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ยุทธศาสตรท์ี่  ยุทธศาสตรท์ี่  99    การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกจิการพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกจิ
ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ เป้าหมายภาคเหนอ: เปนฐานเศรษฐกจ
                   สร้างสรรค์มูลค่าสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
้ ่ ่ ไ ้ ิ่ ํ ื ื้ ี่ ิ่ ่

เปาหมาย

หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา

ลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาค และมี
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม

เพิมจํานวนเมือง
ศู น ย์ ก ล า งขอ ง
จังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่

พื น ที ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง

เพิมมูลค่าการ
ลงทุนในพื้ น ที่
เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนภาคกลาง : เปนฐานเศรษฐกจชนนา ู ู

และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ภาคใต้ :  
พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด

พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน
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เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม

ในสังคม

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล 
เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน



1 1 แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ
1. การพัฒนาภาค

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”
1.1 แนวทางการพฒนาภาคเหนอ

ั ี ่ ใ ี พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ11 22
พัฒนาการทองเทียวใหมีคุณภาพและ
ความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการ
ทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่
ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรค
ที่สรางมูลคาเพิ่มสูง

พฒนาประสทธภาพการผลตทางการเกษตร และ
สรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอิ นทรี ย  ควบคู กั บการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของตลาดู ู

อาทิ 
• ทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาตพินัธุ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน

อาทิ 
• ฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน

• ฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยในรูปแบบ
ฟารมเกษตรอจัฉริยะ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหคืนความอดมสมบรณสรางความสมดลแกระบบ

พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการ
ป ี่ ป  สสั ส

33 44
ฟารมเกษตรอจฉรยะ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
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ใหคนความอุดมสมบูรณสรางความสมดุลแกระบบ
นิเวศ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(แกปญหาหมอกควัน รักษาปาตนน้ํา ฟนฟูแหลงน้ํา
ขนาดใหญ)

เปลยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของ
ภาคเหนือที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ป 



1.2 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การพัฒนาภาค (ต่อ)

เพิ่มศกัยภาพการผลิตสนิคา
เกษตรสมาตรฐานเกษตร

11
พัฒนาอตสาหกรรมเกษตร
22

อาทิ
• ผลิตพลังงานทดแทน
กลุมจังหวัด NE ตอนกลาง
และตอนลาง

อาทิ
• แหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง
ทุงกุลารองไห (ยโสธร สุรินทร 
รอยเอด็ มหาสารคาม ศรีสะเกษ) 
โ ื้ เกษตรสมูาตรฐานเกษตร

อินทรียและอาหารปลอดภัย
พฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรปูไปสูผลิตภัณฑที่มี

มูลคาเพิ่มสูง 

66

อาทิ
• ทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ําโขง
และสุขภาพ
กลุมจังหวัด NE ตอนบน

• โคเนอืคุณภาพสูง
กลุมจังหวัด NE ตอนบน 2

• ผาไหม/ผายอมคราม
ขอนแกน นครราชสีมา กาฬสินธุ 
สกลนคร

“หลุดพ้นความยากจนสู่
การพึ่งตนเอง” ยกระดบัการทองเที่ยว

สูนานาชาต ิ

33
ฟนฟูปาไมใหอุดม

สมบูรณและรกัษาความ
หลากหลายทางชีวภาพใน

ื้ ี่  ้ํ

66 • ทองเที่ยวอารยธรรมขอม
กลุมจังหวัด NE ตอนลาง

• ทองเที่ยวยุคกอน
ประวัติศาสตร
กลมจังหวัด NE ตอนกลาง

อาทิ
• พื้นที่ตนน้ําเลย 
ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สกลนคร (ภูพาน)

ป โ ิ

44
พืนทีตนนํา กลุมจงหวด NE ตอนกลาง

• ทองเที่ยวเชงิกีฬา
บุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา

อาทิ

( ู )

เพิ่มประสิทธิภาพการ

55
อาทิ
• เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ําในลุมน้ํา
โขง ชี มูล

• ระบบกระจายน้ําเขาสพื้นที่ยทธศาสตร
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แกปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับ

• รอยเอด็ ขอนแกน
เพมประสทธภาพการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

• ระบบกระจายนาเขาสูพนทยุทธศาสตร
การเกษตร (ทุงกุลารองไห)

• ฟนฟูแหลงน้ําขนาดใหญ 
เชน หนองหาร (สกลนคร)



1.3 แนวทางการพัฒนาภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชัน้นํา”
1. การพัฒนาภาค (ต่อ)

เกษตร น้ํา

ฐ ฐ

ทรัพยากร& 
สวล.อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว

เพิ่มความสามารถ
การแขงขันของฐาน
อตสาหกรรมเดิม และ

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตอาหาร
และสินคาเกษตรให

ปรบัปรุงมาตรฐานสินคา
และธุรกิจบรกิารทองเที่ยวให
มีคณภาพและภาพลักษณที่

11 22 33 44
อาทิ
• ขยะชมชนและขยะอตสาหกรรม

55เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการน้ํา
แกไขปญหาน้ําใน

แกปญหาสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรมเดม และ
สงเสริมการพฒันา

อุตสาหกรรมแหงอนาคต

และสนคาเกษตรให
ทันสมัยและเปนสากล 

มคุณภาพและภาพลกษณท
ไดมาตรฐานสากล

อาทิ
• เพิ่มความจุอางเก็บน้ํา

อาทิ
• กลุมอตุสาหกรรมสําหรับ
กิจการที่ใชเทคโนโลยี

อาทิ
• ฐานสงออกอาหารรายใหญ
ของโลก (ขาว โค มะพราว สุกร 
ไก สัตวน้ํา)

อาทิ
• ทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

• ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม 
ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ

• การกัดเซาะชายฝง
ชลบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร เพชรบุรี 

แกไขปญหานาใน
ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางตอนบน 

หลักสําคัญของภาค 
บางพระ ดอกกราย

• พัฒนาแหลงน้ําระดับ
ไรนา

กจการทใชเทคโนโลย
ขั้นสูงและอุตสาหกรรม
แหงอนาคต 
ปทุมธานี อยุธยา 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ชลบรี ระยอง

ไก สตวนา) 
ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา 
สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ

• ฐานการผลิตและจําหนายผลไม
ผลไมเพือ่การสงออก

• ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร 
เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยว
โดยชุมชน
นครนายก ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด

ุ ุ
ประจวบคีรีขันธ
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ชลบุร ระยอง ผลไมเพอการสงออก 
(ทุเรียน มังคุด มะมวง)
ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา

• ทองเที่ยวเมืองเกา
อยุธยา ลพบุรี



1.4 แนวทางการพัฒนาภาคใต้
1. การพัฒนาภาค (ต่อ)

่

เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรให
เติบโตอยางเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคา

ยกระดบัรายไดจากการทองเที่ยวใหเติบโตอยาง
ตอเนื่อง และกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูพืน้ที่
เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง

11 22
อาทิ
• เพิ่มมลคาผลิตภัณฑยางพารา อาทิ

“ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”
ู ง

กระบี่ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
• เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร

• พัฒนาคุณภาพผลผลิตผลไม 
(ทุเรียน มังคุด กลวยหอม มะพราว)

• พัฒนาคุณภาพบรกิารและความปลอดภัยใน
แหลงทองเทีย่วนานาชาติ
ภูเก็ต พังงา กระบี่ สมุย พะงนั

• พัฒนาการทองเที่ยวชุมชน 
ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง 

44

( ุ ุ )
ชุมพร สุราษฎรธานี ยะลา

• เพิ่มมาตรฐานการผลิตกุงและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารทะเล 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี

• ผลิตโคเนื้อทีม่ีเนื้อคุณภาพสูง (โคเนื้อศรวีิชัย)
ชมพร สราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลง

ุ ุ ฎ ุ
ระนอง ตรัง สตูล

อาทิ

ปองกันและแกไขความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรฯ และ สวล. 

33

ชุมพร สุราษฎรธาน นครศรธรรมราช พทลุง

พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนให
เปนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยจะ
กําหนดเมืองนํารอง 3 เมืองที่มี
ความปลอดภัยใหเปนเมืองตนแบบ

อาท
• แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

• ฟนฟอูาวปตตานี บึงขุนทะเล 
(สุราษฎรธานี) ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ป ั ั ป  ้ํ
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เมืองนํารอง 
(1) อ.เบตง จ.ยะลา เปนเมืองพึ่งพาตนเอง (2) อ.หนองจกิ จ.ปตตานี เมืองอุตสาหกรรมเกษตร 
(3) อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส เมืองการคาชายแดน

ความปลอดภยใหเปนเมองตนแบบ • ปองกันรักษาปาตนนํา 
เขาหลวง นครศรีธรรมราช ปาฮาลาบาลา

• ขยะในแหลงทองเที่ยว 
สมุย หลีเปะ



2. การพัฒนาเมือง

ี ป ั ิ่  ี ิ ี ิ ปโ ป ี ั่ ึ

พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมอืงนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม

มีความปลอดภัย สิงแวดลอมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทวัถึง 
เนนความสอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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ั  ื  ่  ื

                                               แนวทางการพัฒนาหลักการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมือง

พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลาง
ของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 
สําหรับคนทุกกลุมในสังคม

สงเสริมการจดัการสิงแวดลอมเมือง
อยางมีบรูณาการ ภายใตการมีสวนรวม
ของสวนกลาง สวนทองถิน่ 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

1 2

ภาคประชาสงคม และภาคเอกชน

จัดการขยะมูลฝอย
อยางครบวงจร

พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม

สงเสริมการใชน้ําอยางประหยัด
เพื่อชวยลดมลพษิทางน้ํา

จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ

เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนจัดระบบบริการสังคมที่ไดมาตรฐาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานในเขตเมือง

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
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                                        แนวทางการพัฒนาหลัก (ตอ)การพัฒนาเมืองการพัฒนาเมือง

3 พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
• ใหประชาชนเขาถึงบรกิารระบบขนสงสาธารณะซึ่งมีตนทุนต่ําและ

เปนมิตรกับสิง่แวดลอม

4 รักษาอัตลกัษณของเมืองและสรางคุณคาของ

• สงเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกชวงวัยและผูพิการ
• สงเสริมความเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท

4 ุ
ทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดใหคนในทองถิ่น

• อนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นบาน และเมืองเกา 
• พัฒนาเมือง ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
• สรางและใชประโยชนจากเอกลักษณเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ

5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

ุ
เศรษฐกิจเมือง

• รวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเมืองใหมีขนาดเหมาะสม เพื่อประสทิธิภาพ
ในการบรหิารและใหบริการ
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ในการบรหารและใหบรการ
• เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและความรวมมือระหวางกัน
• หนวยงานสวนกลางสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณ
• สงเสริมการพัฒนาเมืองแบบมสีวนรวม



เมืองสําคัญและเมืองรอบสถานีขนสงระบบรางที่มีศักยภาพ 22 เมืองเมืองสําคัญและเมืองรอบสถานีขนสงระบบรางที่มีศักยภาพ 22 เมือง

                                             แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมือง

ศูนย์กลางการค้า การบริการ เมืองศูนย์กลางการค้า 
ิ

ญญ

ู
ธุ รกิจสุขภาพ การศึกษา 
และธุรกิจด้านดิจิทัล

การลงทุน การบริการ
สุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา

เมืองศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชย์  
ขนส่ง โลจิสติกส์  สุขภาพ 

่

เมืองชายแดน
เมืองบริเวณชมุทาง
เมืองศนูย์กลาง

พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง และ
เมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา และที่อยู่อาศัย
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บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณ
ใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ฐ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม



พัฒนาฟนฟใหเปนฐานการผลิตอตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดล

3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 3.1 แนวทางการพัฒนาพื้นทีช่ายฝั่งทะเลตะวันออก

เรงรัดการแกปญหา สนับสนุนการพฒันา เพิ่มศักยภาพการ
่

พฒนาฟนฟูใหเปนฐานการผลตอุตสาหกรรมหลกของประเทศทขยายตวอยางมสมดุล
5 แนวทาง

เรงรดการแกปญหา
มลพิษและสิ่งแวดลอม  

ุ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชั้นสูงเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ทองเที่ยวทางทะเล
เชือ่มโยงฝง
อาวไทย

• พัฒนาทาเรือเฟอรรี่และทาเรือ
สําราญที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล• กํากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

ใหดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานสิ่งแวดลอม

• ลดการปลอยมลพิษ

• ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

• ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมฯ
มาตรฐานสงแวดลอม

• สงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการติดตาม
ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพสิง่แวดลอม

่

• พัฒนากลุมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการ
การผลิตเชื่อมโยงกัน

• มีการจัดการผังเมืองและการบังคบัใช

จัดตั้งกองทนเพื่อดแลชมชน
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• พัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลและระบบ
ติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

• จดตงกองทุนเพอดูแลชุมชน

• เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
สวนทองถิ่น 



3.1 แนวทางการพฒันาพืน้ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ต่อ)

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม

กระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาใหแก
ประชาชนในพื้นที่

4444 5555
• ขยายขีดความสามารถของโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงทุกรูปแบบ 

่

สงเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจ
หลักกบัเศรษฐกิจชุมชน (อุตสาหกรรม 

สงคม และสงแวดลอม  ประชาชนในพนท

• เชื่อมโยงสนามบิน 3 แหง 
(สุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอูตะเภา)

• เชื่อมโยงการคมนาคมขนสง 
(ทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ) 

บริการ และการทองเที่ยว)

• พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงขายน้ํา ระบบไฟฟา เทคโนโลยีสารสนเทศ

• จัดการสิ่งแวดลอม (ขยะ น้ําเสีย)

• ปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
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ุ ุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี

• ยกระดบับริการสาธารณสขุ



3.2 แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกจิเชื่อมโยง
่ ่ ่

1
2

กับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเตบิโตอยางยั่งยืนและเกดิผลที่เปนรูปธรรม

สงเสริมและอํานวยความสะดวก
การลงทุนในพื้นที่ SEZ ชายแดน 

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

ใหสทิธิประโยชน  ตัง้ศูนยบรกิารเบ็ดเสรจ็  กําหนดการใช
ประโยชนพื้นทีใ่หสอดคลองกับกิจกรรมเปาหมาย  และ
พัฒนาเมืองชายแดนรองรบั 

พัฒนากิจกรรมการผลิต การคา โลจสิติกส บริการ 
ทองเทีย่ว ยกระดบัคุณภาพโดยใชเทคโนโลยรีะดบัสงู 
และวจิยัพัฒนา 

สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคี
ี ไ  ป โ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวนรวม

3 4
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 

10 พืน้ที่
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การพัฒนามีสวนรวมและไดรับประโยชน สงแวดลอมภายใตกระบวนการมสวนรวม
อนุรักษ+ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม
แกปญหาขยะมูลฝอย  สงเสริมการ ลดใช ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม  
มีมาตรการควบคุมผลกระทบทีอ่าจมีตอพื้นทีร่อบนอก  SEZ 

เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ  ใหภาคประชาสังคมมี
สวนรวม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคม 



ขอบคุณุ
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เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง (GMS Economic Corridors)
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ภาคเหนือ
1. เชือ่มโยงเส้นทางการท่องเที่ยว R3A 
2. แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร 
3 ขยายทางหลวงหมายเลข 103 อ ร้องกวาง

วันที่ 28 พ.ย. 59  จ.เชยีงราย
แนวทางการพัฒนาและโครงการสําคัญที่ได้รบัความเห็นชอบจากการประชุม กรอ. ภูมิภาค

วันที่ 18 มี.ค. 59  จ.อุดรธานี
1. การบริหารจัดการน้ํา : จัดหาแหล่งน้ําและเพิ่ม

พื้นที่ชลประทาน พัฒนาแก้มลิง พัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่

ภาคเหนอ
เป็นฐานเศรษฐกิจ            
สร้างสรรค์มูลค่าสูง

โมเดลร้อยเอ็ด 4 101 พัฒนาท่งกลาร้องไห้ให้เป็นวันที่ 22 ม ค 59 จ นครสวรรค์
วันที่ 24 ส.ค. 59  จ.ร้อยเอ็ด

3. ขยายทางหลวงหมายเลข 103 อ.รองกวาง 
    จ.แพร่ – อ.งาว จ.ลําปาง 
4. เร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชยั-

เชยีงราย-เชียงของ
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ํา จ.แพร่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนื

เพอแกปญหาภยแลง
2. โครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ทํา Container yard

ภาคกลาง
เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา

โมเดลรอยเอด 4.101 : พฒนาทุงกุลารองไหใหเปน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิ 
และพัฒนาร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่เป้าหมายทางการ
ท่องเที่ยวตามแผนสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวสาเก
ตนคร (จ.ร้อยเอ็ด) และการบริหารจัดการน้าํเพื่อ
บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 

วนท 22 ม.ค. 59  จ.นครสวรรค
1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร 

(Bio Hub) เพื่อการเกษตร
2. ฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อเป็น

แหล่งเก็บกักน้ําและการท่องเที่ยว 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 : 

่

อ หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

: ุ

วันที่ 12 ต.ค. 59  จ.ชลบุรี
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก และการจัดงาน

มหกรรมผลไม้ภาคตะวนัออก
2. เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายลําและผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบัง
3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบรี (แยกกระทิง

ุ
จัดทําเส้นทางจกัรยาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  และจัด
เทศกาลการท่องเที่ยว

1. พัฒนาและเพิ่มมูลค่ายางพาราและปาล์มน้ํามัน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด : 

วันที่ 28 ธ.ค. 58  จ.สุราษฎร์ธานี

1. โครงการภเก็ต Smart City

3. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุร (แยกกระทง
ลาย) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (ระยอง) 

4. การบริหารจัดการน้ํา : โครงการผันน้ําอ่างเก็บน้าํประแสร์ และการ
ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง

วันที่ 25 ก.ค. 59  จ.นราธิวาส
1 โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เช่น การ

วันที่ 16 ก.ย. 59  จ.ภูเก็ต
ภาคใต้

เป็นฐานการสร้างรายได้
ี่

ุ
ปรับปรุงถนน ยกระดับสิ่งอํานวยความสะดวกและ
มาตรฐานบริการการทอ่งเที่ยว 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจร (โคขนุศรวีิชยั)  
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1. โครงการภูเกต Smart City
2. โครงการยกระดับเมืองสปาน้ําพุร้อนเค็ม และพัฒนาเส้นทาง

อันดามันโรแมนติกโรด 
3. โครงการยกระดับเส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวอันดามัน : ปรับปรุงสาย 4 เป็น 4 

ช่องจราจร (ระนอง-ราชกรูด-ตะกั่วป่า-เขาหลัก) ปรับปรุงสาย 4027 เป็น 4 ช่องจราจร

1. โครงการเมองตนแบบ สามเหลยมมนคง มงคง ยงยน  เชน การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ. เบตง)  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการ 
เกษตร (อ.หนองจิก) และการจัดตั้ง Free Trade Zone (อ.สุไหงโก-ลก)

2. โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบุเก๊ะตาจังหวัดนราธิวาส (เร่งรัดก่อสร้าง
ระยะ 3)   

ทีหลากหลาย



้ ่้ ่

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่

พื้นที่เป้าหมายพื้นที่เป้าหมาย

ชลบุรี 
ระยอง 
ฉะเชิงเทรา

Supercluster

อุตสาหกรรม
เปาหมาย
อุตสาหกรรม
เปาหมาย

• ยานยนตแ์ละชิ้นส่วน
• อิเล็กทรอนกิส์
• ปโิตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ิ ิ ั
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• ดิจิทัล
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม



2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่มา : สํานักวเิคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สศช.
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การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการ
ผลิตที่สําคัญของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

การพัฒนาทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน
ขนาดทาง 1.435 เมตร  (Standard Gauge) 



2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ พื้นที่ Zoning ภาคการเกษตร

พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่เหมาะสมเลีย้งโคเนื้อ
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ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/#



นโยบายด้านการเกษตร : ลดพื้นที่ปลูกข้าว และส่งเสรมิการเลี้ยงโคเนื้อ

• มติ ครม. 17 ส.ค.59 เห็นชอบให้ กษ. ดําเนินมาตรการชว่ยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 
2559/60 ด้านการผลิต เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมรวม 40 จงัหวัด พื้นที่ 

่570,000 ไร่ ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 420,000 ไร่ และปศุสัตว์ ทํานาหญ้า 
150,000 ไร่ (30,000 ครัวเรือน)

• โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ มีกล่มเป้าหมายโครงการปรบเปลยนพนททานาไมเหมาะสมเพอสงเสรมการเลยงโคเนอ มกลุมเปาหมาย
ในพื้นที่ 40 จงัหวัด 120,000 ไร่ เกษตรกร 24,000 ครัวเรือน โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยงโคเนื้อรายละ 5 แม่ (รวม 120,000 ตัว) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขา้วมาปลูกพชื
อาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่อาหารสตวทดแทนรายละ 5 ไร

• เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนทําปศุสัตว์/นาหญ้า จะมีรายได้เสริมจากการขายมูลสัตว์ 
2,000 บาท/เดือน ขายหญ้า อาหารสัตว์ 2,000 บาท/เดือน และมีปริมาณโคเนื้อเพิม่ขึ้น
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สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด AEC และจีน



นโยบายด้านยางพาราไทย (คสช. และ รัฐบาล)
การกําหนดผลผลิตและคุณภาพยางพารา และลดการปลูกยางในพื้นที่ไมเ่หมาะสม 
• สนับสนุนให้โค่นยางแก่ที่อายุเกินกว่า 25 ปี ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือพืชเศรษฐกจิอื่นๆ เนื้อที่

ปร มาณ 3 ล้านไร่ประมาณ 3 ลานไร
• สนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินไปสู่การเกษตรรูปแบบอื่น 

หรือปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
• ตัดโค่นยางพาราที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่ประมาณ 3-4 ล้านไร่
การส่งเสริมการแปรรูปและการใช้ยางธรรมชาติ 

ไ ์• ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทย และดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
• ประสานความร่วมมือกบักระทรวงอุตสาหกรรม แกไ้ขปัญหาอุตสาหกรรมยาง
• ส่งเสริมกล่ม/สหกรณ์ ในการแปรรปยางพารา โดยสนับสนนเครื่องมืออปกรณ์ เพื่อผลิตยางแผ่น และ
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• สงเสรมกลุม/สหกรณ ในการแปรรูปยางพารา โดยสนบสนุนเครองมออุปกรณ เพอผลตยางแผน และ
สนับสนุนสินเชื่อ

• ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ อาทิ ในงานกอ่สร้างต่างๆ



เชียงรายเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่วไทย : มุง่เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่

เชียงใหม่

เชยงราย

ลําพูน

ลําปาง

พะเยา

สุโขทัย
พิษณุโลก

เลย
หนองคาย

บึงกาฬ
นครพนม

มกดาหาร

น่าน

ตาก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง

อารยธรรมล้านนา
เป้าหมาย: การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ล้านนาเชิงสร้างสรรคเ์ชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ําโขง

เป้าหมาย: การท่องเที่ยวตามลําน้ําโขง
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน*

แพร่

นครราชสมีา
อุบลราชธานี

บุรีรัมย์สรุินทร์ ศรีสะเกษ

กําแพงเพชร

สิงห์บุรี
อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี
นนทบุรี

มุกดาหาร

สุพรรณบุรี

้

ด่านแมส่อด

ด่านอรัญประเทศ

ด่านมุกดาหารเพชรบูรณ์
มรดกโลกดานวฒนธรรม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนกลาง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้

เป้าหมาย: การท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิตอีสานใต้
ร่วมสมัย เชื่องโยง สปป.ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม

เป้าหมาย: การท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก 
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

* ชัยภูมิ

นครปฐม

ชลบุรี
ระยอง

จันทบุรีเพชรบุรี

ประจวบคีรีขนัธ์

ุ
สระแกว้

ตราด
ด่านบ้านหาดเล็ก

ดานอรญประเทศ
ราชบุรี สมุทรสงคราม

ุ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast)

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach)

ป้ ่ ี่ ั ่ ื่

เป้าหมาย: การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากล 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่กัมพูชา และเวียดนาม

เป้าหมาย: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทางน้ําใน
ลุ่มน้ําเจ้าพระยา

*

่ ่

พังงา

ภูเก็ต กระบี่
ตรัง

ชมุพรระนอง

นครศรีธรรมราช

พื้นที่พิเศษเพื่อการทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื
พื้นที่ 24 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส

้

คําอธิบายสัญลักษณ์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

เป้าหมาย: การท่องเทียวพักผ่อนเพือ
สุขภาพชั้นนําของโลก

เป้าหมาย: การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก 
ั ั ั

หมายเหตุ เขตพัฒนาการท่องเทียวทีอยู่ระหว่างการจัดทํา 

(1) แผนพัฒนาการท่องเที่ยว (2) แผนพัฒนาเมืองหลักและเมืองรอง

ทางการท่องเที่ยว และ (3) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่

• เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

• เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนกลาง

้ั
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ที่มา: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ อพท. ประมวลโดย สศช.

สตูล สงขลา

ด่านสะเดาด่านปาดังเบซาร์

เขตพื้นทีเ่ศรษฐกิจและเมืองชายแดน
ที่ตั้งด่านพรมแดน

บนฐานวฒนธรรมอนดามน • เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขงพัทลุง



สกลนคร

เชียงราย

เมืองสมุนไพร
(Herbal City)

สกลนคร

วิสัยทัศน์ “สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทาง

สุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”

เป้าหมาย นําร่อง 4 จังหวัด

ปราจีนบุรี
เปาหมาย นารอง 4 จงหวด 

• เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนั

• สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เท่าตัว

สร ร์ธ ีสุราษฎรธาน
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รอยละของประชากรใต
เสนความยากจน (%) ป 2556 ป 2557

คากลางประเทศ 12.49 10.43

แมฮองสอน 65.16 46.08
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