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ค าน า 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับทบทวน) ให้สอดคล้องกับแนวคิดตำมนโยบำยรัฐบำล  
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ข้อสั่งกำรคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
นโยบำยรองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์) แผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
จังหวัดเพชรบุรี  ปี 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) ได้ด ำเนินกำรระดมควำมคิดเห็นจำกข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ส ำนักงำนเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ฯลฯ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders)  
เช่น ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ ประชำชน ฯลฯ ผ่ำนระบบออนไลน์
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้น ำควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำวิเครำะห์ ประมวล
จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ปี  พ.ศ. 2564 -2565  
(ฉบับทบทวน)  ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี ให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล  

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุ รี  หวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในภำคส่วน น ำไปใช้เป็นกรอบในกำรท ำงำนบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด อันจะน ำมำสู่ควำมม่ังคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในด้ำนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเพชรบุรี 
สืบต่อไป  
 

 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  
พฤษภำคม   ๒๕๖4 
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    3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี ๘ 
    3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๑ 
    3.1.๓ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม ๒๐ 
3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบตัิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุร ี
ปี 2564-2564 (ฉบับทบทวน) 

๓๒ 

  วิสัยทัศน ์ ๓๒ 
3.2.2 พันธกิจ ๓๒ 
    3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ๓๓ 

๔ ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ๓๗ 
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       และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 
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๔.๓  ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สอจ.  
       ตามแผนพัฒนาจังหวัด 

๔๘ 

๔.๔  ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สอจ. 
       ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2563 

๔๘ 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ปี 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) หน้าท่ี 1 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุรี  ปี 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี (SWOT Analysis & TOWs Matrix) 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี ปี 2564 - 2565 ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นโยบาย การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติการก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด า เนินงานควบคู่กับการก ากับดูแล
สิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มีขอบเขต ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
   “พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมโดยเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 
 พันธกิจ 
  ๑. ก ากับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ 
อยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
  ๒. จัดท า เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
รวมท้ังประสานการพัฒนาและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๔. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
ภาคอตุสาหกรรม 
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 แนวทางการพัฒนา 
  1. ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 
  2. เช่ือมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจโลก 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
  ๒. เพ่ือใช้ประโยชน์จากท าเลท่ีตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถเชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้านในกลุ่ม AEC ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ตลาดสากล 
  ๓. สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง 
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของแผนท้ัง 3 ระดับ และรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรี 
ตามบริบทของจังหวัดเพชรบุรีท่ีก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดท่ีสอดคล้อง ต่อไป 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย  

 - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีสถียร    
  ภาพและยั่งยืน 

  - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- การเกษตรสร้างมูลค้า 
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- พัฒนาเศรษฐกจิบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี สามารถเพ่ิมขีดการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การใช้
ประโยชน์จากท าเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลก ในการ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ตลาดสากล สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดและประเทศ 
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๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑) เป้าหมาย  
- ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด

ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
- ยกระดับกระบวนทัศน์  เ พ่ือก าหนดอนาคตของประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาธิบาล 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
- พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 
การยอมรับจากชุมชนลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง เป็นการฟ้ืนฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒   

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

● เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

● เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศสาขา
เกษตรขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3.8 

 2) อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 1.2  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรแปรรูป 
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● แนวทางการพัฒนา  

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร 

ที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ที่มีมูลค่าสูงโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ

แปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า

เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป

สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

๓) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน

กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุ

ภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตาม

ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร

ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด 

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ 

การสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 
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๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 

  ๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้้า 
 2. เ พ่ือรักษาและ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม 
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

๒) เป้าหมายรวม  
1. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

๓) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(๓.1) เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๓.2) เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 (๔) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(4.1) เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็น
ล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่ง
น้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

(4.2) เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไก
จัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ 
หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 
(5) แนวทางการพัฒนา 
 (5.1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น ดังนี้  (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า  
(2) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
(4) ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง  
(5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
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 (5.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 (5.3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ (1) เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร  
(3) แก้ ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้   
(4) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5.4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
(1)ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
 (5.5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ โดย  
(1) จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาค
ขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร (3) ส่งเสริมภาคเอกชน 
รฐัวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สร้างความรู้  ความเข้า ใจ  
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (5.6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (5.7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 (5.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกีย่วข้อง  

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

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
▪ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
▪ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

((ฉบับทบทวน)) 

 ---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี 
               ปี พ.ศ. 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 ระบุว่า “การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐฯ  ส่วนราชการก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน” มาตรา 16 ระบุว่า “ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท า
เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารแผ่นดิน โดยระบุในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี ปีพ.ศ. 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผน 
ทั้ง 3 ระดับ และรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรีตามบริบทของจังหวัดเพชรบุรี  
ที่ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้อง และสอดคล้องกับการก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัดเน้นต าแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้ที่
เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์
ของอาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งใช้ยึดถือปฏิบัติตามภารกิจ และเป้าหมายร่วมเพ่ือให้สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม และนโยบายรัฐบาลต่อไป  

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวดัเพชรบุรี ปี 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน)  
3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

๑. ลักษณะทางกายภาพ 
จังหวัดเพชรบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๒๒๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๙๐,๗๑๑ 
ไร่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคกลาง  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศ
เพ่ือนบ้าน ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีและอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต ้ ติดกับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 
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๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย 
ทั้งท่ีราบสูง ภูเขา สูงชัน ที่ราบลุ่ม โดยมีรายละเอียดของแต่ละพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอ าเภอแก่งกระจานและอ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยๆลาดต่ ามาทางทิศตะวันออกเกิดเป็น  
สันปันน้ า แบ่งน้ าส่วนหนึ่งให้ไหลลงสู่ประเทศพม่าและอีกส่ วนหนึ่งไหลมาทางทิศ
ตะวันออกเป็นต้นน้ าของแม่น้ าเพชรบุรีและแม่น้ าปราณบุรี สภาพเช่นนี้ท าให้ทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ 
แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็นแดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและ 
ชาวกะเหรี่ยงที่อพยพข้ามแดนมาจากพม่าเข้ามาอาศัยเท่านั้น 
๓. ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนที่
ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงท าให้มีอากาศหนาวเย็น 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ส าหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ   
ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดูดังนี ้

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

๔. การปกครอง 
จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ๓ 

รูปแบบ คือ 
๑. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมา

ตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จ านวน ๘๔ ส่วนราชการ 
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๒. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน ๒๑ ส่วนราชการ 
ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย ๘ อ าเภอ (๙๓ ต าบล ๖๙๘ หมู่บ้าน)ได้แก่ อ าเภอ

เมืองเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอเขาย้อย อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอบ้านลาด 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง และอ าเภอแก่งกระจาน 

๓. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี เทศบาล ๑๓ แห่ง (เทศบาลเมือง ๒ แห่ง และเทศบาลต าบล ๑๑ แห่ง) องค์การ
บริหารส่วนต าบล ๗๑ แห่ง 

๕. ประชากร 
(ท่ีมา : ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) 
กรมการปกครองตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรจ านวน ๔๘๒,๓๗๕ คน เป็นชาย ๒๓๓,๖๖๕ คน หญิง 
๒๔๘,๗๑๐ คน จ านวนบ้าน ๒๐๔,๙๐๑ หลังคาเรือน 

