สรุปข้อคิดเห็นจากการนาเสนอยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
ข้อคิดเห็นรายกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
๑. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 1
ประกอบด้วย
จ.เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง
และลาพูน
โดยมี จ.เชียงใหม่
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

๒. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2
ประกอบด้วย
จ.เชียงราย น่าน
พะเยา และแพร่
โดยมี จ.เชียงราย
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

สาระสาคัญ
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒) วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า
การลงทุน สู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม
ล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) สร้างคุณค่าและความ
โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (๒) ยกระดับ
เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ (๓) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสูงสู่ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ (๔) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อ
การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๔) จุดเน้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมล้านนา
ประกอบด้วย (๑) การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสู ง
(๒) Northern Thailand/Food Valley และ (๓) Green
City

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการฯ
- ประเด็นด้านการท่องเที่ยวถือว่า
มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
พื้นที่
- ประเด็นด้านการเกษตรถือว่าพื้นที่
มีภูมิอากาศเหมาะสมกับเกษตร
อินทรีย์และอาหาร
- ให้เพิ่มเติมเรื่องระบบขนส่ง
(Logistic) การเชื่อมโยงทั้งทางบก
ทางราง และเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
จังหวัด/ภาค เช่น รถไฟความเร็วสูง
กทม.-เชียงใหม่ เป็นต้น ให้ชัดเจน
- ให้ใช้ Application ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการตลาด
- ให้พิจารณาความเชื่อมโยงการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยให้เสนอปัญหา/ข้อจากัดที่ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการได้ เช่น ความ
มั่นคง เป็นต้น
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประธานอนุกรรมการฯ
ตอนบน 2 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
- ให้ความสาคัญกับการสร้างเรื่องราว
๒) วิสัยทัศน์ ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรม (Story) ของสินค้า
ล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบโลจิสติกส์
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาสภาพแวดล้อม - ระบุรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ ประชากร ในระยะ ๕ ปี ๑๐ ปี
ต่างประเทศ (๒) สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ ๑๕ ปี ๒๐ ปี (ทุกกลุ่มจังหวัด)
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
- เตรียมคนรองรับประเทศไทย ๔.๐
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ (๓) พัฒนาและ
- ให้ความสาคัญกับการเชื่อมต่อ
สนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา เส้นทางคมนาคม
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน นายศุภชัย พานิชภักดิ์
อย่างยั่งยืน (๔) ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ให้กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมี
ทั้งหมดดาเนินการ ดังนี้
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
๑

กลุ่มจังหวัด

สาระสาคัญ
๔) จุดเน้น (๑) ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและ
โลจิสติกส์สู่ GMS และ ASEAN+3 (๒) เมืองสมุนไพรและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Herb Heath Heritage of
Peaceful and Long – Term Care) (๓) สินค้าเกษตร
คุณภาพดีและปลอดภัย (ข้าวหอมมะลิ กาแฟ โคเนื้อ
สมุนไพร)

