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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบุร ี
 

1)  ขนาดทีต่ัง้และอาณาเขต 
จังหวัดเพชรบุรีมีที่ต้ังอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีเน้ือที่ประมาณ 6,225.138 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดกับอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
  และอําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต้  ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 

 
แผนภาพแสดง แผนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  
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1.1) ลักษณะภูมิประเทศ 
     ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีน้ัน มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบสูง ภูเขา    

สูงชัน ที่ราบลุ่ม โดยมีรายละเอียดของแต่ละพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี  
    ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอําเภอแก่งกระจานและอําเภอหนองหญ้าปล้อง มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและ

ภูเขาสูงชัน แล้วค่อยๆลาดตํ่ามาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันนํ้า แบ่งนํ้าส่วนหน่ึงให้ไหลลงสู่ประเทศเมียนมา
และอีกส่วนหน่ึงไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นนํ้าของแม่นํ้าเพชรบุรีและแม่นํ้าปราณบุรี สภาพเช่นน้ีทําให้ทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ แต่มีประชากรอาศัยอยู่
น้อยเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ทุรกันดารและการคมนาคมไม่สะดวก จะมีเพียงชาวกะเหร่ียงและชาวกะหร่างที่อพยพข้าม
แดนมาจากเมียนมาเข้ามาอาศัยเท่าน้ัน 

1.2) ลักษณะภูมิอากาศ 
     เน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยจึง

ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว 
จึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว สําหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ        
ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูดังน้ี 

 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

 
ตารางท่ี 1 อุณหภูมิของจังหวัดเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2557 - 2560 (องศาเซลเซียส) 

จังหวัด
เพชรบุรี 

อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

อุณหภูมิ 12.8 16.7 16.3 15.6 36.6 38.8 38.3 38.5 28.36 28.71 28.56 28.95 
แหล่งท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี 
     จากตารางที่ 1 ในปี 2558 อุณหภูมิอากาศสูงที่สุด 38.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศตํ่าที่สุด       

12.8 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ.2557   
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณน้ําฝนของจงัหวัดเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2557 - 2560 
จังหวัดเพชรบุรี 2557 2558 2559 2560 

ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) 930.5 794.0 1256.3 1499.6 
วันฝนตก (วัน) 100 100 106 119 

แหล่งท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี 

     จากตารางที่ 2 ปริมาณฝนตกรวมทั้งปีมากที่สุดในปี 2560 ประมาณ 1499.6 มิลลิเมตร  
     จากสถิติปริมาณนํ้าฝนในรอบ 4 ปี ต้ังแต่ปี 2557-2560 เฉลี่ยวันฝนตกประมาณ ปีละ 106 วัน 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ในรอบ 4 ปี (2557-256) 1120.1 มิลลิเมตรต่อปี  
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2) การปกครอง 
(ที่มา :  ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ณ เดือนธันวาคม 2561) 

จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 
1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาต้ังหน่วยปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่ จํานวน 84 ส่วนราชการ 
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 32 ส่วนราชการ 
 ระดับอําเภอ ประกอบด้วย 8 อําเภอ (93 ตําบล 698 หมู่บ้าน) ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง อําเภอเขาย้อย อําเภอบ้านแหลม อําเภอบ้านลาด อําเภอหนองหญ้า
ปล้อง และอําเภอแก่งกระจาน 

3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาล 15 แห่ง 
(เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตําบล 13 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตําบล 69 แห่ง 

ประชากร  
(ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง)  
กรมการปกครองตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2559 จังหวัดเพชรบุรี 

  จํานวนประชากร 
จังหวัด สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย 

รวมท้ังสิ้น 
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ท่ัวประเทศ 32,008,430 33,304,259 65,312,689 456,476 419,338 875,814 66,188,503
จังหวัดเพชรบุรี 231,322 247,080 478,402 2,343 3,973 3,973 482,375

 
สถานการณ์ด้านแรงงาน (ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี)  

 ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรรวมท้ังหมด 477,450 คน 
เป็นผู้อยู่ในวัยทางาน (ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) จํานวน 400,173 คน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 
272,298 คน ผู้มีงานทํา จํานวน 270,209 คน ผู้ว่างงาน จํานวน 2,089 คน ผู้รอฤดูกาล ไม่มี  
 การมีงานทา ผู้มีงานทาในจังหวัดเพชรบุรี มีจํานวน 270,209 คน หรือร้อยละ 99.23 ของผู้อยู่ในกําลัง
แรงงาน พบว่าทํางานในภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 66,229 คน (ร้อยละ 24.51) ของผู้มีงานทําทั้งหมด และ
ทํางานนอกภาคเกษตร จํานวน 203,980 คน (ร้อยละ 75.49) โดยสัดส่วนของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง เมื่อพิจารณา
ผู้มีงานทําจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับ ต่อผู้มีงานทํานอกภาคเกษตร ได้แก่ 

  (1) สาขาการขายส่งการขายปลีก    จํานวน 48,205 คน (ร้อยละ 17.84) 

  (2) สาขาการผลิต     จํานวน 35,571 คน (ร้อยละ 13.16) 

  (3) สาขากิจกรรมโรงแรมและอาหาร   จํานวน 32,497 คน (ร้อยละ 12.03) 

  (4) สาขาการก่อสร้าง     จํานวน 19,241 คน (ร้อยละ 7.12) 

  (5) สาขากิจกรรมการบริการอ่ืนๆ    จํานวน 16,763 คน (ร้อยละ 6.20) 

 และผู้มีงานทําส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับตํ่าประถมศึกษา จํานวน 66,840 คน (ร้อยละ 24.25) 
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ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 จังหวัดเพชรบุรีมีสถานประกอบกิจการ จํานวน 2,671 แห่ง 

ลูกจ้าง 38,849 คน จําแนกประเภทอุตสาหกรรม ได้ดังน้ี  

ประเภท 
สถานประกอบการ 

(แห่ง) 
จํานวนลกูจ้าง (คน)

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 69 496
การประมง 501 3,653
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 1 65
การผลิต 296 25,161
การไฟฟ้า แก็สและการประปา 19 813
การก่อสร้าง 69 1,209
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ในครัวเรือน ของใช้ส่วนบุคคลและขอใช้ในครัวเรือน 

1,419 9,986

โรงแรมและภัตตาคาร 282 6,007
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม 56 599
ตัวกลางทางการเงิน 212 1,586
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 158 2,988
การศึกษา 3 18
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 22 351
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 58 581
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 3 4

รวม 3,342 53,779
 
 

3)  โครงสร้างพื้นฐาน 

3.1) ไฟฟ้า 
      (ที่มา :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ณ ปี 2560) 
      สถานะการให้บริการประชาชนด้วยสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดดังน้ี 
     1. จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 199,306 ราย 706 หมู่บ้าน 93 ตําบล 8 อําเภอ มีผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่

จังหวัดเพชรบุรี รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหัวหิน จํานวน 1 ตําบล 10 หมู่บ้าน 
1,889 ราย (ตําบลป่าเด็ง) 

     2. มีการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี 2560    1,464,905,276 กิโลวัต์/ช่ัวโมง  
     3. ระบบจําหน่ายสายส่ง 115 กิโลโวลต์           81.68  วงจร-กม.  
     4. ระบบจําหน่ายแรงสูงระบบ 22 กิโลโวลต์            2,350.48  วงจร-กม. 
     5. ระบบจําหน่ายแรงตํ่าระบบ 400/230 โวลต์           3,881.57  วงจร-กม. 
       มีสถานีจ่ายไฟทั้งหมด 7 สถานี ได้แก่ เพชรบุรี 1 ,เพชรบุรี 2 ,เขาย้อย 1 ,เขาย้อย 2 ,แก่งกระจาน   

ชะอํา 1 และชะอํา 2 
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3.2)  ประปา 
     (ที่มา : สํานักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ณ เดือนตุลาคม 2561) 
     มีสถานีผลิตนํ้า 2 แห่ง และสถานีจ่ายนํ้า 4 แห่ง คือ  
1. สถานีผลิตนํ้าบ้านลาด กําลังผลิต 3,000 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ใช้นํ้าในการผลิตจากแม่นํ้าเพชรบุรี 

