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คำนำ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 ให้สอดคล้องกับแนวคิดตามนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
ข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์) แผนการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  (ฉบับทบทวน) ที่ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็น
จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี 
เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯลฯ 
และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง (Stake Holders) เช่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม  
สภาหอการค้า ประชาชน ฯลฯ เพ่ือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จะได้สามารถนำความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วน 
นำไปใช้เป็นกรอบในการทำงานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด อันจะนำมาสู่
ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเพชรบุรี สืบต่อไป  
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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี 2563 ให้สอดคล้องกับแนวคิดตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
นโยบายรองนายกร ัฐมนตร ี  (นายสมค ิด จาต ุศร ีพ ิท ักษ ์)  แผนการปฏ ิร ูปท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง  
กับกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  (ฉบับทบทวน) ตลอดจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท 
ของจังหวัดเพชรบุรีที่กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กลุ่มจังหวัดเน้นตำแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่าง 
เป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน และเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและนานาชาติ 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เริ ่มกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) เพื ่อให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี ่ยนแปลง ตลอดจนวิเคราะห์บริบทที่เกี ่ยวข้อง (SWOT Analysis)  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มา
กระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมของจังหวัด ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีส่วนสำคัญ และ
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว จึงนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรี 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
(ฉบับทบทวน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
   “พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสากล ขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมโดยเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 
 พันธกิจ 
  ๑. กำกับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ 
อยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
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  ๒. จัดทำ เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๔. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตร์  
  1. ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู ่อุตสาหกรรมที ่ขับเคลื ่อนด้วย
นวัตกรรม 
  2. เช่ือมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจโลก 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
  ๒. เพ่ือใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถเช่ือมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้านในกลุ่ม AEC ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ตลาดสากล 
  ๓. สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) เพื ่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของ 
แผนทั้ง 3 ระดับ และรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรีตามบริบทของ
จังหวัดเพชรบุรีที่กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้อง ต่อไป 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน 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 
- พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี สามารถเพิ ่มขีดการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การใช้
ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลก ในการ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ตลาดสากล สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดและประเทศ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย  

- ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

- ยกระดับกระบวนทัศน ์ เพื ่อกำหนดอนาคตของประเทศด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาธิบาล 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
- พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

   สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมที ่ได้รับ 
การยอมรับจากชุมชนลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง เป็นการฟ้ืนฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒   

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

● เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

● เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. มูลค่าการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2. จำนวนสถาน
ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนไดร้ับการ
รับรองมาตรฐานด้านการ
ผลิตด้วยนวัตกรรม 

ราย ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรแปรรูป 

● แนวทางการพัฒนา  

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร 

ที ่เชื ่อมโยงไปสู ่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื ่อง 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  

ที่มีมูลค่าสูงโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้  

ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ

แปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า

เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป

สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

๓) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน

กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุ

ภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตาม

ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร

ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  
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๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด 

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั ้งให้ความสำคัญกับ 

การสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. การเชื่อมโยงทาง
การค้าและการลงทุนกับ
ประเทศในกลุม่ AEC 

ครั้ง ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

2. จำนวนสถาน
ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนเปิดตลาด
การค้าสู่ AEC 

ราย ๒๐๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป บริหารจัดการเชิงพื้นที่และขยายผลแบบอย่าง  

ความสำเร็จผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การประชาสัมพันธ์ 

๓) กิจกรรม สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที ่ได้รับ 

การยอมรับจากชุมชนลดปัญหาและความขัดแย้ง 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. จำนวนสมาชิก
เครือข่ายชุมชนท่ีร่วม
ป้องกันและบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2. จำนวนสถาน
ประกอบการทีไ่ด้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวหรือมาตรฐานธรร
มาธิบาลสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 

ราย ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่  

 1. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 2. เพ ื ่อร ักษาและฟื ้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาต ิและค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม 
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

๒) เป้าหมายรวมที่  

1. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 

ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

๓) ยุทธศาสตร์ท่ี การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(๓.1) เป ้าหมายระดับย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 เศรษฐกิจขยายตัวอย ่าง 

มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

(๓.2)  แนวทางการพ ัฒนาท ี ่  1 การเสร ิมสร ้ างและพ ัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 (๔) ยุทธศาสตร์ท่ี การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที ่ดี  

ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
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๔.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง

สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

๔.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔.4    แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก  

         แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ - 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ - 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ - 

๔) ตัวชี้วัด - 

๕) กลยุทธ์ - 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 

- 2580) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 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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ส่วนท่ี ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 ระบุว่า “การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐฯ  ส่วนราชการก่อนจะ
ดำเนินการตามภารกิจใด ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน” มาตรา 16 ระบุว่า “ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำ
เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารแผ่นดิน โดยระบุในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้  
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
(ฉบับทบทวน) เพื ่อให้บรรลุผลสำเร ็จตามเป้าหมายของแผนทั ้ง 3 ระดับ และรองรับการพัฒนา  
ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรีตามบริบทของจังหวัดเพชรบุรีที่กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดที ่สอดคล้อง และสอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัดเน้นตำแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน และเป็นศูนย์กลาง
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง 
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และนานาชาติเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งใช้
ยึดถือปฏิบัติตามภารกิจ และเป้าหมายร่วมเพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม และนโยบายรัฐบาลต่อไป  

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวดัเพชรบุรี ปี 2564 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

๑. ลักษณะทางกายภาพ 
จ ังหว ัดเพชรบ ุร ี   ม ี เน ื ้อท ี ่ประมาณ ๖ ,๒๒๕.๑๓๘ ตารางก ิโลเมตร หรือ 
๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ ตั ้งอยู ่ทางตอนใต้ของภาคกลาง  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอปากท่อ จ ังหว ัดราชบุร ีและอำเภออัมพวา  จ ังหวัด
สมุทรสงครามทิศใต ้ ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 
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๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย 
ทั้งท่ีราบสูง ภูเขา สูงชัน ที่ราบลุ่ม โดยมีรายละเอียดของแต่ละพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองหญ้าปล้อง  
มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยๆลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็น 
สันปันน้ำ แบ่งน้ำส่วนหนึ่งให้ไหลลงสู่ประเทศพม่าและอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางทิศ
ตะวันออกเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี สภาพเช่นนี้ทำให้ทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ 
แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื ่องจากเป็นแดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและ  
ชาวกะเหรี่ยงที่อพยพข้ามแดนมาจากพม่าเข้ามาอาศัยเท่านั้น 
๓. ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนที่
ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ  ช่วงเดือน
ธันวาคม-เมษายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดูดังนี้ 