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
- ศึกษากระบวนการรักษาพื้นที่ป่า/
ขยายพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
(REEP) และนามาใช้ประโยชน์
- พิจารณาการจดทะเบียน GI
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง
เช่น กาแฟ เป็นต้น
- คานึงถึงเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity)
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- ให้ความสาคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่า
- ให้แสดงทิศทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
๓. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประธานอนุกรรมการฯ
ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
- การเชื่อมโยงเส้นทาง Logistic
ตอนล่าง 1
๒) วิสัยทัศน์ สะพานเชื่อมต่อภูมิภาค และเชื่อมโยง ตามเส้นทาง LIMEC ก่อให้เกิด
ประกอบด้วย จ.ตาก การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยวและ
พิษณุโลก เพชรบูรณ์
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม ควรขอรับการสนับสนุน
สุโขทัย และ
เกษตรอัจฉริยะและอาหารปลอดภัยโดยเศรษฐกิจฐาน
ด้านคมนาคม ไฟฟ้า และการพัฒนา
อุตรดิตถ์
ชีวภาพ (๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง
แหล่งท่องเที่ยว
โดยมี จ.พิษณุโลก
บนฐานนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (๓) การพัฒนา - ให้ดาเนินการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยยกระดับโครงข่ายการขนส่ง
อย่างต่อเนื่อง
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากสี่แยกอินโดจีนสู่ภูมิภาค - ให้ความสาคัญกับประเด็นการดูแล
อาเซียน (๔) ฟื้นฟู และจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภาคเหนือ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะต้นทุนการพัฒนา
ทั้งหมด (สถานะ ที่ดินทากิน
(๕) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ และเศรษฐกิจดิจิ ทัล
การศึกษา อาชีพ รายได้)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (๖) พัฒนาความ
นายศุภชัย พานิชภักดิ์
มั่นคงและคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและหลากหลายมิติ - ระเบียงเศรษฐกิจ GMS ไปเชื่อมกับ
Smart & Green City
เมืองทวายของเมียนมา ทาให้เอกชน
๔) จุดเน้น (1) เกษตรและแหล่งแปรรูปอาหาร
มีการเก็งกาไรราคาที่ดิน ดังนั้น ต้อง
(2) ท่องเที่ยวนิเวศ ประวัติศาสตร์ (๓) ศูนย์เศรษฐกิจ
สร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
การค้า โลจิสติกส์ (๔) Green City
ในทุกเรื่อง รวมทั้งต้องมีแผนการใช้
พื้นที่ โดยผู้ที่ได้ประโยชน์จากการ
ลงทุนของรัฐบาล ต้องมีส่วนร่วม
ในการเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วย
๔. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประธานอนุกรรมการฯ
ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
- พื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นอู่ข้าวอู่น้า
ตอนล่าง 2
๒) วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า
ประกอบด้วย
ปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมล้าค่า เกษตร สัตว์น้า
จ.กาแพงเพชร
ระดับประเทศ
๒

กลุ่มจังหวัด
นครสวรรค์ พิจิตร
และอุทัยธานี
โดยมี จ.นครสวรรค์
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

๕. กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนบน 1
ประกอบด้วย จ.เลย
หนองคาย บึงกาฬ
หนองบัวลาภู และ
อุดรธานี
โดยมี จ.อุดรธานี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

สาระสาคัญ
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน กระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่
ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (๒) ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด
และการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน (๓) พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
๔) จุดเน้น (๑) เกษตรปลอดภัย (๒) ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒) วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ การผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของ
อารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (๓) เพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน

๓

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
- ให้เน้นการรักษาและเพิ่มคุณภาพ
สินค้า

ประธานอนุกรรมการฯ
- จ.บึงกาฬ จะยกระดับเป็นเมือง
ยางพารา และสร้างสะพานเชื่อมกับ
ลาว
- จ.หนองคาย จะเชื่อมรถไฟ
ความเร็วสูง (ระยะ ๒ นครราชสีมาหนองคาย)
- จ.เลย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
เส้นทางสวยงามเชื่อมกับ
จ.เพชรบูรณ์
- จ.หนองบัวลาภู ต้องยกระดับการ
พัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาและ
รายได้
- นายกรัฐมนตรีกาหนดนโยบายให้
สร้างงานและสร้างคนในพื้นที่
สนับสนุนคนกลับทางานในภูมิลาเนา
มากขึ้น โดยให้เชื่อมโยงการ
ดาเนินงานกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
- ให้ระมัดระวังเรื่องยาเสพติด
การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- การจัดทายุทธศาสตร์ให้คานึงถึง
จุดอ่อน ปัญหา และความเสี่ยงของ
พื้นที่ด้วย โดยมองไปข้างหน้าว่าจะ
ป้องกันหรือมีแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงนั้นได้อย่างไร
- การเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ต่างจังหวัดเข้าเมืองหลวง ทาให้เกิด
ปัญหาความมั่นคงและสังคม

กลุ่มจังหวัด
๖. กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนบน 2
ประกอบด้วย
จ.นครพนม
มุกดาหาร และ
สกลนคร
โดยมี จ.สกลนคร
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

