
หัวขอ :  การขับเคลื่อนงานดานอุตสาหกรรมของจังหวัดอยางยั่งยืน 
วิทยากร :  ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
  งานของกระทรวงอุตสาหกรรม คือทําใหธุรกิจสามารถดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว การอนุญาต           
การดําเนินการของธุรกิจตางๆ การสนับสนุน SMEs การสรางผูประกอบการพันธใหม การถายโอนภารกิจดาน
อุตสาหกรรมในทองถ่ินให อปท.  เรื่อง OTOP เปนการทํางานรวมกับกระทรวงมหาดไทย 
  SMEs ถอดจาก Vision Thailand 4.0 เนนอุตสาหกรรมนวัตกรรมมากขึ้น สรางอุตสาหกรรมจาก
เทคโนโลยีและการสรางสรรค ดวยแนวคิดวาสินคาอุตสาหกรรมตองขายพรอมบริการโดยกระทรวง
อุตสาหกรรมสรางแพลตฟอรมขึ้นมาและดําเนินการรวมกับภาคเอกชน  
  การทําใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยใช 3 ยุทธศาสตร คือ 

1. การยกระดับและสรางนักรบอุตสาหกรรมใหม 
2. การใชเทคโนโลยี และการสรางสรรค (Technologies Innovation Creative) 
3. การสราง Production Process Design ในภาคอตุสาหกรรม 

 
ตองการ ภาพในการเจรจาตอรองอยางชัดเจน บทบาทการเจรจาระหวางประเทศ การยอมรับของประชาชนใน
พื้นที่ ความสามรถในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ไมตองยืมตางประเทศมาใช การออกมาตรฐานผลิตภัณฑ 
 
ภารกิจสําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของจังหวัด 

1. การทําใหเอกสารการอนุญาตตางๆดําเนินการงายขึ้น เชน การอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ร.ง. 4 จะถายโอนภารกิจให อปท. การอนุญาตเหมืองแร มอก. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
อาจจะมีการมอบอํานาจใหอนุญาตไดงายขึ้นตอไป 

2. การเปนเจาภาพ เชิงพื้นที่ เชนการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SME ก็รับการรอง  
ขอผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด SMEs Rescue Center SMEs Turn Around สุดยอด SMEs การพัฒนา         
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPAOI) Thailand Food 
Valley เรื่อง OTOP เนนเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(มผช.) หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (CIV) 
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

3. การควบคุม เชน Green Industry CSR ธรรมาภิบาล คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ              
การเรงรัดกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ แผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco City Eco Town, Third Party, 
คูมือการพิจารณาอนุญาตฯ ตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ 37 คูมือ การบริหารจัดการเรื่องรองเรียนโดย
ศูนยดํารงธรรม และการแกไขปญหาการคามนุษย และการทําการประมงผิดกฎหมาย 
 
โครงการหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค Creative Industry Village : CIV พัฒนาความรูความสามารถใน

การประยุกตใชทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว

งบประมาณ 39.9 ลานบาท  โดยเลือกหมูบานนํารองตนแบบ บูรณาการกับจังหวัด ดําเนินการตั้งแตตนน้ํา 

กลางน้ํา จนกระทั่งถึงปลายน้ํา โดยเริ่มตนทํา 9 แหง ไดแก เชียงใหม 1 แหง นาน 1 แหง  สุโขทัย 1 แหง  

อุดรธานี  1 แหง อุบลราชธาน ี1 แหง  สุรินทร 1 แหง ระยอง 2 แหง  และนครศรีธรรม 1 แหง 

 



โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในในภูมิภาค (OPAOI)  
         การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค
ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI (โอปอย) ไดเริ่มตนตั้งแตป 2550 
จนถึงปจจุบัน โดยมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสถานประกอบการ เพื่อลดตนทุน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑและระบบมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดใหมี
กลยุทธขับเคลื่อนการตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ รวมถึงการหาชองทางการตลาด ซึ่งการทํางาน
เปนการบูรณาการรวมกันในลักษณะไตรภาคีของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค เพื่อใหสถานประกอบการสามารถแขงขันได
อยางมั่นคงและยั่งยืน 
โครงการศูนยชวยเหลือ SMEs โดยการตั้ง SMEs Rescue Center โดยรวมงานกับศูนยดํารงธรรมจังหวัด 

สสว. และ SMEs Bank  

วัตถุประสงค 

      1. เพื่อใหการชวยเหลือ SMEs ที่ประสบปญหาทางธุรกิจจากปจจัยตางๆ ใหสามารถ 
              พลิกฟนธุรกิจใหกลับมาดําเนินธุรกิจตอไป 

      2. เพื่อเชื่อมโยงบริการกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนา SMEs 
              กลุมเปาหมาย : SMEs กลุมที่ประสบปญหาที่มีศักยภาพในการพลิกฟนธุรกิจ (Turn Around) 

 คุณสมบัติผูรับบริการ 
      1. เพื่อใหการชวยเหลือ SMEs ที่ประสบปญหาทางธุรกิจจากปจจัยตางๆใหสามารถ 
          พลิกฟนธุรกิจใหกลับมาดําเนินธุรกิจตอไป 

                 2. เพื่อเชื่อมโยงบริการกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนา SMEs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco City Eco Town)  15 จังหวัดนํารอง เริ่มจากจังหวัดที่มี
อุตสาหกรรมอยูแลว แบงออกเปน 3 กลุม คือ  

1. กลุมจังหวัดที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เชน ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี  
  นครราชสีมา ขอนแกน สุราษฎรธานี สงขลา  
2. กลุมจังหวัด EEC (Eastern Economics Corridor) เชน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  
3. กลุมจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแนน เชน สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี 

 

 
 
 
กรอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 



หนวยงานขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมสวนภูมิภาค  
1. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด 
2. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ศูนย  (เชียงใหม / พิษณุโลก / พิจิตร / อุดรธานี / ขอนแกน / 

นครราชสีมา / อุบลราชธานี / สุพรรณบุรี / ชลบุรี / สุราษฎรธานี / สงขลา) 
3.  ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน 6 ศูนย (กรุงเทพมหานคร / เชียงใหม / ขอนแกน / ราชบุรี / ชลบุรี / 

สงขลา) 
4.  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย 4 ศูนย (กาญจนบุรี  กําแพงเพชร/ ชลบุรี/ อดุรธานี)  
5.  สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 7 ศูนย (สงขลา/ อุดรธานี / เชียงใหม / ภูเก็ต / พิษณุโลก / 

นครราชสีมา / ราชบุรี) 
 

 
 

 