ผลิตและจ่ายนํ้าในอําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอบ้านแหลม 
2. สถานีผลิตนํ้านายาง กําลังผลิต 200 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ใช้นํ้าในการผลิตจากคลองชลประทาน 

ผลิตและจ่ายนํ้าในอําเภอชะอําบางส่วน และอําเภอท่ายางบางส่วน 
3. สถานีจ่ายนํ้าโตนดหลวง รับนํ้าจากสถานีผลิตนํ้านายางมาเพ่ือสํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบัน 

ไม่มีการสูบจ่ายนํ้า โดยในพ้ืนที่โตนดหลวงและพ้ืนที่ใกล้เคียงรับนํ้าส่งตรงจากสถานีผลิตนํ้านายาง  
เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ใช้นํ้าในพ้ืนที่ 

4. สถานีจ่ายนํ้าบ้านแหลม รับนํ้าจากสถานีผลิตนํ้าบ้านลาดและสูบจ่ายนํ้าให้กับเทศบาลตําบลบ้านแหลม
และเทศบาลตําบลบางตะบูน 

5. สถานีจ่ายนํ้าบางขุนไทร รับนํ้าจากสถานีผลิตนํ้าบ้านลาดเพ่ือสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ปัจจุบันไม่มีการ
สูบจ่ายนํ้า โดยในพ้ืนที่ตําบลบางขุนไทรรับนํ้าส่งตรงจากสถานีผลิตนํ้าบ้านลาด เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ใช้นํ้า
ในพ้ืนที่  

6. สถานีจ่ายนํ้าหาดเจ้าสําราญ รับนํ้าจากสถานีผลิตนํ้าบ้านลาดเพ่ือสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบัน 
ไม่ได้มีการสูบจ่ายนํ้า โดยในเขตเทศบาลหาดเจ้าสําราญรับนํ้าส่งตรงจากสถานีผลิตนํ้าบ้านลาด  
เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ใช้นํ้าในพ้ืนที่  

 

มีกําลังการผลิตนํ้าเฉลี่ยรวม 2,190,966 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตราการจ่ายนํ้าเฉล่ียรวม 1,952,569 
ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณน้ําจําหน่าย 1,094,634 ลูกบาศก์เมตร/เดือน กําลังผลิตที่ใช้งาน 76,800 
ลูกบาศก์เมตร/วัน มีผู้ใช้นํ้ารวม 53,170 ราย 
           

  3.3) ชลประทาน 
       จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการชลประทานที่สําคัญ ที่ดําเนินการจัดหานํ้าให้กับเกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพและอุปโภคบริโภค ดังน้ี 
        - โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน 124,157 ไร่ รับนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 11 แห่ง 
อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กพระราชดําริ 23 แห่ง และอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กถ่ายโอน 65 แหง่ 
        - โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเพชรบุรี จํานวน 468,286 ไร่ รบันํ้าจากอ่างเก็บนํ้าแก่งกระจาน
และรับนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 2 แห่ง จํานวน 45,000 ไร ่
       - โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จํานวน 86,000 ไร่ รับนํ้าจากเขื่อนแม่กลอง จังหวัด
กาญจนบุรี 
อ่างเก็บนํ้าที่สําคัญในจังหวัดเพชรบุรี (ใช้ปริมาณนํ้า ณ กันยายน 2561) 

ตารางท่ี 3 อ่างเก็บน้ําท่ีสําคัญในจังหวัด 

จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 
(แห่ง) 

การกักเก็บน้ํา  
(ล้าน ลบ.ม.) 

อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 1 710 

อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 13 99.70 

แหล่งน้ําขนาดเล็ก 1,109 36 
แหล่งท่ีมา : โครงการชลประทานเพชรบุรี 
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นอกจากน้ี จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ชลประทาน 678,943 ไร่ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 17.46 ของพ้ืนที่จังหวัด   

โดยมีโครงการชลประทานที่สําคัญๆ ดังน้ี โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน 124,157 ไร่ โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาเพชรบุรี จํานวน 468,286 ไร่ และโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จํานวน 86,500 ไร่ 
และยังมีอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่จํานวน 1 แห่ง อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 13 แห่ง  

 

3.4) โทรศัพท ์

      (ที่มา : ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559)  
      สถานการณ์ให้บริการโทรศัพท์ 
 1. ศูนย์บริการลูกค้า 4 แห่ง ได้แก่ สาขาเพชรบุรี  สาขาท่ายาง  สาขาชะอํา  และสาขาเขาย้อย

  2. ชุมสายโทรศัพท์ จํานวน 159 แห่ง ทีโอที 129 แห่ง ทีทีแอนด์ที 30 แห่ง 
 3. เลขหมายให้บริการ (ผู้ใช้และสาธารณะ) จํานวน 62,196 เลขหมาย ทีโอที 38,238 เลขหมาย            

        บริษัทสัมปทาน 23,958 เลขหมาย 
 4. เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้ใช้บริการ จํานวน 24,374 เลขหมาย ทีโอที 16,987 เลขหมาย  
        บริษัทสัมปทาน 7,387 เลขหมาย 

 

3.5) การคมนาคม 
     จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อกับภาคใต้และภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ การ

เดินทางเข้าสู่จังหวัดทําได้หลายทาง ดังน้ี 
 ทางรถยนต์ 

o เส้นทางกรุงเทพฯ (ป่ินเกล้า-นครชัยศรี) - นครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี ระยะทางประมาณ 
166 กิโลเมตร 
o เส้นทางกรุงเทพฯ (ถนนพระราม 2) -สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม - เพชรบุรี ระยะทาง
ประมาณ 123 กิโลเมตร 
o เส้นทางกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เส้นทางคลองโคน - บางตะบูน ระยะทาง
ประมาณ 125 กิโลเมตร 
o เส้นทางคมนาคมในจังหวัด  
 หมายเลข 3171 เพชรบุรี-เขาบันไดอิฐ ระยะทาง 8 กิโลเมตร  
 หมายเลข 3172 ทางแยก อ.เขาย้อย-สถานีรถไฟเขาย้อย ระยะทาง 4 กิโลเมตร  
 หมายเลข 3173  เพชรบุรี-เขาหลวง ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3174 เพชรบุรี-บ้านท่า  ระยะทาง 41 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3175 ท่ายาง-เขื่อนเพชร 10 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3176 เพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก) 15 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3177 เพชรบุรี-หาดเจ้าสําราญ ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3178 เพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งตะวันออก) ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3179 เพชรบุรี-บ้านลาด ระยะทาง 6 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3187 เพชรบุร-ีปึกเตียน 27 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3499 เขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
 หมายเลข 3349 แยกหนองควง-หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
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 ทางรถไฟ 
          มีขบวนรถขึ้น - ล่องผ่านจังหวัดเพชรบุรี วันละประมาณ 24 ขบวน ระยะทาง 167 กิโลเมตร            

จากกรุงเทพฯ สามารถข้ึนรถไฟได้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) และสถานีธนบุรี (บางกอกน้อย) สถานีรถไฟ
ที่สําคัญในเขตจังหวัดเพชรบุรี คือ สถานีเพชรบุรี สถานีเขาย้อย และสถานีชะอํา 

3.6) การสื่อสาร (ที่มา : ที่ทําการไปรษณีย์เพชรบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2560) 
     จังหวัดเพชรบุรี มีที่ทําการไปรษณีย์ จํานวน 10 แห่ง ที่ทําการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน จํานวน 24 แห่ง 

ไปรษณีย์รถยนต์ จํานวน 1 แห่ง และร้านไปรษณีย์ไทย (ปณร.เพชรบุรี 201 ต้นมะม่วง) จํานวน 1 แห่ง  
เพ่ือให้บริการด้านสื่อสารไปรษณีย์ บริการการเงิน บริการธุรกิจขนส่งและธุรกิจค้าปลีก  

3.7) แหล่งนํ้า 
     มีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย 

 แม่นํ้าเพชรบุรี ต้นนํ้าจากเทือกเขาสูงชันทางด้านตะวันตกของจังหวัด ไหลผ่านอําเภอแก่งกระจาน 
อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอเมืองฯ แล้วลงสู่อ่าวไทย ที่อําเภอบ้านแหลม มีความยาว 217 กิโลเมตร     
เป็นแม่นํ้าที่มีความสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 แม่นํ้าบางกลอย ต้นนํ้าจากเทือกเขาอันเมียในเขตอําเภอหนองหญ้าปล้อง ไหลมาบรรจบแม่นํ้า
เพชรบุรี บริเวณอําเภอแก่งกระจาน มีความยาว 45 กิโลเมตร 

 ห้วยแม่ประโดน ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอําเภอหนองหญ้าปล้องกับ
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และมีสาขาสําคัญ ได้แก่ ห้วยมะเร็ว ห้วยเสือกัดช้าง ห้วยสมุลแว้งและไหลมาบรรจบ
แม่นํ้าเพชรบุรี ในเบริเวณเขตอําเภอแก่งกระจาน มีความยาว 56 กิโลเมตร 

 ห้วยแม่ประจันต์ ต้นนํ้าจากเทือกเขาในจังหวัดราชบุรี ไหลผ่านอําเภอหนองหญ้าปล้อง และไหล
มาบรรจบแม่นํ้าเพชรบุรีบริเวณเขื่อนเพชรบุรีในเขตอําเภอท่ายาง มีความยาว 60 กิโลเมตร 

 แม่นํ้าบางตะบูน เป็นสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรี ซึ่งไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือผ่านอําเภอเขาย้อย 
อําเภอบ้านแหลม ออกสู่อ่าวไทยที่ปากอ่าวบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 

3.8) ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม (ที่มา: สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี) 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.67 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3.26 และศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 0.07 นอกน้ันเป็นศาสนาอ่ืนๆ  

 มีวัด 269 วัด มัสยิด 14 แห่ง โบสถ์คริสต์ 8 แห่ง  
 มีสภาวัฒนธรรม 88 แห่ง (สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 8 แห่ง       

สภาวัฒนธรรมตําบล 79 แห่ง) 
 มีศูนย์วัฒนธรรม 3 แห่ง (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดภาคกลาง 

และศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคงคาราม) 
 มีแหล่งโบราณคดี (โบราณสถาน-โบราณวัตถุ) 29 แห่ง  
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3.9) ข้อมูลด้านการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
      (ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) 

     จังหวัดเพชรบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 
 โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แห่ง (ตามกรอบ 365 เตียง , เตียงจริง 478 เตียง) 
 โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ( 60 เตียง 2 แห่ง , 30 เตียง 5 แห่ง) 
 โรงพยาบาลของรัฐสังกัดอ่ืน (กระทรวงกลาโหม) 1 แห่ง 30 เตียง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล 117 แห่ง 
 สถานีอนามัย สังกัด อบต. 1 แห่ง  
 ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 3 แห่ง (เทศบาลเมอืงเพชรบุรี,เทศบาลเมืองชะอํา,เทศบาล

ตําบลบางตะบูน) 
 สถานีกาชาด 1 แห่ง 
 โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง รวม 200 เตียง 
 สถานพยาบาล 1 แห่ง ขนาด 10 เตียง 
 คลินิกเวชกรรม 70 แห่ง คลินิกทันตกรรม 20 แห่ง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์        

51 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3 แห่ง สหคลินิก 1 แห่ง คลินิก
กายภาพบําบัด 1 แห่ง คลินิกการผดุงครรภ์ช้ันสอง 10 แห่ง และคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 1 แห่ง  

       
3.10) ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       (ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) 
 มีสถานีตํารวจภูธร 13 แห่ง  
 หน่วยตํารวจเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 หน่วย ได้แก่ 

1. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร      
อ.ชะอํา 

2.  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน ค่ายพระรามหก 
อ.ชะอํา 

3.  กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน             
ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอํา 

4.  กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน 144 กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ 14               
อ.หนองหญ้าปล้อง  

 

3.11) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
               จังหวัดเพชรบุรีมีสภาพทางธรรมชาติและภูมิประเทศอันสวยงามหลากหลายท้ังภูเขา ป่าทึบ ที่ราบ 
ลุ่มแม่นํ้า ตลอดจนชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย จึงส่งผลให้จังหวัดเพชรบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและสมบูรณ์
กว่าจังหวัดอ่ืนไม่ว่าจะเป็นชายหาด ทะเลอันสวยงาม นํ้าตก ถ้ํา ป่า เขา ที่ยังคงธรรมชาติอันงดงาม ตลอดจน
ทะเลสาบนํ้าจืด ขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแมกไม้ 
               สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี สามารถจําแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

 สถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
 สถานที่ท่องเทีย่วทางศิลปวัฒนธรรม 
 สถานที่ท่องเทีย่วทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
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ความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วของจังหวัดเพชรบุรี  
 เป็นเมือง 3 วัง ประกอบด้วย พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ และพระราชนิเวศ

มฤคทายวัน 
 เป็นเมือง 3 ทะเล ประกอบด้วย ทะเลเม็ดทราย ทะเลโคลน และทะเลหมอก 
 เป็นเมือง 3 รส ประกอบด้วย รสหวาน ของตาลโตนด รสเค็ม ของเกลือสมุทร และ         

รสเปรี้ยว ของมะนาว 
 
 แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ
  ชายหาดชะอํา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 41 กิโลเมตร แต่เดิม
เป็นเพียงตําบลหน่ึงแต่ภายหลังจากที่หัวหินมีช่ือเสียง ที่ดินบริเวณชายทะเลถูกจับจองหมด เจ้านายและขุนนาง
สมัยน้ันจึงหาที่พักผ่อนแห่งใหม่ สมเด็จฯ กรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ได้เสด็จมาทรงพบว่าชายหาดชะอําเป็นชายหาด
ที่สวยงามไม่แพ้หัวหิน จึงทําให้ชะอําเป็นที่รู้จักต้ังแต่น้ันมา 
  หาดเจ้าสําราญ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ในอดีตเป็นหาดที่มีความ
สะอาด สวยงามและเป็นสถานที่ที่กษัตริย์ในสมัยอยุธยาหลายพระองค์ รวมทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
และสมเด็จพระเอกาทศรถเคยเสด็จมาประทับแรม และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6 ก็ทรงโปรดปรานที่
แห่งน้ีมากถึงกับทรงสร้างพระตําหนักเจ้าสําราญขึ้นด้วยเหตุน้ีจึงได้ช่ือว่า “หาดเจ้าสําราญ” 
  หาดปึกเตียน  เป็นสถานที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเพชรอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความ
สวยงามของชายหาดและไม่มีผู้คนพลุกพล่าน หาดปึกเตียนต้ังอยู่ในอําเภอท่ายาง ห่างจากหาดเจ้าสําราญ ไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นหาดที่ขาวสะอาดและกว้างขวางมาก 
  เขาทะโมน เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ชอบปีนเขาชมถ้ําไม่ควรพลาดไปชมมีลักษณะเป็น      
ลูกเขา ขนาดเล็ก อยู่ในเขตตําบลท่าเสน  อําเภอบ้านลาด มีถ้ําที่น่าชมคือ “ถ้ําพระยาแกรก” และถ้ําอ่ืนๆ อีก
หลายถ้ํา ที่ยอดเขาน้ันมีพระพุทธบาทจําลองประดิษฐานอยู่ 
  เขาย้อย อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตรที่น่ีมีถ้ําหลายถ้ํา สิ่งสําคัญที่อยู่ภายใน
ถ้ําคือพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาทจําลอง ติดกับเขาย้อยคือบ้านดอนทรายซึ่งมีดอกไม้สวยงามน่าชมมาก 
  ถํ้าเขาหลวง อยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นเขาลูกขนาดเล็กยอดสูงเพียง 92 เมตร 
แต่มีถ้ําขนาดใหญ่สวยงามและสําคัญที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีภายในถํ้าเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่ มีแสงสว่างจาก
ปากช่องบนเพดานถํ้า รอบห้องโถงของถ้ําน้ันทีพระพุทธรูปใหญ่น้อยประดิษฐานอยู่มากมาย นอกจากน้ียังมี        
หินงอกหินย้อยธรรมชาติสวยงามตระการตาเป็นอย่างย่ิง 
  เขื่อนแก่งกระจาน  อยู่ในเขตอําเภอแก่งกระจาน ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 53 
กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย  สร้างขึ้นก้ันแม่นํ้าเพชรบุรีทําให้เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ และอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย การเดินทาง เส้นทางแรกไปทางอําเภอท่ายาง  