สาระสาคัญ
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒) วิสัยทัศน์ ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม
ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
สู่อาเซียน
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน (๒) การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร (๓) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า
การลงทุน (๔) การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการฯ
- กลุ่มจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทั้ง
๓ จังหวัด เป็นประตูการค้า GMS
เมืองธรรมะ เกษตร
- ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา
ทั้ง Agenda และ Area Based เช่น
แรงงานต่างด้าว แรงงานไทยตกงาน
ระบบการศึกษา ปัญหาสังคม
เป็นต้น หากติดขัดประเด็นใดจึงให้
ส่วนกลางเข้าไปสนับสนุนแก้ไข
ปัญหา
- ให้อาศัยจุดแข็งขยายผลพัฒนา
พื้นที่
- จุดอ่อนด้านแรงงาน ผลผลิต
การเกษตรน้อย ต้องหาวิธีการ/
แนวทางเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
๗. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ประธานอนุกรรมการฯ
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564)
- กลุ่มจังหวัดมีจุดเด่นหลากหลาย
เฉียงเหนือ
๒) วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูป
เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ตอนกลาง
การเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และ
ประวัติศาสตร์ เกษตรแปรรูป
ประกอบด้วย
โลจิสติกส์สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มหาวิทยาลัย ศูนย์กลาง Logistic
จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) การพัฒนาศักยภาพ
สนามบิน เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการ
มหาสารคาม และ
การผลิต การเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร พัฒนาจากจุดเด่น เพื่อกระจาย
ร้อยเอ็ด
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๒) การพัฒนาขีดความสามารถ คนทางานในพื้นที่ให้มากขึ้น
โดยมี จ.ขอนแก่น
ด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ (๓) การเพิ่ม
- เชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มจังหวัด
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ใกล้เคียง
- ควรคานึงถึงปัญหาสังคม
สิ่งแวดล้อม และขยะด้วย
นายศุภชัย พานิชภักดิ์
ทุกกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือต้องกาหนดวิธีการ/
แนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
ของรายได้ โดยต้องปิดช่องว่าง
ไม่ให้ขยายและลดช่องว่างลง เช่น
การสร้างโอกาสทางการศึกษา
สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
การเพิ่มผลผลิตของสินค้าทาง
การเกษตร เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของรายได้
๔

กลุ่มจังหวัด
๘. กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
ประกอบด้วย
จ.นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์
โดยมี จ.นครราชสีมา
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
๙. กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2
ประกอบด้วย
จ.ยโสธร ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี
โดยมี จ.อุบลราชธานี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

สาระสาคัญ
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒) วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้า
ชายแดน
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
(๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผลิตภัณฑ์ไหม (๓) การ
ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒) วิสัยทัศน์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้า
ชายแดนได้มาตรฐานสากล
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) การเพิ่มมูลค่าข้าวหอม
มะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒) การ
ขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (๓) การสนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
การค้าการลงทุนสู่สากล
๔) จุดเน้น (๑) ข้าว (ข้าวหอมมะลิอินทรีย์) และพืช
เศรษฐกิจอื่น เช่น ทุเรียน หอมแดง ฯลฯ (๒) โค ปศุสัตว์อื่น
ประมง (ปลาตะเพียน) (๓) โลจิสติกส์ ด่านชายแดนและการ
ท่องเที่ยว
๑๐. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ภาคกลาง
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
ตอนบน 1
๒) วิสัยทัศน์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตแหล่งของ
ประกอบด้วย
นวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้
จ.นนทบุรี ปทุมธานี เทคโนโลยีชั้นสูง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา และการผลิตอาหารปลอดภัย
และสระบุรี โดยมี
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการ
จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ และชุมชนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (๒) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว
(๓) การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม
โดยการฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/
๕

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการฯ
- การเกษตร อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
สามารถขยายการพัฒนาจากใน
ปัจจุบันได้อีก
- ต้องทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ประธานอนุกรรมการฯ
- การมุ่งพัฒนาเป็นจังหวัดในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๓ ถือเป็น
ความท้าทายของกลุ่มจังหวัด ต้อง
ดาเนินการให้ต่อเนื่อง
- ให้กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยพัฒนา เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ประธานอนุกรรมการฯ
- ให้ความสาคัญกับการแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม สิ่งแวดล้อม ขยะ
การคมนาคมขนส่งไม่ปลอดภัย
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
และแรงงานที่เป็น Skill Level
เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐

กลุ่มจังหวัด

สาระสาคัญ
ป่าสักและลาน้าสาขา และสร้างมูลค่า เพิ่มจากขยะด้วยการ
ใช้นวัตกรรม (๔) เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการจัดระเบียบการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการวางระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน รองรับ
การขยายตัวของเมือง
๑๑. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ภาคกลาง
ตอนบน ๒ (พ.ศ. 2561 - 2564)
ตอนบน 2
๒) วิสัยทัศน์ ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย
ประกอบด้วย
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้าสมดุลและยั่งยืน
จ.ชัยนาท ลพบุรี
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) ยกระดับกระบวนการ
สิงห์บุรี และอ่างทอง ผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย
โดยมี จ.ลพบุรี
(๒) สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทาง
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
๔) จุดเน้น (1) ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร (กล้วย
น้าว้า พืชผัก พันธุ์ข้าวคุณภาพ แพะ โคนม และปลาน้าจืด)
(2) ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ (เชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อถือศรัทธา)
(3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าต้นทุน คุณภาพน้า
(การเกษตร อุปโภคบริโภค และภัยพิบัติ)
๑๒. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ภาคกลางตอนกลาง ตอนกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประกอบด้วย
๒) วิสัยทัศน์ เส้นทางการค้าการลงทุนไปสู่อินโดจีน
จ.ฉะเชิงเทรา
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตร
นครนายก ปราจีนบุรี แปรรูประดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สมุทรปราการ และ เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม
สระแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์
โดยมี จ.ฉะเชิงเทรา
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นานวัตกรรมมาใช้ในการผลิตระบบการตลาด และ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
(ZONING) เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี (๓) พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรม
๖

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม

ประธานอนุกรรมการฯ
- กลุ่มจังหวัดเป็นครัวมหานคร
(แหล่งอาหารให้กับกรุงเทพมหานคร)
- กลุ่มจังหวัดเน้นผลผลิตภาคเกษตร
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น
- กลุ่มจังหวัดให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการน้า เส้นทางเชื่อมโยง
โดยเฉพาะขยายทางน้า ระบบ
Logistic การตลาด มีระบบรถไฟราง
คู่จาก จ.ลพบุรี ไป จ.นครสวรรค์

ประธานอนุกรรมการฯ
- จังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีความ
แตกต่างกันมาก จะค่อนข้างเชื่อมโยง
ยาก
- ปัญหา Logistic มีทั้งรถขนคน
รถขนสินค้า รถมีขนาดใหญ่น้าหนัก
มาก ส่งผลถนนในเส้นทางสายรอง
ชารุด เสียหาย ดังนั้น ให้ประสาน
กระทรวงคมนาคมศึกษาเส้นทาง
วงแหวนรอบนอก (รอบที่ ๒)
- ให้ความสาคัญกับการป้องกัน
ปัญหาแย่งชิงน้าจืดในช่วงฤดูแล้ง
- จ.ฉะเชิงเทรา จะมีผู้บริหาร (Boss)
๒ คน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
และ ผู้ว่าการ EEC ขอให้ประสาน
การทางานร่วมกันให้มากขึ้น

กลุ่มจังหวัด

๑๓. กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1
ประกอบด้วย
จ.กาญจนบุรี
นครปฐม ราชบุรี
และสุพรรณบุรี
โดยมี จ.นครปฐม
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

๑๔. กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
ประกอบด้วย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร
โดยมี จ.เพชรบุรี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

สาระสาคัญ
เกษตรแปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)
(๕) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑ (พ.ศ. 2561 - 2564)
๒) วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับ
สากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่
เอเชีย
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร (๒) ส่งเสริมอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง (๓) พัฒนาและส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า
การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย (๔) ยกระดับการผลิต
ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน
และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ (พ.ศ. 2561 - 2564)
๒) วิสัยทัศน์ เป็นฐานการผลิตและบริการในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้
มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) การสร้างต้นทุนทาง
ทรัพยากรภาคการเกษตร (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว
การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ (๓) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) การเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อย่างยั่งยืน
๔) จุดเน้น อาหารและการท่องเที่ยว และศูนย์กลาง
โครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗
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ประธานอนุกรรมการฯ
กลุ่มจังหวัดเน้นผลผลิต ได้แก่ อ้อย
(แปรรูปครบวงจร) ข้าว (ส่วนใหญ่
นาไปแปรรูปเป็นแป้ง) รวมทั้งการ
พัฒนาด่านชายแดน (มีด่านพุน้าร้อน
และภาคเอกชนต้องการพัฒนา
ด่านเจดีย์สามองค์) และการแพทย์
(จ.นครปฐมมีสถาบันการศึกษาที่
เปิดสอนด้านการแพทย์หลายแห่ง)

ประธานอนุกรรมการฯ
- ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัด
เช่น การจัดการที่อยู่อาศัยแรงงาน
ต่างด้าว เป็นต้น รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น เช่น
ยาเสพติด เป็นต้น
- พัฒนาโครงการเชื่อมโยงเส้นทางน้า
กับด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับ
เมียนมา