๖. สถานการณ์ด้านแรงงาน  
(ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
ประชากรจังหวัดเพชรบุรี อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ และ

เพศ พ.ศ. 2561 
(หน่วยเป็นพัน in thousands) 

อาชีพ 
พ.ศ.๒๕61 

Occupation 
ชาย หญิง  รวม 

รวมยอด 
1. ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส 
และผู้บัญญัติกฎหมาย 

144,584 
4,487 

121,063 
2,621 

265,647 
7,108 

 

Total 
Managers senior official and 
legislator 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 5,089 9,952 15,041 Professionals 
เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิขา
ชีพที่เก่ียวข้องกับด้านต่างๆ 

5,098 3,060 8,158 Technicians and associate 
professionals 

เสมียน 2,093 5,746 7,839 Clerks 
พนักงานบริการและผู้จ าหน่ายสินค้า 25,948 38,976 64,924 Service workers and sell goods 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร 
ป่าไม้ และประมง 

39,316 21,249 60,565 Skilled agricultural forest 
and fishery workers 

ช่างฝีมือ และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 25,857 13,721 39,578 Craft and associate 
professionals 

ผู้ ควบคุมเครื่ องจั กรโรงงานและ
เครื่องจักร  และผู้ปฏิบัติ งานด้าน 
การประกอบ 

20,185 4,553 24,738 Plant and machine 
controlors  and assemblers 

ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน 16,384 21,086 37,470 Elementary occupations 
คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอ่ืน 127 99 226 Workers not classifiable by 

occupation 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ขึ้นอยู่กับภาคการผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ เกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการค้าส่งค้าปลีกผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ปี 
พ.ศ.2561 (โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีค านวณใหม่เป็นแบบปริมาณลูกโซ่) จังหวัดเพชรบุรี 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 16 สาขาการ
ผลิต ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ 72,035 ล้านบาท มีมูลค่า GPP โดยผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ต่อหัวของจังหวัดปี พ.ศ.2561 จ านวน 144,392 บาท/คน/ปี  

แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตาราง  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕61 

 หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต พ.ศ. 2561 

ภาคเกษตร 9,191 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 9,191 
ภาคนอกเกษตร 62,844 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,727 
การผลิตและอุตสาหกรรม 15,164 
การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 1,460 
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล  199 
การก่อสร้าง 3,635 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์  7,078 
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  3,230 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  4,660 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  659 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 4,228 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  2,670 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค  25 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน  924 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ  6,790 
การศึกษา  6,610 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  2,124 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ  196 
กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ  467 
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สาขาการผลิต พ.ศ. 2561 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม  72,035 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อจ านวนประชากร  144,392 
จ านวนประชากร ( 1,000 คน)  499 

แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการผลิตหลักที่ส าคัญ 
  - สาขาเกษตรกรรม เท่ากับ 9,191 ล้านบาท 

ในปีการเพาะปลูก 2560 มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 892,478 ไร่  

2. ด้านการเกษตร 
ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรีมี พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรทั้งสิ้น 

892,478 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 22.91 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (3,895,576 ไร่) และมี
พ้ืนที่เพาะปลูกดังต่อไปนี้ 

- พ้ืนที่ท านา 328,440 ไร่ (ร้อยละ 36.80 ของพ้ืนที่เกษตร) 
- พ้ืนที่ท าไร่ 230,901 ไร่ (ร้อยละ 25.87 ของพ้ืนที่เกษตร) 
- พ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 212,151 ไร่ (ร้อยละ 23.77 ของพ้ืนที่เกษตร) 
- พ้ืนที่ท าการเกษตรอื่นๆ 120,986 ไร่ (ร้อยละ 13.56 ของพ้ืนที่เกษตร) 

ตาราง จ านวนพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และมูลค่าการผลิต ของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2560 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ พืชท่ีปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ปริมาณผลผลิต (ตัน) 

ข้าวนาปี  322,889 315,914 253,086 
ข้าวนาปรัง  81,804 81,368 66,983 
ตาลโตนด (ต้น)  306,171 269,790 93,270 
สับปะรด  78,990 45,536 200,042 
กล้วยน้ าว้า  77,284 49,524 103,440 
มะนาว  40,691 27,353 60,535 
อ้อยโรงงาน  24,031 21,270 190,480 
กล้วยหอมทอง  10,420 6,480 18,766 

แหล่งที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2560 
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ตาราง ข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2560 

ข้อมูล รวม 

พื้นที่การเกษตร (ไร่) 

เมือง
เพชรบุรี 

บ้าน
แหลม 

บ้านลาด ชะอ า เขาย้อย ท่ายาง 
หนอง
หญ้า
ปล้อง 

แก่ง
กระจาน 

ข้าวนาปี  32,889 87,871 23,000 81,970 23,027 51,908 52,189 2,224 700 

ข้าวนาปรัง  81,804 12,505 12,000 45,976 453 5,235 5,450 185 - 

สับประรด 78,990 - - 850 157 280 22,700 34,666 20,337 

มะนาว  40,691 86 - 2,875 34 59 22,745 2,925 11,967 

ชมพู่เพชร
สายรุ้ง  

498 188 10 20 - - 280 - - 

ตาลโตลด (ตัน)  306,171 91,900 - 178,891 - 2,500 32,880 - - 

กล้วยหอมทอง   10,420 - - 2,310 1,245 100 4,020 303 2,442 

กล้วยน้ าว้า  77,284 275 50 18,700 29,356 506 16,760 1,762 9,875 

ข้ าว โพดเลี้ ยง
สัตว์ 

22,850 - - 397 17,000 - - 3,042 2,411 

มะม่วง  15,748 78 10 892 4,728 219 3,180 874 5,767 

อ้อยโรงงาน 24,031 - - - 31 - 12,500 9,219 2,281 

แหล่งที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

3. ด้านอุตสาหกรรม 
 จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก 
เนื่องจากมีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ แรงงาน และท าเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่
ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอ าเภอเขาย้อย ซี่งมีโรงงานอุตสาหกรรมส าคัญๆ มาก และอยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 
513 แห่ง จ าแนกตามจ าพวกโรงงาน ดังนี้ 
(ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564) 
 - โรงงานจ าพวกที่ 2  จ านวน 10 โรงงาน 
 - โรงงานจ าพวกที่ 3  จ านวน 503 โรงงาน 
 รวมทั้งสิ้น  จ านวน 513 โรงงาน 
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 เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 59,111.436 ล้านบาท มีคนงาน 25,691 คน สาขา
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมาก 3 ล าดับแรกของจังหวัดเพชรบุรี คือ 
 1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เงินลงทุน 5,138.505 ล้านบาท 
 2) อุตสาหกรรมจากน้ ามันปีโตเลียม เงินลงทุน 1,617.000 ล้านบาท 
 3) อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เงินลงทุน 1,360.000 ล้านบาท 

ตาราง จ านวนโรงงานจ าแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน 
(โรงงาน) 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 24 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 46 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 

4 สิ่งทอ 15 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 2 

6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1 

7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 21 

8 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งในอาคารจากไม้ 
แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืน ๆ 

6 

9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 5 

10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการท าแม่พิมพ์ 2 

11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 14 

12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียม 11 

13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 3 

14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 30 

15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 38 

16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 22 

17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 39 

18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 9 

19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 10 

20 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

45 

21 การผลิตอ่ืน ๆ 169 

 รวม 513 
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 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (Provincial Performance Index/Ranking : 
PPIR) ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรวบรวมข้อมูลและประมวลผลโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดร่วม (Common 
Indicators) ระดับจังหวัด จ านวน 24 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังนี้ 

1. กราฟตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดฯ 
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2. ข้อมูลประกอบการอ่านกราฟฯ 
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3. รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 

 ภาพรวม การพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ 29.86 ต่ ากว่าค่ากลางของ
ประเทศเล็กน้อยที ่31.27 โดยแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ การพัฒนาแบบทั่วถึงอยู่ที่ 33.78 
สูงกว่าค่ากลางของประเทศที่ 27.14 การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 27.69 ต่ ากว่า 
ค่ากลางของประเทศที่ 29.73 การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวอยู่  ที่ 12.59 ต่ ากว่า 
ค่ากลางของประเทศที่ 22.53 และประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่ 45.40 อยู่ในเกณฑ์
ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศเล็กน้อยที่ 45.68  

 3.1 การพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) 

 ภาพรวม การพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยตัวชี้วัดฯ 
ด้านนี้ อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อาทิ ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้น  
ความยากจน และสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ตัวชี้วัดที่มี
การผกผันข้อมูล) ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี และค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 รายละเอียด ดังตาราง 

มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 
Inclusive Growth - ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เกณฑ์ความยากจนอยู่ใน

ระดับที่ดี มีสัดส่วนคนจนในระดับต่ า ร้อยละ 2.44 ต่ ากว่าค่ากลางเฉลี่ย
ประเทศท่ี 10.43 สะท้อนให้เห็นว่าประชากรในจังหวัดฯ สามารถบริโภค
สินค้าและบริการในระดับความจ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตได้ 
- สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ อยู่ในระดับค่อนข้างดี มีสัมประสิทธิ์ 
การกระจายรายได้ในระดับต่ า เท่ากับ 0.380 ต่ ากว่าค่ากลางเฉลี่ย
ประเทศ 0.411 สะท้อนถึงค่าความเหลื่อมล้ าของรายได้น้อย มีความ
เสมอภาค 
- ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน อยู่ในระดับที่ดี 
เท่ากับร้อยละ 22.02 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศท่ี 18.76 สะท้อน
ให้เห็นถึงความคุ้มครองทางสังคมของจังหวัดที่มากข้ึน 
- สัดส่วนของแพทย์ต่อประชากร อยู่ในระดับต่ า เท่ากับ 3,130 คน/
แพทย์ มีค่าต่ ากว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศที่ 2,980 คน/แพทย์ แต่ดีกว่าปี
ที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงการกระจายการให้บริการสาธารณสุขเริ่มดีขึ้น 
- จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี อยู่ในระดับสูง
เท่ากับ 9.30 ปี มากกว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศที่ 8.90 ปี สะท้อนถึง
ความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาและศักยภาพในการปรับตัวของ
ประชากรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม/เทคโนโลยี 
- ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 คุณภาพการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)  
ค่า O-NET ได้ 36.63 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานการสอบผ่านทั่วไปที่กึ่งหนึ่ง/ร้อยละ 50 ไม่มากนัก แต่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศที่ 34.95 คะแนน 
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 3.2 การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขัน (Growth & 
Competitiveness) 

 ภาพรวม การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของจังหวัดฯต่ า กว่าเกณฑ์เล็กน้อยอยู่ที่ 27.69 โดยค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 29.73 
โดยตัวชี้วัดฯที่มีค่าอยู่ในระดับดี จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด อัตราหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และผลิตภาพ
แรงงาน รายละเอียดดังตาราง 

มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 
Growth & 

Competitiveness 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.66 เทียบกับปีก่อน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 1.75 
สะท้อนถึงความม่ันคงทางรายได้ท่ีมากข้ึน เมื่อเทียบกับปีก่อน 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีค่าไม่
เปลี่ยนแลงเมื่อเทียบกับปีก่อน (-) 2.68 และยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งค่ากลางของประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ (-) 0.41 
สะท้อนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเพชรบุรีที่ลดลง 
- อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.80 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ 0.75 
(ตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล) 
- อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับ 6.45 เท่า ต่ า
กว่าดัชนีหนี้สินเฉลี่ยของประเทศที่ 6.67 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัด
เพชรบุรีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในจังหวัดมากกว่า
จังหวัดอ่ืนๆ 
- อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้ได้เฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับร้อยละ 
16.18 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยการออมของประเทศท่ีร้อยละ 19.97 
- ผลิตภาพแรงงาน เท่ากับ 134,394 บาท/คน มากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่ 110,895 บาท/คน สะท้อนถึงความสามารถของแรงงานใน
จังหวัดเพชรบุรีมีความสามารถในการผลิตสินค้าและ 
บริการสูง 

 3.3 การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) 

 ภาพรวม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวของจังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพ
ปานกลางมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.59 ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางของประเทศที่ 22.53 โดยตัวชี้วัด 
ในด้านนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าค่ากลางของประเทศคือ ปริมาณขยะในจังหวัด 
(ตัน) แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม ในด้านของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางจังหวัดฯ  
ถือว่ามีศักยภาพต่ ากว่าค่ากลางของประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัดส่วนปริมาณ 
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน) สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) สัดส่วนปริมาณการใช่ไฟฟ้า 
ในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) แต่สัดส่วนปริมาณการใช้
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น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)  
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าค่ากลางประเทศ รายละเอียดดังตาราง 

มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 
Green Growth - อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ในจังหวัด มีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ (-) 

0.23 เทียบกับปีก่อนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 0.01 สะท้อน
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดลดลง 
- ปริมาณขยะในจังหวัด อยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ 174,835 ตัน ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี 247,105 ตัน 
- สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร 
เท่ากับ 611 ลิตร/คนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 284 ลิตร/คนสะท้อนการใช้พลังงาน 
ที่มาก เป็นการเพ่ิมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร อยู่ในเกณฑ์ 
ควรปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 688 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศท่ี 464 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คนสะท้อนถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพของภาคครัวเรือนในจังหวัด 
- สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ครัวเรือนต่อGPP อยู่ในเกณฑ์ควร
ปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 16,415 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 7,289 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท สะท้อนถึง 
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพของภาคที่ไม่ใช้ครัวเรือนใน
จังหวัด 
- สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีค่าเท่ากับ 111 ลิตร/ล้านบาท ต่ ากว่า
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยของประเทศที่ 178 สะท้อนถึงการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.4 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) 

 ภาพรวม มิติประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45.40 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยกลางของประเทศ ที่ 45.68 โดยตัวชี้วัดฯ  
ในด้านนี้ มีบางส่วนต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ อาทิ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA (ร้อยละ) และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
(ร้อยละ)  

 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังมีความสามารถการให้บริการสาธารณะด้านอ่ืนที่สูงกว่า
ค่ากลางของ ประเทศ อาทิ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต รวมถึงร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 
Government 

Efficiency 
- ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ HA เท่ากับร้อยละ 
50 อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า ค่ากลางของประเทศท่ีร้อยละ 74.76 สะท้อนถึง
โอกาสน้อยลงที่ประชาชนในจังหวัดจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ ได้รับมาตรฐาน 
- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา เท่ากับร้อยละ 24.17 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีมาก สูงกว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ 15.77 สะท้อนถึง
ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดที่มากขึ้น 
- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 93.20 อยู่ในเกณฑ์ที่
ดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ 88.41 
- ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต เท่ากับร้อยละ 38.48 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ 32.73 
- ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เท่ากับร้อยละ 14.12 อยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศที่ร้อยละ 12.19 สะท้อนถึง ความสามารถในการจัดหารายได้ที่
มากขึ้นของท้องถิ่น 
- ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด อยู่ในระดับปาน
กลางเท่ากับ ร้อยละ 86.22 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 92.11 
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนงานโครงการในระดับ
ปานกลาง 

3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-  ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product 
Champion) ของจังหวัด 

     การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เน้นต าแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน และเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีศักยภาพใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติ เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้ก าหนดจุดยืนและ
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์รวม 
(Ultimate Goal) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) กลยุทธ์ (Strategy) ได้ดังนี ้

 จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)   
จังหวัดเพชรบุรี ก าหนดจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดไว้ดังนี้ 

   1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)  
   2) เกษตรและประมงชายฝั่ง  
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 รายละเอียดดังตาราง 

 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ” 

 ทั้งนี้ได้ก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในรอบ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้ 

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายได้
จากการเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบธุรกิจพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด 

เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ าเหมาะ
กับการเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดม
ปัญญา สังคมเอ้ืออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาสส าหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม 
สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมแห่งสุข
ภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ชุมชน 
ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้ 
สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 

เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นของการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และศาสนา 
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พันธกิจ (Mission) 

   1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนา
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

   2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบ
วงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 

   4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้  และปรับตัวได้อย่างมี
ศักยภาพในการจัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน 
ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 

   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 

   7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล 
พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า
การลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 

3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นบริการทางสังคมมีคุณภาพ
และมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรี โปร่งใส เป็นธรรม  
มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

จังหวัดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
มีการให้น้ าหนักในการพัฒนาในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

การพัฒนาเมือง การพัฒนาการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพ (ร้อยละ 30) 

1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบ
ครบวงจร (ร้อยละ 30) 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(ร้อยละ 20) 

3. การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ยั่งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 20) 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 

2. การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา 

3. องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภบิาล 
การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 

4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 

5. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้า
ทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน 
ประชาชน 

6. พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัย 
ทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง 

7. จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่เ อ้ือต่อ 
การพัฒนาการเกษตรคุณภาพ  

8. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

9. เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง 

การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล 
2. พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์

จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด 
การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน  

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคม
และโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

4. ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน 

5. พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ  
การท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้ง
ครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ 

6. ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ การท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยว  
เชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ 

7. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

8. พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร 
และศักยภาพการพึ่งตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน  

9. เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตร
ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล 

10. เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ ในตลาดคุณภาพ 
และส่งออก 

11. พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการ  
มีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลัก เป็นส าคัญ ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มุ่ งเน้นความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอด
ห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพ่ือรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

13. บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการปัญหาที่คุกคาม
ต่อปัญหาสุขภาวะของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน    

14. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบ
สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการสั งคม เพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ 
พ่ึงตนเองได้ 
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15. เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่ง 
การเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 

16. พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการ
เชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที๒่) ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 
สรุปสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวม 
 1.ปัญหาความต้องการด้านเกษตรกรรม มีดังนี้ 
 1) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมี พ้ืนที่ 
ท าการเกษตรจ านวนมาก แต่มีแหล่งกักเก็บน้ ามีไม่เพียงพอและปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า 
มีจ านวนน้อย เช่น ในพ้ืนที่อ าเภอชะอ า ซึ่งเป็นเขตอับฝนมีปริมาณฝนตกน้อยประกอบกับ
พ้ืนดินมีลักษณะไม่อุ้มน้ า ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ  
รวมถึงในบางพ้ืนที่ก็ไม่สามารถน าน้ าเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตรได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
ไม่เอ้ืออ านวย เช่น พ้ืนที่การเกษตรในเขตอ าเภอแก่งกระจาน ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่สูง 
ไม่สามารถจัดระบบชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการสร้างสถานีสูบน้ า
ผ่านระบบท่อส่งน้ า ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
 2) ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างน้อยและฝนไม่ตกในพ้ืนที่ 
รับน้ าเหนือเข่ือนแก่งกระจาน ท าให้ปริมาณน้ าในเขื่อนแก่งกระจานมีไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตรในฤดูแล้ง 
 3) ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช จังหวัดเพชรบุรีมีปัญหาการระบาดของ
ศัตรูพืชที่ส าคัญ ได้แก่ ศัตรู มะพร้าว ในพ้ืนที่ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม ซึ่งเน้น 
การจ าหน่ายผลสด (มะพร้าวอ่อน/มะพร้าวน้ าหอม) จึงเกิดความเสียหายต่อผลผลิตและ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร 
 4) ปัญหาผลผลิตด้านการประมงเสียหาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม 
ที่มักประสบปัญหาการใช้เครื่องมือทางการประมงผิดประเภท/ผิดกฎหมาย และปัญหา
หอยตาย เนื่องจากสภาพน้ าเสียจากโรงานอุตสาหกรรมและครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่แม่น้ า  
แม่กลอง ซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม 
 5) การขาดองค์ความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเกษตร 
กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีวิธีการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม หรือขาดความรู้ในการใช้
สารเคมีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย รวมทั้งขาดการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยมาใช้  
ทั้ งยั งขาดองค์ความรู้ ด้ านการแปรรูปผลิตภั ณฑ์  และการเ พ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร รวมทั้งยังขาดช่องทางการตลาดที่จะน าผลิตภัณฑ์ไปจัดจ าหน่าย 
 6) การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้หรือขยายผล 
ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง ซึ่งอยู่ในทุกพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
 2.ปัญหาความต้องการด้านอุตสาหกรรม 
 1) การลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ไม่มีการขยายตัวเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่มี
จ านวนมากแต่ไม่มีแหล่งแปรรูปในพ้ืนที่ ต้องส่งผลผลิตไปยังโรงงานต่างจังหวัด ส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
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 2) ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว และ
แรงงานไร้ฝีมือ ประกอบกับค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาไม่สนใจศึกษา 
ด้านสายอาชีพ 

สรุปประเด็นต่างๆ ตามแผนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

ประเด็น/หัวข้อ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
1. จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) (การ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) 
     - การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ 
     - เกษตรและประมงชายฝั่ง 
2. วิสัยทัศน์ 
     “เมอืงเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่  
      น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ” 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการ
ท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร
แบบครบวงจร 

  (ร้อยละ 40) 
- การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์
พระราชา  
(ร้อยละ 40) 

-  การบริ หารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  (ร้อยละ 20) 

- เกษตรและประมงชายฝั่ง 
- เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรี
มีการเติบโตของรายได้จากการเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบธุรกิจพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด 
- เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
ดินและน้ าเหมาะกับการเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี
อากาศบริสุทธิ์น่าอยู่และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดมปัญญา 
สังคมเอ้ืออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาสส าหรับทุกคน 
สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง 
และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบ
สังคมแห่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพ่ึงตนเองได ้
- เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง 
วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้สร้าง
งานอาชีพให้กับชุมชน 
- เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่น
ของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
และศาสนา 
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ประเด็น/หัวข้อ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. พันธกิจ 
     - เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับ
การแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว 
     - เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง
รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้าง
เศรษฐกิจจังหวัด 
     - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และ
เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี
ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
     - เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ 
และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง
เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความม่ังคงในชีวิตเป็น
ชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
     - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และ
ระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
     - พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความ
ทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร
ภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์
จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร ให้มีศักยภาพใน
การผลิตที่มีคุณภาพ 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

5. เป้าประสงค์ 
      - ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้าน

การเกษตร  การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

     - จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมีขีดความสามารถในการรับมือภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
-  ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจั งหวัดในด้าน
การเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น/หัวข้อ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 

     - ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองได้สูง 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕61 - 2565 
 

จากตารางสรุปประเด็นต่างๆ ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 – 
2565) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด สามารถสรุปแนวทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรี ได้ดังนี้ 

1) ด้านการเกษตร ส าหรับในภาคอุตสาหกรรมต่อยอดการพัฒนาเป็นเกษตรแปรรูป 
หรือ ด าเนินการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร ประมง โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าวัตถุดิบที่ส าคัญของจังหวัดน าไปแปร
รูปครบวงจร เป็นอาหารส าเร็จรูป จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองน่ากินเพ่ือให้มีความสมบูรณ์
และมั่นคงในด้านอาหาร อันจะน ามาซึ่งการเป็นเมืองน่าอยู่ สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดเพ่ิมขึ้นด้วย อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยังสนับสนุน เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
ที่จะสามารถม าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวทางการพัฒนา 
โดยการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมมีธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่  
ให้ค านึงถึงผังเมืองของจังหวัด และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะให้ความคิดเห็นใน
การพิจารณาอุตสาหกรรม 

-  การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 

จุดแข็ง (Strengths) 
 - ท าเลที่ตั้งของจังหวัดเหมาะสม ในการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระดับสูง เพราะอยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ เช่น สมุทรสงคราม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
 - จังหวัดเพชรบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น  แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
 - มีภูมิปัญญา องค์ความรู้และศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่  
 - มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชผลทางการเกษตรและการประมง   

มีศักยภาพในการ ผลิตสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  รวมทั้งของหวานที่มี
คุณภาพระดับประเทศ เช่น  กล้วยหอมทอง ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาว ตาลโตนด โคเนื้อ 
ขนมหวานไทย กุ้งขาว 

 - ในส่ วนของภาคตะวันตกของจั งหวั ด เป็ น พ้ืนที่ อุ ดมสมบู รณ์ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มาก 
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 - จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัด ในการด าเนินงานโครงการ 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของรัฐบาล ได้มีการก่อตั้งบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีเพชรบุรีจ ากัด ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

 - มีการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานกฤษฎีกา 

 - ความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาจังหวัดด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 - มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ให้การพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย 

ให้สมกับภาครัฐและเอกชน 
 - เป็นจังหวัดที่มีชายแดนระหว่างไทย-พม่า และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
 - ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนงาน และขาด 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาชน ในเรื่องระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ 

 - ความสามารถการแข่งขันของจังหวัดฯอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในล าดับปานกลางของประเทศ และหากพิจารณาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแล้ว ตัวชี้วัดมีค่าต่ ามาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 - ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีมีทัศนคติที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไป
จากสภาพแวดล้อมเดิม ที่เคยอาศัยอยู่ และไม่ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  

 - ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 

 - ขาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ต้องใช้แรงงานต่างด้าวประเทศเมียรมาร์ 
 - ขาดการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือยกระดับ

สินค้ารองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ  
 - บริการของรัฐในด้านต่างๆ เพ่ือการสนับสนุนการค้า การลงทุน ยังเป็นแบบ

ตั้งรับ ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ในการสนับสนุนที่ธุรกิจยังไม่สมบูรณ์ 
 - ปัญหาขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ยังไม่สามารถสร้างสถานที่ก าจัดขยะ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปริมาณขยะจากภาคการท่องเที่ยว รวมถึงขยะลักษณะมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

 - สินคา้เกษตรขาดการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
และยังไม่สามารถพัฒนาด้านมาตรฐาน และคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือยกระดับ
สินค้าให้มีคุณภาพ 

 - ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อประชาชนในเรื่องพ้ืนที่การตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งน ามาสู่การร้องเรียน คัดค้านการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

 - ขาดการวางแผนการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 - ขาดการวางวิสัยทัศน์ในจังหวัดด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 - ขาดการสื่อสารและความเข้าใจให้กับชุมชนในการอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรม

ด้านพลังงาน 
 - ขาดการจัดการทรัพยากรน้้า 
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(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภัยคุกคาม (Threats) 
 - ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทย ช่องว่างระหว่างกลุ่มคน

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
 - โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไม่เข้มแข็ง มี
การลงทุนวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับต่ า 

 - ผู้ประกอบการขาดการรับผิดชอบต่อสังคมท าให้เกิดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 - ค่านิยมทางการศึกษาที่ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผล
ให้มีแรงงานท่ีมีฝีมือ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

 - โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
 - แรงงานต่างด้าวขาดทักษะฝีมือแรงงาน 
 - ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญในการวางแผนด้านอุตสาหกรรม 
 - ขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
 - น้ าไม่เพียงพอในภาคอุตสาหกรรม 
 - โรคอุบัติใหม่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวในทุกระดับ 
โอกาส (Opportunities) 
 - ระบบรางคู่และรถไฟความเร็วสูง (โครงการรพไฟรางคู่ช่วง นครปฐม – หัว

หิน ระยะทาง 164 กิโลเมตร) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ปี 2563 ทางระดับ
ของกรมทางหลวงจาก กรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งสู่จังหวัดเพชรบุรี สะดวก
ยิ่งขึ้น ท่าเรือเฟอรี่ที่อ าเภอหัวหินเชื่อมฝั่งตะวันออกจากจังหวัดชลบุรี อ านวยความสะดวก
ให้นักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

 - อยู่ใกล้เคียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีด่านสิงขร จะยกระดับเป็นด่านตรวจ
คนเข้าเมืองถาวรซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมสู่ประเทศเมียรมาร์ได้เป็นอย่างดี 

 - มีแหล่งวัตถุดิบทางด้านการเกษตร และประมงที่มีคุณภาพดี เช่น ข้าว 
มะนาว สับปะรด กล้วยหอมทอง มันส าปะหลัง เกลือทะเล อาหารทะเลต่างๆ ทั้งทาง
ธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยง 

 - อาหารและเครื่องดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
และยังคงมีศักยภาพสูงต่อไป โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมสูงเป็นอันดับ 2 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก าหนดให้พัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการเชื่อมโยงทั้งภาค 
ภูมิภาค และส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของกลุ่มไมซ์ซึ่งใช้
จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า 

- พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (เขาย้อย) 
- โลจิสติกส์ (มีการขยายทางยกระดับพระราม 2) 
- การค้าขายประเทศเพ่ือนบ้าน (ไทย-พม่า) 
- เส้นทางออกสู่ทะเลอันดามันจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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(๓)  TOWS Matrix 

ทิศทางเชิงรุก (SO)  
1) พัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัด

เชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส์
ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ า  

2) ยกระดับการค้าการลงทุนของจังหวัดรองรับการ
เติบโตของการท่องเที่ยว การเปิดประชาคมอาเซียน 
และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล 

3) เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทาง
การตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่ม
จังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน 

4) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น โดยใช้จุดแข็ง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ และเรื่องท าเลที่ตั้ง 

5) การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการส่งออก 

6) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน และ
การประชุมเชิงเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

7) การขยายฐานด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปร การค้า 
เพ่ือเป็นประตูสู่ภาคใต้ และประเทศเมียนมา รวมถึง
ข้ามอ่าวไทยไปภูมิภาคตะวันออก 

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
1) ส่งเสริมการผลิตอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์

พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างตลาด
การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการของพ้ืนที่ 
ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารการ
กินอุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ  

2) ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การเกษตรเพื่อการพ่ึงตนเองและความม่ันคงทาง
อาหารที่ยั่งยืน 

3) พัฒนาตัวสินค้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน
ด้านการตลาดผ่านการเรียนรู้ผ่านโครงการ
พระราชด าริเพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานปัจจัยการผลิต
และการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการเกษตร 

 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) 
1) เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีด

ความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้
การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล 

2) จัดการประชุมแบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการพ้ืนที่ในจังหวัด และการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในดรงงาน
อุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรน้ า 

3) จัดการอบรมเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ
ระบบการขนส่ง หรือการบริการด้านการขนส่งเช่น 
outsourcing, subcontract  

4) จัดท าโครงการ หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือ
สื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการ
อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน และการใช้
พลังงานทางเลือก 

ทิศทางเชิงรับ (WT) 

-ไม่มี- 
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(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี คาดหวังต่อนโยบายของภาครัฐ 
ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่อง สาธารณประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน ที่จะมาช่วยสนับสนุนการด าเนิน
กิจการ ในเรื่องการพัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโต
ของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ า ให้สามารถ
ยกระดับการค้าการลงทุนของจังหวัดรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว การเปิด
ประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาส 
ทางการตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิด
ประชาคมอาเซียน   

อีกทั้ ง  การส่ง เสริมการผลิตอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการของพ้ืนที่ ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหาร
การกินอุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการเกษตรเ พ่ือการพ่ึงตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่ งยืน จะท าให้
ผู้ประกอบการฯ สามารถพัฒนาตัวสินค้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาด
ผ่านการเรียนรู้ผ่านโครงการพระราชด าริเพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานปัจจัยการผลิตและการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันทางการเกษตร 

และท้ายที่สุด การเพ่ิมคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถ 
ทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้  
การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของรัฐบาล ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการฯ ให้สามารถ
ต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 – 2565 
(ฉบับทบทวน) 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเป็น
มิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑. ก ากับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้ 
๒. จัดท า เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน
การพัฒนาและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
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๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

● เป้าประสงค์   
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9 
2. จ านวนสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน 
การผลิตด้วยนวัตกรรม 10 ราย 

● กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้าน
วัตกรรมในภาคภาคอุตสาหกรรม และ
ชุมชน 

  
1.000 

 
1.000 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการจัดหาที่ปรึกษาการผลิตเพ่ือ
วิเคราะห์การด าเนินงานและให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยแก่
ผู้ประกอบการขนมหวาน และเกษตรแปร
รูป 

  
 
 

1.000 
 
 

 
 
 

1.000 
 
 

 • โครงการให้ความรู้เพ่ือพัฒนา Digital 
Plat From ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชน 

 1.500 
 
 
 

1.500 

 โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการสร้างSmart SMEs เพ่ือต่อยอด
สินค้าเกษตรและเกษตร 
แปรรูป 
• โครงการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจครบวงจร 

  
1.000 

 

 
1.000 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากและสังคม
ผู้ประกอบการ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนม
ไทยเมืองเพชร รองรับการยกระดับเข้าสู่
การขอรับรองมาตรฐานสากล 
• โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูป
สินค้าเกษตร 

  
1.000 

 
 

2.500 

 
1.000 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูป
เกลือทะเลและแปรรูปอาหารทะเลให้มี
มูลค่าเพ่ิมโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  
 
 

1.000 

 
 
 

1.000 

 โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการโครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ส าหรับผู้ประกอบการ
เกลือสมุทรและอาหารทะเลแปรรูป 

  
1.000 

 
1.000 

2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจโลก 

● เป้าประสงค์   
เพ่ือใช้ประโยชน์จากท าเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลก ใน
การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ตลาดสากล 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม AEC จ านวน 4 ครั้ง 
2. สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเปิดตลาดการค้าสู่ AEC จ านวน 300 ราย 

● กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
1.สนับสนุนการ
ประสานงานระหว่าง
ผู้ประกอบการในจังหวัด

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีการผลิตและถนอมอาหาร
ระหว่างภูมิภาค 

  
 

1.000 

 
 

1.000 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 

กับผู้ประกอบการฝั่ง
ชายทะเลตะวันออก 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงวัตถุดิบและผลผลิต
ระหว่างภูมิภาค 

  
 
 

1.000 

 
 
 

1.000 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สนับสนุนการประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการใน
จังหวัดกับ 
ผุ้ประกอบการในประเทศ
เมียนม่าร์ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงวัตถุดิบและผลผลิตระหว่าง
จังหวัดกับประเทศเมียนม่าร์ 

  
1.000 

 
1.000 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

● เป้าประสงค์   
สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน
ลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. สมาชิกเครือข่ายชุมชนที่ร่วมป้องกันและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9 
2. สถานประกอบการที่ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียวหรือมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน จ านวน 10 ราย 

● กลยุทธ์ / โครงการ  

 

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่
สะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตในการเพ่ิมผลิตภาพและ
ประหยัดพลังงานปลอดมลภาวะให้แก่
สถานประกอบการไปประยุกต์ใช้ฟรี 
 

  
 
 

1.000 

 
 
 

1.000 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
 โครงการอ่ืนๆ 

• โครงการประสานงานกับธนาคาร
พาณิชย์เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อ
ส าหรับโรงงานในท้องถิ่นที่ต้องการ
ยกระดับการผลิตเพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

  
1.000 

 
1.000 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
การประชาสัมพันธ์ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการสมานสามัคคีกันระหว่างบ้าน 
ชุมชนและโรงงานเพื่อเข้าใจปัญหา และ
ร่วมกันหา หนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการการประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบ
โรงงานในชุมชน 

  
1.000 

 
1.000 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวัตกรรมใน
ภาคภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 

นวัตกรรม (Innovation) คือท าสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งการ
พัฒนาแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
จากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมโดย
มุ่ ง เน้นไปที่การสร้างสรรค์  การวิจัยและพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ โดย
ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การ
น าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
แล้วมาใช้ในรูปแบบ ใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความหมายของนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งใหม่จึงท าให้นวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์กับการประดิษฐ์คิดค้น ( invention) 
อย่างใกล้ชิด  ในประเด็นที่ว่าการประดิษฐ์คิดค้นเป็น
การค้นพบสิ่งใหม่, ความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดค้นหรือ
ค้นพบมาก่อน  ส่วนนวัตกรรมจะหมายถึง การน า
ความรู้ใหม่ หรือสิ่งค้นพบใหม่นั้นไปประยุกต์ใช้ทั้งใน
รูปแบบของเทคโนโลยีหรื อรูปแบบ อ่ืนที่ ไ ม่ ใ ช้
เทคโนโลยีก็ได้ 
      นวัตกรรม เป็นความคิดหรือการกระท าใหม่ๆ ซึ่ง
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร พนักงาน หรือ
แม้แต่คนทุกคนในสังคมในแต่ละวงการจะมีการคิด
และท าสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความ
ปรารถนาใหม่ หรือต้องการค้นคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยสิ่งใดที่คิดและท ามานานแล้ว ก็ถือว่า
หมดความเป็นนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหม่มาแทน
ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในในปัจจัยบันอาจเป็นสิ่งที่ล้าหลังใน
อนาคตก็เป็นได้  
     ส านักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ จึงได้จัดท า โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมในภาคภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
ทดแทนของเดิม 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. เพ่ือให้เกิดความรู้ความ ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
๒. เพ่ือให้มีการจัดท าโครงการด้านการน านวัตกรรม
มาใช้ในจังหวัดเพชรบุรี 
๓. เพ่ือให้มีการน านวัตกรรมมาใช้ในการช่วยแก้ปัญหา 
และก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ชุมชนท้องถิ่นมีโครงการนวัตกรรมเพ่ือน าเสนอจังหวัด  

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

๑. ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน 
๒. ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชนท้องถิ่นมีโครงการนวัตกรรมเพ่ือน าเสนอ
จังหวัด 15 โครงการ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจ
จากฐาน การทองเที่ยว การคา การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 

๗. ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ –  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ ชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ  
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการ ชุมชนเข้าโครงการ 
๓) อบรมความรู้ด้านนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ  
๔) ศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ที่น า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 
๕) ประชุมเชิงปฎิบัติการและ Workshop การเขียน
โครงการการน านวัตกรรมมาใช้สถานประกอบการ
หรือชุมขน 

๙. งบประมาณ 1,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

    ประเทศไทยก าลั ง เปลี่ ยนผ่ านไปสู่ ยุ ค  4 .0  
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในวงการ
อุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เพราะ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือเป็นกลไกส าคัญในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ไทยให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญ
และพันธกิจดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรการและกล
ยุทธ์ที่จะกระตุ้นการพัฒนา 3 ด้านด้วยกัน คือการ
กระตุ้นอุปสงค์โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิต 
และบริการภายในประเทศน าหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมาใช้ เ พ่ือปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ การ
สนับสนุนอุปทาน โดยเพ่ิมขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ 
และการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์
ประเภทอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อนเพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้มีความยั่งยืน
และเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วยยกระดับเทคโนโลยี
และประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
     นอกจากนี้ การยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ยังเป็นการรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่คาด
ว่าจะรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะพัฒนา
หุ่นยนต์ต้นแบบและระบบอัตโนมัติ ให้สามารถน า
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และฝึกอบรมบุคลากร เบื้องต้น
เ พ่ือยกระดับความสามารถในการแข่ งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้
สามารถน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้
ในสถานประกอบการจริงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตที่จะท าให้มีผลการด าเนินธุรกิจที่ดีขึ้น สามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้  
      ส านักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ  จึ ง ได้ จั ดท า โครงการ พัฒนาและ
ประยุ กต์ ใ ช้ เทคโน โลยี ส าหรั บผู้ ป ระกอ บการ
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ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาสถานสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น 
๒. สถานประกอบการสามารถน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการ 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

๑. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการอบรมให้
ความรู้ไม่น้อยกว่า 150 คน 
2. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการ
จ านวน 20 สถานประกอบการ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งดานเศรษฐกิจ
จากฐาน การทองเที่ยว การคา การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 

๗. ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ –  เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ 
๓) อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใน
ภาคอุตสาหกรรม  
๔) ให้ค าปรึกษาแนะน าการน าเทคโนโลยีและระบบ
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม  
๕) ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ที่น า
เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม 
๖) ติดตามผลการเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใน
สถานประกอบการ 
๗) สรุปผลการจัดท าโครงการ 

๙. งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนมไทยเมืองเพชร 
รองรับการยกระดับเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียง
ด้านการผลิตและจ าหน่ายขนมหวานไทยชนิดต่างๆ 
เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการขนมหวาน
ไทยเพชรบุรี ติดอันดับต้นๆ ของจังหวัดเพชรบุรี  แต่
ผู้ประกอบการขนมหวานไทยเพชรบุรี ส่วนใหญ่ยัง
ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนายกระดับการประกอบ
ธุรกิจขนมไทย และสินค้าขนมไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
แปรรูปเบื้องต้น พร้อมจ าหน่ายผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาที่
ถ่ายทอดกันมา ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องมาตรฐานการผลิตที่ดี ทั้งด้านสถานที่
ผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต
ให้สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย 
สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล  ด้วยวิธีการบริหาร
จัดการที่ดีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จึง
ได้จัดท าโครงการเพชรบุรีเมืองขนมไทย สู่เมืองขนม
โลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนมไทย
เมืองเพชร รองรับการยกระดับเข้าสู่การขอรับรอง
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับขนมไทย
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและสอดรับกับนโยบาย
ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของ
โลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" 
   ส้านักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี  ได้เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญ จึงได้จัดท้าโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการขนมไทยเมืองเพชร รองรับการยกระดับ
เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถ
รองรับการยกระดับเข้าสู่การขอมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการในการ
ยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
3 .  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ร วม ก ลุ่ ม ก า ร ผ ลิ ต เ ข้ า สู่
มาตรฐานสากล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1) ผู้ ประกอบการขนมไทยเพชรบุรี  ที่ เข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้การพัฒนาศักยภาพ
พร้อมรองรับการยกระดับเข้ าสู่ การขอรับรอง
มาตรฐานสากล 
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๒) ผู้ ประกอบการขนมไทยเพชรบุรี  ที่ เข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับประโยชน์จากให้ค าปรึกษา
และพัมนาความพร้ อมการยกระดับกา รผลิ ต 
ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล  
3) ผู้ ประกอบการขนมไทยเพชรบุรี  ที่ เข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม สามารถรวมกลุ่มการผลิตรอบรับ
การเข้าสู่มาตรฐานสากลและเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการขนมไทยเพชรบุรีที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ เ ข้ า สู่ ก า ร ข อ รั บ
มาตรฐานสากล  
2) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการขนมไทยเพชรบุรี ที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจ
จากฐาน การทองเที่ยว การคา การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการขนมไทย
เมืองเพชรรอบรับการยกระดับเข้าสู่การขอรับรอง
มาตรฐานสากล   
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมการ
ยกระดับการผลิต- ผลิตภัณฑ์ สู่มาตรฐานสากล 
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
การผลิตรองรับการเข้าสู่มาตรฐานสากล และการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๙. งบประมาณ 1,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

       อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศไทยมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่
ปัจจุบันการผลิตด้านการเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมไม่
เพียงพอส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตกต่ า
และผันแปรตามกลไกตลาดสากล ดังนั้นการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย
และคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้สามารถ
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต้นแบบ และเกิดเครือข่ายที่
เข้มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนา
ผู้ผลิตรายอ่ืนพ้ืนที่จั งหวัดเพชรบุรี  สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ มีจุดแข็งของพ้ืนที่ 
ซึ่งมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนื่องจากเป็นประตู
เชื่อมโยงการคมนาคมสู่ภาคใต้  และมีเครือข่าย
ระบบโลจิสติกส์รองรับ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ทรัพยากร และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเป็น
แหล่งผลิตอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
เช่น มะพร้าว สัปปะรด ลูกตาล มะนาว สินค้าประมง 
ของพ้ืนที่ 4 จังหวัด เพ่ือมุ่งเพ่ิมมูลค่าและศักยภาพ 
เพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันกับผู้ผลิตอ่ืนๆ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนได ้
      ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการสอดรับกับแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักใน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารและ
เกษตรแปรรูป ทั้งในด้านมาตรฐานการผลิตการวิจัย
และข้อมูล การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การ
ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
และเป็นองค์กรเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอาหาร
ให้กับภาครัฐ น าเทคโนโลยีองค์ความรู้ที่ล้ าสมัยมา
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เป็นศูนย์กลางการบริการ
อุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและ
ต่ า งประ เทศ เ พ่ื อ เ พ่ิ มศั กยภาพและผลิ ตภ าพ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพ่ือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีอยู่จ านวนมากใน
ท้องถิ่นน าไปสู่การลงทุนและการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น 
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เกิดการสร้างโอกาสทางการค้าในการส่งออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ของผู้ ประกอบการในท้ องถิ่ น  โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์ : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒0 ผลิตภัณฑ์ 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น จ านวน 40 ราย 
2. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาเพ่ิมมูลค่า จ านวน 20 ผลิตภัณฑ ์

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร มีคุณภาพปลอดภัยและได้
มาตรฐาน และน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

๑. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยใช้ทิศทางของ
ตลาดเป็นแนวทางชี้น าโดยด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
๒. กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
ในท้องถิ่น โดยใช้ทิศทางของตลาดเป็นแนวทางชี้น า
โดยด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๙. งบประมาณ 2,500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการให้ความรู้ เ พ่ือพัฒนา Digital Plat From 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

แพลตฟอร์มดิจิทัล คือสิ่ งที่ช่วยสร้างผลกระทบ
เครือข่าย (Network effects) มีคนใช้งานแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลจ้านวนมาก จะส่งผลให้เกิดต้นทุนต่อผู้ใช้งาน
ลดลง และประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น หากจ้านวนผู้ใช้งาน Facebook เพ่ิมข้ึนต้นทุนต่อ
ผู้ใช้งานจะลดลง และผู้ใช้งานจะนิยมใช้ Facebook 
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆได้
มากมาย โดยเปรียบเหมือนโทรศัพท์  หากบุคคล
สามารถพูดคุยกับผู้อ่ืนได้มากข้ึน ผลประโยชน์ของผู้ใช้
จะเพ่ิมขึ้นเป็นตามล้าดับ ในทางวิชาการเรียกว่า
ผลกระทบเครื อข่ ายทางตรง  ( Direct network 
effects) นอกจากนี้  บางแพลตฟอร์ มดิ จิ ทั ลยั ง
ก่อให้เกิดผลกระทบเครือข่ายทางอ้อม ( Indirect 
network effects) เ ช่ น  ห า ก จ้ า น ว น ผู้ ใ ช้ ง า น 
Facebook เพ่ิมขึ้นนักการตลาดและนักโฆษณาจะเข้า
มาใช้ Facebook เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากช่วยให้เข้าถึง
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสิ่งที่ธุรกิจไทยยังขาด
อยู่ ในโลกธุรกิจสมัยใหม่จะไม่เน้นการสร้างสินค้าและ
บริการ แต่จะเน้นการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลแทน 
แพลตฟอร์มดิจิทัลไม่มีพรมแดน กล่าวคือแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาสามารถให้บริการมา
ที่ไทยและประเทศอ่ืนๆทั่วโลกได้ ถ้าหากธุรกิจไทย
จ้าเป็นต้องแข่งขันในระดับโลก การเปลี่ยนแนวคิดการ
ท้าธุรกิจถือเป็นเรื่องส้าคัญ มิเช่นนั้นธุรกิจของไทย
อาจจะถูกท้าลาย (Disrupt) ไปในที่สุด เหมือนกับ
อุตสาหกรรมสื่อของไทย ที่สมัยหนึ่งเคยท้าก้าไรได้
อย่างมหาศาลและมีอิทธิพลทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ 
แต่ปั จจุบันกลับถูก  Facebook, Netfix, Youtube 
และ Spotify ท้าลายลงไป ดังนั้นแพลตฟอร์มดิจิทัล
ถือเป็นรูปแบบการค้าในโลกสมัยใหม่ที่แตกต่างจาก
การน้าเข้าและส่งออกท่ีเราคุ้นเคย 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ปี 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) หน้าท่ี 46 

  ส้านักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญ จึงได้จัดท้าโครงการให้ความรู้เพ่ือพัฒนา 
Digital Plat From ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชนให้รองรับกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
ได้ รั บความรู้ เ กี่ ย ว กับแนวทางการจั ดท า แล ะ
ประยุกต์ใช้ Digital Plat From  
๒. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
จัดท าและประยุกต์ใช้ Digital Plat From มาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจได้ 
๓. สถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถแข่งขันในตลาดระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนมี
ประยุกต์ใช้ Digital Plat From มาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
ได้ รั บความรู้ เ กี่ ย ว กับแนวทางการจั ดท า แล ะ
ประยุกต์ใช้ Digital Plat From จ านวนไม่น้อยกว่า 
150 คน 
๒. สถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชนมีประยุกต์ใช้ Digital Plat From มาใช้ในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ จ า น ว น ไม่ น้ อ ย กว่ า  30  สถ า น
ประกอบการ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจ
จากฐาน การทองเที่ยว การคา การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 

๗. ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ –  เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 

 

๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการ  
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ 
3) อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าและ
ประยุกต์ใช้ Digital Plat From  
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 4) ให้ค าปรึกษาแนะน าความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
จัดท าและประยุกต์ใช้ Digital Plat From  
5) ติดตามผลการให้ค าปรึกษาแนะน า ณ สถาน
ประกอบการ 
6) สรุปผลการจัดท าโครงการ 

๙. งบประมาณ ๑,5๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 

4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 

 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2561 – 2564 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุร ีปี 2564 

วิสัยทัศน ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของไทย 
ให้เติบโตไม่น้อยกวา่ร้อยละ 4.6 

ภายในป ี2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปจัจั
ยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ และเมืองน่าอยู ่

น่ากิน นา่เท่ียวระดับประเทศ 

พัฒนาอุตสาหกรรม ให้มี
มาตรฐานสากล ขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี   และนวัตกรรมโดย
เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
การพัฒนา  
ด้านที่ 1 

การเสริมสร้างศักยภาพของภา
คอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้

มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการนโยบ
ายและแผน 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
สันติสุข และสังคมคุณภาพที่
ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

ประเด็น 
การพัฒนา  
ด้านที่ 2 

การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลและ
ยั่งยืน 

เช่ือมโยงอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรีกับเศรษฐกิจโลก 

ประเด็น 
การพัฒนา  
ด้านที่ 3 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาห
กรรมให้เป็นมิตร                

กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกร
รมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแว

ดล้อม 

การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และให้เติบโจจากฐาน

การเกษตรแบบครบวงจร 

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
การพัฒนา  
ด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่

อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อใ

ห้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาเมืองการค้า  
การผลิต การบรกิาร และ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ที่มีคุณภาพ 
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 4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา 

จังหวัด  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2563 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

---------------------------------------------------------------------- 