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

๔. การปกครอง 
จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ๓ 

รปูแบบ คือ 
๑. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมา

ตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จำนวน ๘๔ ส่วนราชการ 
๒. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๒๑ ส่วนราชการ 
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ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ๘ อำเภอ (๙๓ ตำบล ๖๙๘ หมู่บ้าน)ได้แก่ อำเภอ
เมืองเพชรบุรี  อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้าน
ลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน 

๓. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี เทศบาล ๑๓ แห่ง (เทศบาลเมือง ๒ แห่ง และเทศบาลตำบล ๑๑ แห่ง) องค์การ
บริหารส่วนตำบล ๗๑ แห่ง 

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

จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรจำนวน ๔๘๒,๓๗๕ คน เป็นชาย ๒๓๓,๖๖๕ คน หญิง 
๒๔๘,๗๑๐ คน จำนวนบ้าน ๒๐๔,๙๐๑ หลังคาเรือน 

๖. สถานการณ์ด้านแรงงาน  
(ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับจังหวัด 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 
ประชากรจังหวัดเพชรบุรี อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ และ

เพศ พ.ศ.๒๕๕๙ 
(หน่วยเป็นพัน in thousands) 

อาชีพ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

Occupation 
ชาย หญิง  รวม 

รวมยอด 
ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และ 
ผู้บัญญัติกฎหมาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 
เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ 
เสมียน 
พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝี่มือในด้านการเกษตร  
ป่าไม้ และประมง 
ช่างฝี่มือ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน 
คนงานซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอ่ืน 

150.0 
7.2 

 
4.3 
3.9 

 
2.4 

28.1 
48.2 

 
23.9 
14.7 

 
17.1 
0.2 

129.8 
2.8 

 
6.1 
4.4 

 
4.7 

43.2 
32.8 

 
13.0 
3.8 

 
18.7 
0.2 

279.8 
10.0 

 
10.4 
8.3 

 
7.1 
71.4 
81.0 

 
36.9 
18.5 

 
35.7 
0.5 

Total 
Managers senior official and 
legislator 
 
Professional 
Technician and associate 
professional 
 
Clerk 
Service worker and sell goods 
Skilled agricultural forest and 
fishery  
worker 
Craft and associate 
professional 
Plant and machine controlor 
and 
assembler 
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อาชีพ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

Occupation 
ชาย หญิง  รวม 

Elemenlary occupalion 
Worker not classifiable by 
occupalion 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีคำนวณใหม่เป็นแบบปริมาณลกูโซ่) 
จังหวัดเพชรบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)  
๑๖ สาขาการผลิต ณ ราคาประจำปี เท่ากับ ๕๙ ,๐๑๖ ล้านบาท มีมูลค้า GPP เป็นลำดับที่ 
๔๑ ของประเทศ เป็นลำดับที่ ๕ ของภาคตะวันตก โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวของจังหวัดปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๒๓ ,๘๐๐ บาท/คน/ปี ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเป็นลำดับที ่ ๒๖  
ของประเทศ และเป็นลำดับที ่ ๓ ของภาคตะวันตก ประกอบด้วย ๖ จังหวัด (ราชบุรี 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม) 

ตาราง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ภาค/จังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจงัหวัด 
(ล้านบาท) 

Gross Reglonal product and  
Gross provinclat Product 

(Million Baht) 

ประชากร 
(๑,๐๐๐ คน) 
Population 

(1,000 
persons) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั 
ต่อคน (บาท) 

GPP per capita 
(Baht) 

การเรียงลำดบัผลิตภณัฑ์
มวลรวมจังหวดัต่อคน 

ภาค 
Region 

ประเทศ 
Country 

ภาคตะวันตก 
ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี 

486,148 
164,337 
79,783 
59,016 
20,130 
85,215 
77,667 

3,596 
803 
466 
477 
189 
802 
859 

803,184 
204,753 
171,357 
123,800 
106,513 
106,303 
90,458 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
15 
19 
26 
31 
32 
41 

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตาราง  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๕๘ 

 หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗  2558 
ภาคเกษตร 9,291 9,286 8,710 6,945 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 8,529 8,659 8,019 6,281 
การประมง 762 627 691 663 
ภาคนอกเกษตร 51,530 50,880 50,230 52,071 
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สาขาการผลิต 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗  2558 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,392 2,017 2,053 2,090 
อุตสาหกรรม 13,059 12,882 12,908 13,074 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 1,442 1,598 1,699 1,618 
การก่อสร้าง 3,030 2,777 3,244 3,442 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

4,775 4,711 5,056 5,238 

โรงแรมและภัตตาคาร 2,043 2,553 2,740 3,175 
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,080 3,080 2,979 3,305 
ตัวกลางทางการเงิน 2,491 2,781 3,208 3,686 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง
ธุรกิจ 

    

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

2,403 2,397 2,218 2,361 

การศึกษา 5,309 5,574 5,912 5,574 
การบริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 1,292 1,361 1,471 1,578 
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคล
อ่ืนๆ 

604 637 614 629 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 144 147 146 158 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 60,821 60,193 58,850 59,016 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 128,151 126,614 123,556 123,800 
จำนวนประชากร (๑,๐๐๐ คน) 475 475 476 477 

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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รูปภาพ สัดส่วนผลิตมวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำแนกตามสาขาการผลิต 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการผลิตหลักท่ีสำคัญ 

สาขาเกษตรกรรม เท่ากับ 6,945 ล้านบาท (ร้อยละ 14.53) 

ในปีการเพาะปลูก 2558  มีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 942,281 ไร่ (ร้อยละ 24.22 
ของพ้ืนที่จังหวัด) 

สาขาอุตสาหกรรม เท่ากับ 54,335.611 ล้านบาท (ร้อยละ 1.17) ในปี พ.ศ. 2562  
มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 792 โรงงาน  

โรงงานจำพวกที ่1 จำนวน 188 โรงงาน 
โรงงานจำพวกที ่2 จำนวน   78 โรงงาน 
โรงงานจำพวกที ่3 จำนวน 526 โรงงาน 
รวมทั้งสิ้น   จำนวน  792 โรงงาน 

การพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) 

ภาพรวม การพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยตัวชี้วัดฯ ด้านนี้  
อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อาทิ ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน และ
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล )  
ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ  
15-59 ปี และค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 รายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

 

 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

อุตสาหกรรม

การก่อสร้าง

การขายส่ง การขายปลีก 

โรงแรมและภัตตาคาร

การขนส่ง 

ตัวกลางทางการเงิน

อสังหาริมทรัพย์ 

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 

การศึกษา

การบริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
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Inclusive Growth - ร้อยละของประชากรที่อยู ่ใต้เส้นความยากจน เกณฑ์ความยากจนอยู่ในระดับที ่ดี  
มีสัดส่วนคนจนในระดับต่ำ ร้อยละ 2.44 ต่ำกว่าค่ากลางเฉลี ่ยประเทศที่ 10.43 
สะท้อนให้เห็นว่าประชากรในจังหวัดฯ สามารถบริโภคสินค้าและบริการในระดับความ
จำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตได้ 
- สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ อยู่ในระดับค่อนข้างดี มีสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
ในระดับต่ำ เท่ากับ 0.380 ต่ำกว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศ 0.411 สะท้อนถึงค่าความ
เหลื่อมล้ำของรายได้น้อย มีความเสมอภาค 
- ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน  อยู่ในระดับที่ดี เท่ากับร้อยละ 
22.02 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศที่ 18.76 สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มครองทาง
สังคมของจังหวัดที่มากข้ึน 
- สัดส่วนของแพทย์ต่อประชากร อยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ 3,130 คน/แพทย์ มีค่าต่ำกว่า
ค่ากลางเฉลี ่ยประเทศที่ 2,980 คน/แพทย์ แต่ดีกว่าปีที ่ผ ่านมาซึ ่งสะท้อนถึงการ
กระจายการให้บริการสาธารณสุขเริ่มดีขึ้น 
- จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี อยู่ในระดับสูงเท่ากับ 9.30 ปี 
มากกว่าค่ากลางเฉลี ่ยประเทศที่  8.90 ปี สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึง
การศึกษาและศ ักยภาพในการปร ับต ัวของประชากรต่อการเปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม/เทคโนโลยี 
- ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 คุณภาพการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ค่าO-NET ได3้6.63 
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการสอบผ่านทั่วไปที่กึ่งหนึ่ง/ร้อยละ 
50 ไม่มากนัก แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ 34.95 คะแนน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขัน (Growth &Competitiveness) 

ภาพรวม การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดฯ  
ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยอยู่ท่ี 27.69 โดยค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 29.73 โดยตัวชี้วัดฯ ที่มีค่า
อยู่ในระดับดี จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
ในจังหวัด อัตราหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และผลิตภาพแรงงาน รายละเอียดดังตาราง 

มิติการพัฒนา มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 

Growth & 
Competitiveness 

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.66 เทียบ
กับปีก่อน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 1.75 สะท้อนถึงความมั่นคงทางรายได้
ที่มากข้ึน เมื่อเทียบกับปีก่อน 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีค่าไม่เปลี่ยนแลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน (-) 2.68 และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งค่ากลาง
ของประเทศเพิ่มขึ ้นร้อยละ (-) 0.41 สะท้อนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เพชรบุรีที่ลดลง 
- อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.80 ต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยประเทศที่  0.75 (ตัวชี ้ว ัดที ่มี 
การผกผันข้อมูล) 
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- อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับ 6.45 เท่า ต่ำกว่าดัชนีหนี้สิน
เฉลี ่ยของประเทศที่ 6.67 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนในจังหวัดมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ 
- อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้ได้เฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับร้อยละ 16.18 ต่ำกว่า 
ค่าเฉลี่ยการออมของประเทศที่ร้อยละ 19.97 
- ผลิตภาพแรงงาน เท ่าก ับ 134,394 บาท/คน มากว ่าค ่าเฉล ี ่ยของประเทศที่  
110,895 บาท/คน สะท้อนถึงความสามารถของแรงงานในจังหว ัดเพชรบุร ีมี
ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการสูง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) 

ภาพรวม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวของจังหวัดเพชรบุรี  มีศักยภาพปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.59 ซ่ึงต่ำกวา่ค่ากลางของประเทศท่ี 22.53 โดยตัวชี้วัดในด้านนี้สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองส่วนส่วนแรก คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีกว่าค่ากลางของประเทศคือ ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) แต่อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในด้านของการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทางจังหวัดฯ ถือว่ามีศักยภาพต่ำกว่าค่ากลางของประเทศไม่ว่าจะเป็นใน
เรื ่องของสัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงเพื ่อยานพาหนะต่อประชากร  (ลิตร/คน) 
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนต่อประชากร  (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) สัดส่วน 
ปริมาณการใช่ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) แต่สัดส่วน
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าค่ากลางประเทศ รายละเอียดดังตาราง 

มิติการพัฒนา มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมลู และเหตุผลสนับสนุน 

Green Growth - อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ในจังหวัด มีค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ (-) 0.23 เทียบกับ
ปีก่อนต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยของประเทศ ร้อยละ 0.01 สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดลดลง 
- ปริมาณขยะในจังหวัด อยู ่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ 174,835 ตัน ต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยของ
ประเทศท่ี247,105 ตัน 
- สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร เท่ากับ 611 ลิตร/
คนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 284 
ลิตร/คนสะท้อนการใช้พลังงานที่มาก เป็นการเพิ่มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอัน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงมีค่า
เท่ากับ 688 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี 464 กิโลวัตต์ชั่วโมง/
คนสะท้อนถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพของภาคครัวเรือนในจังหวัด 
- สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ครัวเรือนต่อGPP อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงมีค่า
เท่ากับ 16,415 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี 
7,289 กิโลว ัตต์ -ชั ่วโมง/ล ้านบาท  สะท้อนถ ึงการใช ้พล ังงานไฟฟ้าอย ่างไม ่มี
ประสิทธิภาพของภาคที่ไม่ใช้ครัวเรือนในจังหวัด 
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- สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรมอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีมีค่าเท่ากับ 111 ลิตร/ล้านบาท ต่ำกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยของ
ประเทศท่ี 178 สะท้อนถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) 

ภาพรวม มิติประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
45.40 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของประเทศ ที่ 45.68 โดยตัวชี้วัดฯ ในด้านนี้ มีบางส่วนต่ำ
กว่าค่ากลางของประเทศ อาทิ ร้อยละของสถานพยาบาลที ่ได้การรับรองคุณภาพ  HA  
(ร้อยละ) และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด  (ร้อยละ) อย่างไรก็ตาม 
ภาครัฐยังมีความสามารถการให้บริการสาธารณะด้านอื่นที่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ  อาทิ 
ร้อยละของครัวเรือนที ่เข้าถึงน้ำประปา ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละของ
ประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต รวมถึงร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

มิติการพัฒนา มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 

Government 
Efficiency 

- ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ HA เท่ากับร้อยละ 50 อยู่ในเกณฑ์
ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ74.76 สะท้อนถึงโอกาสน้อยลงที่ประชาชนใน
จังหวัดจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน 
- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา เท่ากับร้อยละ 24.17 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  
สูงกว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ 15.77 สะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดที่มากข้ึน 
- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 93.20 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ 88.41 
- รอ้ยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต เท่ากับร้อยละ 38.48 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ 32.73 
- ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เท่ากับร้อยละ 14.12 อยู่ในเกณฑ์ด ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 12.19 
สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้ท่ีมากขึ้นของท้องถิ่น 
- ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ ร้อยละ 
86.22 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 92.11 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการในระดับปานกลาง 
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3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-  ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product 
Champion) ของจังหวัด 

     การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กลุ่มจังหวัดเน้นตำแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน 
และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติ 
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้กำหนดจุดยืน
และตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์
รวม (Ultimate Goal) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) กลยุทธ์ (Strategy) ได้ดังนี้ 

 จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนา (Positioning)   
จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจุดยืนและตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดไว้ดังนี้ 

   1) การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)  
   2) เกษตรและประมงชายฝั่ง  
 
 รายละเอียดดังตาราง 

 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ” 
 ทั้งนี้ได้กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในรอบ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้ 

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายได้
จากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื ่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบธุรกิจพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด 
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เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ำเหมาะ
กับการเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดม
ปัญญา สังคมเอ้ืออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม 
สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมแห่งสุข
ภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ชุมชน 
ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้ 
สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 

เม ืองน ่าเท ี ่ยว หมายถึง จ ังหว ัดเพชรบุร ีม ีความโดดเด ่นของการจ ัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการ
ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเที ่ยวเชิงการเรียนรู ้โครงการอัน
เนื ่องมาจากพระราชดำริ การท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ การท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และศาสนา 
พันธกิจ (Mission) 

   1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนา
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

   2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า
แบบครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 

   4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู ้ และปรับตัวได้อย่างมี
ศักยภาพในการจัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชมุชน 
ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 

   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 

   7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล 
พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี ่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที ่ยว 

การค้าการลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมมีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำให้สมดุล 
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3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั ่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นบริการทางสังคมมีคุณภาพ
และมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

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

จังหวัดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
มีการให้น้ำหนักในการพัฒนาในรอบ 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 ที่ยั ่งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 20) 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู ่ช ุมชน 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 

2. การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา 

3. องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภบิาล 
การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่
สากล 

4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 

5. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้า
ทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน 
ประชาชน 

6. พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัย  
ทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง 

7. จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่ อ 
การพัฒนาการเกษตรคุณภาพ  

8. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

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

การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล 
2. พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์

จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด 
การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน  

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคม
และโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ 

4. ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน 

5. พัฒนาขีดความสามารถแก่บ ุคลากรการท่องเที ่ยว สร ้างว ัฒนธรรม 
การท่องเที ่ยว และพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที ่ย วและบริการ 
การท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้ง
ครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ 

6. ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ 

7. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร 

8. พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร 
และศักยภาพการพึ่งตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน  

9. เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตร
ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล 

10. เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ ในตลาดคุณภาพ 
และส่งออก 

11. พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลัก เป็นสำคัญ ตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอด
ห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพ่ือรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

13. บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดการปัญหาที่คุกคาม
ต่อปัญหาสุขภาวะของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน    

14. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ ่งตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบ
สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการสังคม เพื ่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ 
พ่ึงตนเองได้ 
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15. เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่ง 
การเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 

16. พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการ
เชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพื้นที่๒) ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
จังหวัด 

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

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

- การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการ
ท่องเที ่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร
แบบครบวงจร 

  (ร้อยละ 40) 
- การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

และสังคมคุณภาพที่พึ ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์
พระราชา  
(ร้อยละ 40) 

-  การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  (ร้อยละ 20) 

- เกษตรและประมงชายฝั่ง 
- เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรี
มีการเติบโตของรายได้จากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบธุรกิจพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด 
- เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
ดินและนำ้เหมาะกับการเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี
อากาศบริสุทธิ์น่าอยู่และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดมปัญญา 
สังคมเอื้ออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาสสําหรับทุกคน 
สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง 
และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบ
สังคมแห่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศประชาชน 
มีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพ่ึงตนเองได ้
- เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง 
วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้สร้าง
งานอาชีพให้กับชุมชน 
- เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่น
ของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
และศาสนา 
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ประเด็น/หัวข้อ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. พันธกิจ 
     - เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับ
การแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนา
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 

 
- ผล ิตภ ัณฑ์มวลรวมเฉล ี ่ยระดับจ ังหว ัดในด้าน
การเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น/หัวข้อ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการน้ำให้สมดุล 

     - ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการ
ดําเนินชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองได้สูง 

ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕61 - 2564 
 

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

1) ด้านการเกษตร สำหรับในภาคอุตสาหกรรมต่อยอดการพัฒนาเป็นเกษตรแปรรูป 
หรือ ดำเนินการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร ประมง โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำวัตถุดิบที่สำคัญของจังหวัดนำไปแปร
รูปครบวงจร เป็นอาหารสำเร็จรูป จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองน่ากินเพื่อให้มีความสมบูรณ์
และมั่นคงในด้านอาหาร อันจะนำมาซึ่งการเป็นเมืองน่าอยู่ สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยังสนับสนุน เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
ที่จะสามารถมำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวทางการพัฒนา  
โดยการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมมีธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั ้งใหม่  
ให้คำนึงถึงผังเมืองของจังหวัด และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะให้ความคิดเห็นใน
การพิจารณาอุตสาหกรรม 

-  การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 

จดุแข็ง (Strengths) 
 - ทำเลที่ตั ้งของจังหวัดเหมาะสม ในการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระดับสูง เพราะอยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น สมุทรสงคราม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
 - จังหวัดเพชรบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น  แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
 - มีภูมิปัญญา องค์ความรู้และศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่  
 - มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชผลทางการเกษตรและการประมง   

มีศักยภาพในการ ผลิตสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  รวมทั้งของหวานที่มี
คุณภาพระดับประเทศ เช่น  กล้วยหอมทอง ชมพู่เพชรสายรุ้ ง มะนาว ตาลโตนด โคเนื้อ 
ขนมหวานไทย 
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 - ในส ่วนของภาคตะว ันตกของจ ังหวั ด เป ็นพ ื ้นท ี ่อ ุดมสมบ ูรณ ์ด ้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้มาก   

 - จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัด ในการดําเนินงานโครงการ 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของรัฐบาล ได้มีการก่อตั้งบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีเพชรบุรีจํากัด ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

 - มีการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกา 

 - ความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาจังหวัดด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 - มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ให้การพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย 

ให้สมกับภาครัฐและเอกชน 
 - เป็นจังหวัดที่มีชายแดนระหว่างไทย-พม่า และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
 - ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ การขับเคลื ่อนงาน และขาด 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาชน ในเรื่องระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ 

 - ความสามารถการแข่งขันของจังหวัดฯอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในลำดับปานกลางของประเทศ และหากพิจารณาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแล้ว ตัวชี้วัดมีค่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีทัศนคติที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไป
จากสภาพแวดล้อมเดิม ที่เคยอาศัยอยู่ และไม่ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  

 - ขาดโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู ้และการพัฒนา
กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 

 - ขาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ต้องใช้แรงงานต่างด้าวประเทศเมียรมาร์ 
 - ขาดการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับ

สินค้ารองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ  
 - บริการของรัฐในด้านต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการค้า การลงทุน ยังเป็นแบบ

ตั้งรับ ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ในการสนับสนุนที่ธุรกิจยังไม่สมบูรณ์ 
 - ปัญหาขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ยังไม่สามารถสร้างสถานที่กําจัดขยะ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปริมาณขยะจากภาคการท่องเที่ยว รวมถึงขยะลักษณะมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

 - สินค้าเกษตรขาดการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
และยังไม่สามารถพัฒนาด้านมาตรฐาน และคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือยกระดับ
สินค้าให้มีคุณภาพ 

 - ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อประชาชนในเรื่องพื้นที่การตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งนำมาสู่การร้องเรียน คัดค้านการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

 - ขาดการวางแผนการจ ัดการโครงสร ้างพื ้นฐานในพื ้นที ่ เขตส ่ง เสริม
อุตสาหกรรม 

 - ขาดการวางวิสัยทัศน์ในจังหวัดด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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 - ขาดการสื่อสารและความเข้าใจให้กับชุมชนในการอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรม
ด้านพลังงาน 

 - ขาดการจัดการทรัพยากรน้ำ 
(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               

และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - ความเหลื ่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย ช่องว่างระหว่างกลุ ่มคน

ขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
 - โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไม่เข้มแข็ง มี
การลงทุนวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับต่ำ 

 - ผู้ประกอบการขาดการรับผิดชอบต่อสังคมทำให้เกิดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 - ค่านิยมทางการศึกษาที่ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผล
ให้มีแรงงานท่ีมีฝีมือ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

 - โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
 - แรงงานต่างด้าวขาดทักษะฝีมือแรงงาน 
 - ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนด้านอุตสาหกรรม 
 - ขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 - น้ำไม่เพียงพอในภาคอุตสาหกรรม 
โอกาส (Opportunities) 
 - ระบบรางคู่และรถไฟความเร็วสูง (โครงการรพไฟรางคู่ช่วง นครปฐม – หัว

หิน ระยะทาง 164 กิโลเมตร) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ปี 2563 ทางระดับ
ของกรมทางหลวงจาก กรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งสู่จังหวัดเพชรบุรี สะดวก
ยิ่งขึ้น ท่าเรือเฟอรี่ที่อำเภอหัวหินเชื่อมฝั่งตะวันออกจากจังหวัดชลบุรี อำนวยความสะดวก
ให้นักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

 - อยู่ใกล้เคียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีด่านสิงขร จะยกระดับเป็นด่านตรวจ
คนเข้าเมืองถาวรซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมสู่ประเทศเมียรมาร์ได้เป็นอย่างดี 

 - มีแหล่งวัตถุดิบทางด้านการเกษตร และประมงที ่มีคุณภาพดี เช่น ข้าว 
มะนาว กล้วยหอมทอง มันสำปะหลัง เกลือทะเล อาหารทะเลต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติ และ
การเพาะเลี้ยง 

 - อาหารและเครื่องดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
และยังคงมีศักยภาพสูงต่อไป โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมสูงเป็นอันดับ 2 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กำหนดให้พัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้าน
อาหาร 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการเชื่อมโยงทั้งภาค 
ภูมิภาค และส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของกลุ่มไมซ์ซึ่งใช้
จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า 
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- พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (เขาย้อย) 
- โลจิสติกส์ (มีการขยายทางยกระดับพระราม 2) 
- การค้าขายประเทศเพ่ือนบ้าน (ไทย-พม่า) 
- เส้นทางออกสู่ทะเลอันดามันจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑) ความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาจังหวัด

ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
๒) มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ให้การพัฒนาและ

สนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย ให้สมกับภาครัฐ
และเอกชน 

๓) เป็นจังหวัดที่มีชายแดนระหว่างไทย-พม่า และมี
ป่าไม้อุดมสมบูรณ์  

๑) ขาดการวางแผนการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

๒) ขาดการวางวิสัยทัศน์ในจังหวัดด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