กลุ่มจังหวัด
๑๕. กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก
ประกอบด้วย
จ.จันทบุรี ชลบุรี
ตราด และระยอง
โดยมี จ.ชลบุรี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

สาระสาคัญ
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2564)
๒) วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว
ชั้นนาในอาเซียน ฐานการผลิตและจาหน่ายผลไม้ ประมง
และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
นานาชาติเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) ยกระดับการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนาในอาเซียน
(๒) พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานมีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อให้เป็นฐานการ
ผลิตและจาหน่ายผลไม้ ประมงและปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
(๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
นานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (๔) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม (๕) ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ
๑๖. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประกอบด้วย
๒) วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยว
จ.ชุมพร
นานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับ
นครศรีธรรมราช
สิ่งแวดล้อม
พัทลุง และ
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาการผลิต แปรรูป
สุราษฎร์ธานี
และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ามัน
โดยมี จ.สุราษฎร์ธานี ยางพารา ไม้ผล) (2) การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ (3) พัฒนาสู่การเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยว (4) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด (5) การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคม
คุณภาพ
๘

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการฯ
- กลุ่มจังหวัดมี ๒ จังหวัดที่เป็นพื้นที่
EEC ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจาก
โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ทั้งนี้
กลุ่มจังหวัดเน้นเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวของทุกจังหวัดเข้าด้วยกัน
- จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จะมี
ผู้บริหาร (Boss) ๒ คนในพื้นที่ คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผู้ว่าการ
EEC ขอให้ประสานการทางาน
ร่วมกัน

ประธานอนุกรรมการฯ
- ให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยง
Logistic ทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ กับกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ เช่น
ทางน้า จ.จันทบุรี ไป จ.สุราษฎร์ธานี
(เกาะสมุย) ทางรถไฟ จ.สุราษฎร์ธานี
พังงา และภูเก็ต เชื่อมต่อไปยัง
อ่าวไทย การขยายถนน ๔ ช่องทาง
ของ จ.พังงา และ จ.กระบี่ เป็นต้น
- ผลักดันการพัฒนาโครงการ
เซาเทิร์นซีบอร์ด

กลุ่มจังหวัด

สาระสาคัญ
๔) จุดเน้น (1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ และเชิงอนุรักษ์ (2) ศูนย์กลางการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล ประมง
ปศุสัตว์) (3) เครือข่ายคมนาคมโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาค
๑๗. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน (พ.ศ. 2561 - 2564)
อันดามัน
๒) วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก
ประกอบด้วย
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่า งยั่งยืน
จ.กระบี่ ตรัง พังงา
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาคุณภาพด้านการ
ภูเก็ต และระนอง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน (๒) การพัฒนาระบบ
โดยมี จ.ภูเก็ต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ขุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน (3) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) จุดเน้น (๑) การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานระดับโลก (๒) การเพิ่มรายได้ภาคเกษตรกรรม
โดยยกระดับสู่มาตรฐานการเป็นครัวโลก
๑๘. กลุ่มจังหวัด
๑) ชื่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ภาคใต้ชายแดน
ชายแดน (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประกอบด้วย
๒) วิสัยทัศน์ เมืองยางพารา การค้าชายแดน และ
จ.นราธิวาส ปัตตานี การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อย่างยั่งยืน
ยะลา สงขลา
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาการ
และสตูล
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม (๒) ส่งเสริมการค้า
โดยมี จ.สงขลา
การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ และ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ วางระบบป้องกันสาธารณภัย (๓) พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
๔) จุดเน้น (๑) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/
วัฒนธรรม (๒) การค้าชายแดน (๓) การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ยางพารา

๙

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม

ประธานอนุกรรมการฯ
- ให้ประสานกระทรวงคมนาคม
(สนข.) ดาเนินการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง
- ให้ความสาคัญกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- ขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
Smart City
- ให้ขยายแหล่งท่องเที่ยวจาก
จ.ภูเก็ตไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของ
กลุ่มจังหวัดรวมทั้งเชื่อมโยงข้าม
กลุ่มจังหวัด
- ให้ความสาคัญกับการบาบัดน้าเสีย
ประธานอนุกรรมการฯ
ให้ขับเคลื่อนนโยบายสามเหลี่ยม
มั่นคง รวมทั้งนโยบายพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา

