผลิตภัณฑ์ (Geographical Indication: GI) ให้เป็น 
ที่ยอมรับในระดับสากล  

๕.๑๑.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ สถาบันการศึกษา/วิจัย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ (คณะกรรมการ กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๒ โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชั ย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕.๑๒.๑ สาระส าคัญ บูรณะโบราณสถานพระบรมธาตุมหาวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองนครศรีธรรมราชให้  
สอดรับกับการพัฒนาเป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัยเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับพ้ืนที่ 

๕.๑๒.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 

๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๑๓.๑  สาระส าคัญ พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตให้ถูกสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่ 

๕.๑๓.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนัการศึกษา 

๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๔ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยว
ตอนในที่มีศักยภาพ 

๕.๑๔.๑ สาระส าคัญ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพ้ืนที่ตอนในและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่มีศักยภาพ เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวและกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกั บ 
แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕.๑๔.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๗ 

๕.๑๕ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

๕.๑๕.๑ สาระส าคัญ พัฒนาเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญหาท้องถิ่น ด้วยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุมชน ตลอดจนพัฒนาความรู้และ
คุณภาพการให้บริการให้สามารถตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑๕.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย 

๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 

๕.๑๖.๑ สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้ง  
การฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 

๕.๑๖.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวง มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

พื้นที่เมือง 

๕.๑๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง 

๕.๑๗.๑ สาระส าคัญ การจัดสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อคนทุกกลุ่ม การจัดบริการ
ทางสังคม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง การจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย การจัดให้มีพ้ืนที่ 
สีเขียว การก าหนดมาตรการทางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบความปลอดภัยของประชาชน 
ทั้งจากอาชญากรรม อุบัติภัย และการจราจร  

๕.๑๗.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครอง จังหวัด ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนการจราจร
และขนส่ง กรมการขนส่งทางบก กรมอนามัย 

๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

๕.๑๘ โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

๕.๑๘.๑ สาระส าคัญ ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงาน 
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

๕.๑๘.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๘ 

๕.๑๙ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

๕.๑๙.๑ สาระส าคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๑๙.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ภาคเอกชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๕.๒๐ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา และ
หนองคาย 

๕.๒๐.๑ สาระส าคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนด้านการผลิตและ 
โลจิสติกส์ 

๕.๒๐.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

 

  

 