๓) ขาดการสื่อสารและความเข้าใจให้กับชุมชนในการ
อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน 

๔) ขาดการจัดการทรัพยากรน้ำ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
๑) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (เขาย้อย) 
๒) โลจิสติกส์ (มีการขยายทางยกระดับพระราม 2) 
๓) การค้าขายประเทศเพ่ือนบ้าน (ไทย-พม่า) 
๔) เส้นทางออกสู่ทะเลอันดามันจากประเทศเพ่ือน

บ้าน 
 
 
 
 

๑) ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนด้าน
อุตสาหกรรม 

๒) ขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่
ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

๓) น้ำไม่เพียงพอในภาคอุตสาหกรรม 
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(๓)  TOWS Matrix 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน Strengths Weaknesses 

 ๑) ความร่วมมือของภาคเอกชนใน
การพัฒนาจังหวัดด้านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

๒) มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ให้
การพัฒนาและสนับสนุนองค์
ความรู้ งานวิจัย ให้สมกับภาครัฐ
และเอกชน 

๓) เป็นจังหวัดที่มีชายแดนระหว่าง
ไทย-พม่า และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  

๑) ขาดการวางแผนการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

๒) ขาดการวางวิสัยทัศน์ในจังหวัดด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

๓) ขาดการสื่อสารและความเข้าใจ
ให้กับชุมชนในการอยู่ร่วมกับ
อุตสาหกรรมด้านพลังงาน 

๔) ขาดการจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

 

 

 

 

Opportunities SO WO 

๑) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (เขาย้อย) 
๒) โลจิสติกส์ (มีการขยายทาง

ยกระดับพระราม 2) 
๓) การค้าขายประเทศเพ่ือนบ้าน 

(ไทย-พม่า) 
๔) เส้นทางออกสู่ทะเลอันดามันจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

S1/O1 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
สูงขึ้น โดยใช้จุดแข็งโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านโลจิสติกส์ และเรื่องทำเลที่ตั้ง 

S2S3/O1O2O3O4 การพัฒนา
สินค้าทางการเกษตร และเกษตรแปร
รูปให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้าน
การส่งออก 

S1/O4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิง
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับอตุสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

S1S2S3/O1O2O3O4 การขยาย
ฐานด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปร 
การค้า เพ่ือเป็นประตูสู่ภาคใต้ และ
ประเทศเมียนมา รวมถึงข้ามอ่าวไทย
ไปภูมิภาคตะวันออก 

W1W2W4/O1 จัดการประชุมแบบ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการพ้ืนที่ในจังหวัด และการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในดรง
งานอุตสาหกรรม และการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

 W1W2/O1O2O3O4จัดการอบรม
เรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ
ระบบการขนส่ง หรือการบริการด้านการ
ขนส่งเช่น outsourcing, subcontract  

W3/O1 จัดทำโครงการ หรือการ
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือสื่อสารและให้
ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการอยู่
ร่วมกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน และ
การใช้พลังงานทางเลือก 
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(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี คาดหวังต่อนโยบายของภาครัฐ 
ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่อง สาธารณประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ที่จะมาช่วยสนับสนุนการดำเนิน
กิจการ ในเรื่องการพัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโต
ของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ  
ให้สามารถยกระดับการค้าการลงทุนของจังหวัดรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว  
การเปิดประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล เพื่อเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื ่อมโยงโอกาส 
ทางการตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิด
ประชาคมอาเซียน   

อีกทั ้ง การส ่งเสร ิมการผลิตอาหารให้ม ีความอุดมสมบูรณ์พร ้อมรองรับ
นักท่องเที ่ยว ให้สามารถสร้างตลาดการท่องเที ่ยวที ่มีแนวโน้มสูงขึ ้น เพื ่อเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการของพื้นที่ ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหาร
การกินอุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการเกษตรเพื ่อการพึ ่ งตนเองและความมั ่นคงทางอาหารท ี ่ย ั ่งย ืน จะทำให้
ผู้ประกอบการฯ สามารถพัฒนาตัวสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาด
ผ่านการเรียนรู้ผ่านโครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานปัจจัยการผลิตและการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันทางการเกษตร 

และท้ายที่สุด การเพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถ 
ทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้  
การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของรัฐบาล ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการฯ ให้สามารถ
ต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเป็น
มิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑. กำกับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้ 
๒. จัดทำ เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน
การพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้ มแข็งและ
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. จำนวนสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน  
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 

 โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการจัดหาที ่ปรึกษาการผลิตเพ่ือ
วิเคราะห์การดำเนินงานและให้คำแนะนำ
ในการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยแก่
ผู้ประกอบการขนมหวาน และเกษตรแปร
รูป 
• โครงการให้ความรู ้เพื ่อพัฒนา Digital 
Plat From ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชน 

  
 
 

1.000 
 
 
 
 

1.500 
 
 
 

 
 
 

1.000 
 
 
 
 

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 

  
8273 

 
1.000 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูป
เกลือทะเลและแปรรูปอาหารทะเลให้มี
มูลค่าเพ่ิมโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  
 
 

1.000 

 
 
 

1.000 

 โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการโครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์สำหรับผู้ประกอบการ
เกลือสมุทรและอาหารทะเลแปรรูป 

  
1.000 

 
1.000 

 

2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจโลก 

● เป้าประสงค์   
เพ่ือใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลก ใน
การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ตลาดสากล 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม AEC จำนวน 4 ครั้ง 
2. สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเปิดตลาดการค้าสู่ AEC จำนวน 300 ราย 
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● กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
1.สนับสนุนการ
ประสานงานระหว่าง
ผู้ประกอบการในจังหวัด
กับผู้ประกอบการฝั่ง
ชายทะเลตะวันออก 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีการผลิตและถนอมอาหาร
ระหว่างภูมิภาค 

  
 

1.000 

 
 

1.000 

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. สถานประกอบการที ่ ได ้ร ับการร ับรองอุตสาหกรรมสีเข ียวหร ือมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน จำนวน 10 ราย 
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● 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 

 โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการประสานงานกับธนาคาร
พาณิชย์เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อ
สำหรับโรงงานในท้องถิ่นที่ต้องการ
ยกระดับการผลิตเพ่ือลดปัญหา
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. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 

นวัตกรรม (Innovation) คือทำสิ่งใหม่ขึ ้นมาซึ่งการ
พัฒนาแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
จากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมโดย
มุ ่งเน ้นไปที ่การสร ้างสรรค์ การว ิจ ัยและพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดย
ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การ
นำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
แล้วมาใช้ในรูปแบบ ใหม่เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความหมายของนวัตกรรมที่
เกี ่ยวกับการประดิษฐ์สิ ่งใหม่จึงทำให้นวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์กับการประดิษฐ์คิดค้น ( invention) 
อย่างใกล้ชิด  ในประเด็นที่ว่าการประดิษฐ์คิดค้นเป็น
การค้นพบสิ่งใหม่, ความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดค้นหรือ
ค้นพบมาก่อน  ส่วนนวัตกรรมจะหมายถึง การนำ
ความรู้ใหม่ หรือสิ่งค้นพบใหม่นั้นไปประยุกต์ใช้ทั้งใน
ร ูปแบบของเทคโนโลย ีหร ือร ูปแบบอ ื ่นท ี ่ ไม ่ ใช้
เทคโนโลยีก็ได้ 
      นวัตกรรม เป็นความคิดหรือการกระทำใหม่ๆ ซึ่ง
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร พนักงาน หรือ
แม้แต่คนทุกคนในสังคมในแต่ละวงการจะมีการคิด
และทำสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่
เกิดขึ ้นใหม่ได้เร ื ่อยๆ ตราบใดที ่มนุษย์ยังมีความ
ปรารถนาใหม่ หรือต้องการค้นคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยสิ่งใดที่คิดและทำมานานแล้ว ก็ถือว่า
หมดความเป็นนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ ่งใหม่มาแทน
ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในในปัจจัยบันอาจเป็นสิ่งที่ล้าหลังใน
อนาคตก็เป็นได้  
     สำนักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมในภาคภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
ทดแทนของเดิม 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. เพ่ือให้เกดิความรู้ความ ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
๒. เพื่อให้มีการจัดทำโครงการด้านการนำนวัตกรรม
มาใช้ในจังหวัดเพชรบุรี 
๓. เพ่ือให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการช่วยแก้ปัญหา 
และก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ชุมชนท้องถิ่นมีโครงการนวัตกรรมเพ่ือนำเสนอจังหวัด  

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

๑. ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน 
๒. ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชนท้องถิ่นมีโครงการนวัตกรรมเพื่อนำเสนอ
จังหวัด 15 โครงการ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจ
จากฐาน การทองเที ่ยว การค า การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 

๗. ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ –  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ ชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ  
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการ ชุมชนเข้าโครงการ 
๓) อบรมความรู้ด้านนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ  
๔) ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ที ่นำ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 
๕) ประชุมเชิงปฎิบัติการและ Workshop การเขียน
โครงการการนำนวัตกรรมมาใช้สถานประกอบการ
หรือชุมขน 

๙. งบประมาณ 1,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

    ประเทศไทยกำล ังเปล ี ่ยนผ ่านไปส ู ่ย ุค 4.0  
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในวงการ
อุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มการเติบโตที ่ด ี เพราะ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือเป็นกลไกสำคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ไทยให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญ
และพันธกิจดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการและกล
ยุทธ์ที่จะกระตุ้นการพัฒนา 3 ด้านด้วยกัน คือการ
กระตุ้นอุปสงค์โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิต 
และบริการภายในประเทศนำหุ ่นยนต์และระบบ
อัตโนม ัต ิมาใช ้เพ ื ่อปร ับปร ุงประสิทธ ิภาพ การ
สนับสนุนอุปทาน โดยเพิ ่มขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ 
และการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี
หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปสู ่การผลิตหุ ่นยนต์
ประเภทอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้มีความยั่งยืน
และเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วยยกระดับเทคโนโลยี
และประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
     นอกจากนี้ การยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ยังเป็นการรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่คาด
ว่าจะรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะพัฒนา
หุ่นยนต์ต้นแบบและระบบอัตโนมัติ ให้สามารถนำ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และฝึกอบรมบุคลากร เบื้องต้น
เพ ื ่อยกระด ับความสามารถในการแข ่งข ัน ของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวเนื ่อง ให้
สามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้
ในสถานประกอบการจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตที่จะทำให้มีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น สามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้  
      สำนักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ความสำค ัญ จ ึ ง ได ้จ ัดทำโครงการพ ัฒนาและ
ประย ุกต ์ ใช ้ เทคโนโลย ีสำหร ับผ ู ้ประกอบการ
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ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาสถานสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น 
๒. สถานประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

๑. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการอบรมให้
ความรู้ไม่น้อยกว่า 150 คน 
2. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการ
จำนวน 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. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ 
๓) อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใน
ภาคอุตสาหกรรม  
๔) ให้คำปรึกษาแนะนำการนำเทคโนโลยีและระบบ
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม  
๕) ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ที่นำ
เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม 
๖) ติดตามผลการเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใน
สถานประกอบการ 
๗) สรุปผลการจัดทำโครงการ 

๙. งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนมไทยเมืองเพชร 
รองรับการยกระดับเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียง
ด้านการผลิตและจำหน่ายขนมหวานไทยชนิดต่างๆ 
เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการขนมหวาน
ไทยเพชรบุรี ติดอันดับต้นๆ ของจังหวัดเพชรบุรี  แต่
ผู ้ประกอบการขนมหวานไทยเพชรบุรี ส่วนใหญ่ยัง
ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนายกระดับการประกอบ
ธุรกิจขนมไทย และสินค้าขนมไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
แปรรูปเบื้องต้น พร้อมจำหน่ายผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาที่
ถ่ายทอดกันมา ผู ้ประกอบการยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่องมาตรฐานการผลิตที่ดี ทั้งด้านสถานที่
ผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต
ให ้สินค้าม ีค ุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย 
สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล  ด้วยวิธีการบริหาร
จัดการที่ดีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จึง
ได้จัดทำโครงการเพชรบุรีเมืองขนมไทย สู่เมืองขนม
โลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนมไทย
เมืองเพชร รองรับการยกระดับเข้าสู่การขอรับรอง
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับขนมไทย
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและสอดรับกับนโยบาย
ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของ
โลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" 
   สำนักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี ได้เล ็งเห็นถึง
ความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการขนมไทยเมืองเพชร รองรับการยกระดับ
เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพื ่อพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการให้สามารถ
รองรับการยกระดับเข้าสู่การขอมาตรฐานสากล 
2. เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการในการ
ยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
3.  เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมการรวมกล ุ ่ มการผล ิต เข ้ าสู่
มาตรฐานสากล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1) ผ ู ้ประกอบการขนมไทยเพชรบ ุร ี  ท ี ่ เข ้าร ่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้การพัฒนาศักยภาพ
พร ้อมรองร ับการยกระด ับเข ้าส ู ่การขอร ับรอง
มาตรฐานสากล 
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๒) ผ ู ้ประกอบการขนมไทยเพชรบ ุร ี  ท ี ่ เข ้าร ่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับประโยชน์จากให้คำปรึกษา
และพ ัมนาความพร ้ อมการยกระด ับการผลิ ต 
ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล  
3) ผ ู ้ประกอบการขนมไทยเพชรบ ุร ี  ท ี ่ เข ้าร ่วม
โครงการ/กิจกรรม สามารถรวมกลุ่มการผลิตรอบรับ
การเข้าสู่มาตรฐานสากลและเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการขนมไทยเพชรบุรีที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
พร ้ อมรอ งร ั บ ก ารยกร ะด ั บ เ ข ้ า ส ู ่ ก า ร ข อรั บ
มาตรฐานสากล  
2) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการขนมไทยเพชรบุรี ที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจ
จากฐาน การทองเที ่ยว การค า การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู ้ประกอบการขนมไทย
เมืองเพชรรอบรับการยกระดับเข้าสู ่การขอรับรอง
มาตรฐานสากล   
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมการ
ยกระดับการผลิต- ผลิตภัณฑ์ สู่มาตรฐานสากล 
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
การผลิตรองรับการเข้าสู ่มาตรฐานสากล และการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๙. งบประมาณ 827,300 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการให้ความรู ้ เพื ่อพัฒนา Digital Plat From 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

แพลตฟอร์มดิจ ิท ัล คือสิ ่งที ่ช ่วยสร้างผลกระทบ
เครือข่าย (Network effects) มีคนใช้งานแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลจำนวนมาก จะส่งผลให้เกิดต้นทุนต่อผู้ใช้งาน
ลดลง และประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น หากจำนวนผู้ใช้งาน Facebook เพ่ิมข้ึนต้นทุนต่อ
ผู้ใช้งานจะลดลง และผู้ใช้งานจะนิยมใช้ Facebook 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานคนอื่นๆได้
มากมาย โดยเปรียบเหมือนโทรศัพท์ หากบุคคล
สามารถพูดคุยกับผู้อ่ืนได้มากข้ึน ผลประโยชน์ของผู้ใช้
จะเพิ ่มขึ ้นเป็นตามลำดับ ในทางวิชาการเรียกว่า
ผลกระทบเคร ือข ่ ายทางตรง  (Direct network 
effects) นอกจากน ี ้  บางแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัลยั ง
ก่อให้เกิดผลกระทบเครือข่ายทางอ้อม ( Indirect 
network effects) เ ช ่ น  ห า ก จ ำ น ว น ผ ู ้ ใ ช ้ ง า น 
Facebook เพิ่มขึ้นนักการตลาดและนักโฆษณาจะเข้า
มาใช้ Facebook เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากช่วยให้เข้าถึง
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสิ่งที่ธุรกิจไทยยังขาด
อยู่ ในโลกธุรกิจสมัยใหม่จะไม่เน้นการสร้างสินค้าและ
บริการ แต่จะเน้นการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลแทน 
แพลตฟอร์มดิจิทัลไม่มีพรมแดน กล่าวคือแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาสามารถให้บริการมา
ที่ไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกได้ ถ้าหากธุรกิจไทย
จำเป็นต้องแข่งขันในระดับโลก การเปลี่ยนแนวคิดการ
ทำธุรกิจถือเป็นเรื ่องสำคัญ มิเช่นนั้นธุรกิจของไทย
อาจจะถูกทำลาย (Disrupt) ไปในที ่ส ุด เหมือนกับ
อุตสาหกรรมสื ่อของไทย ที ่สมัยหนึ ่งเคยทำกำไรได้
อย่างมหาศาลและมีอิทธิพลทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ 
แต่ป ัจจ ุบ ันกล ับถูก Facebook, Netfix, Youtube 
และ Spotify ทำลายลงไป ดังนั้นแพลตฟอร์มดิจิทัล
ถือเป็นรูปแบบการค้าในโลกสมัยใหม่ที่แตกต่างจาก
การนำเข้าและส่งออกท่ีเราคุ้นเคย 
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  สำนักงานอุตสาหกรรมเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนา 
Digital Plat From ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาสถานประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชนให้รองรับกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
ได ้ร ับความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับแนวทางการจ ัดทำและ
ประยุกต์ใช้ Digital Plat From  
๒. ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
จัดทำและประยุกต์ใช้ Digital Plat From มาใช้ใน
การดำเนินธุรกิจได้ 
๓. สถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถแข่งขันในตลาดระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนมี
ประยุกต์ใช้ Digital Plat From มาใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

๑. ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
ได ้ร ับความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับแนวทางการจ ัดทำและ
ประยุกต์ใช้ Digital Plat From จำนวนไม่น้อยกว่า 
150 คน 
๒. สถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชนมีประยุกต์ใช้ Digital Plat From มาใช้ในการ
ดำ เน ิ นธ ุ รก ิ จจำนวน ไม ่น้ อยกว ่ า  30 สถาน
ประกอบการ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจ
จากฐาน การทองเที ่ยว การค า การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 

๗. ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ –  เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 

๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู ้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการ  
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ 
3) อบรมความรู้ความรู ้เกี ่ยวกับแนวทางการจัดทำ
และประยุกต์ใช้ Digital Plat From  
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 4) ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทำและประยุกตใ์ช้ Digital Plat From  
5) ติดตามผลการให้คำปร ึกษาแนะนำ ณ สถาน
ประกอบการ 
6) สรุปผลการจัดทำโครงการ 

๙. งบประมาณ ๑,5๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 

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 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา 

จังหวัด  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 4.4 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2563 

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 
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