ต่อไปประมาณ  30 กิโลเมตร ส่วนอีกเส้นทางหน่ึงไปตามทางหลวงหมายเลข 5 ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 186 มีทาง
แยกขวา เข้าไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร 
  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใน
อุทยานฯ น้ี มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง ทั้งที่เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร และความสงบใน
ท่ามกลางความงดงามของหินผาบริเวณป่าสนเขาธรรมชาติเป็นจุดชมวิวที่สร้างความประทับใจสําหรับคนที่รัก 
ธรรมชาติ 
  เขาพะเนินทุ่ง  เป็นยอดเขาสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,027 เมตร ที่ยอดเขาเป็นทุ่งหญ้า ในตอน
เช้าตรู่จะมีทะเลหมอกปกคลุมทั่วไป ห่างจากเขาพะเนินทุ่งออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร มีนํ้าตกทอทิพย์เป็น
นํ้าตกท่ีมีความสูงถึง 9 ช้ัน 
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  ชายทะเลอําเภอบ้านแหลม บางตะบูน บางแก้ว  บางขุนไทร เป็นชายทะเลอําเภอบ้านแหลม 
สภาพชายฝ่ังเป็นหาดโคลน เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ตําบลบางตะบูน  มีการเก็บ
หอยแมลงภู่และหอยชนิดอ่ืนๆ  ที่ตําบลบางขุนไทร ส่วนที่ชายทะเลตําบลบางแก้วมีเศษเปลือกหอยหรือ “กระซ้า” 
จํานวนมาก นําไปป่นขายเป็นอาหารสัตว์ได้ ชายทะเลอําเภอบ้านแหลมเหมาะสําหรับการพักผ่อนหาประสบการณ์ 
ในสิ่งแปลกใหม่ 
  แหลมหลวง มีลักษณะเป็นปลายแหลมของหาดทราย ย่ืนยาวออกไปในทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร 
เป็นชายทะเลภาคใต้แห่งเดียวที่สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เป็นแหลมทรายที่ยาวที่สุดของ
ประเทศ ได้ชือ่ว่าเปน็ทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย ต้ังอยู่ในตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบ้านแหลม ห่างจากตัวเมือง
เพชรบุรีไป  15 กิโลเมตร บนเส้นทางเดียวกับหาดเจ้าสําราญ  โดยแยกซา้ยก่อนถึงหาดเจ้าสําราญเล็กน้อย 
  คอชะออม เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เป็นที่พักผ่อนของชุมชนรมิแม่นํ้าเพชรบุรีบริเวณสะพานข้าม
แม่นํ้าหน้าเขื่อนเพชร เหมาะสําหรับพาครอบครัว และเพ่ือนฝูง ไปน่ังพักผ่อนเด็กๆ สามารถเลน่ห่วงยางในแม่นํ้าได้
อย่างปลอดภัย เพราะนํ้าต้ืน 
  น้ําตกแม่กระดังลา  เป็นนํ้าตกที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์  มีนํ้าตลอดทั้งปี  การเดินทางเข้า 
เที่ยวชมสะดวก ห่างจากเส้นทางหลัก (เพชรเกษม) ประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งใช้เส้นทางเดียวกันกับนํ้าพุร้อน 
หนองหญ้าปล้อง ระยะทางเลยนํ้าพุร้อนไป 7 กิโลเมตร  ถ้าเดินทางหน้าฝน ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เน่ืองจาก
เส้นทางมีนํ้าไหลผ่านถนนเป็นระยะๆ 
 

  แหล่งศึกษางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
      ด้านสถาปัตยกรรม 
  ปรางค์วัดกําแพงแลง อยู่ในเขตอําเภอเมือง เป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแลงฉาบปูน 
ประดับด้วยลายปูนป้ันลักษณะทางด้านศิลปกรรมไม่ว่าที่ปรางค์หรือปราสาท ล้วนแต่แสดงถึงรูปทรงและ          
วัตถุของสถาปัตยกรรมแบบบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ช่ือว่า 
“หลวงพ่อเพชร” 
  โบสถ์วัดกุฏิบางเค็ม วัดกุฏิต้ังอยู่เกือบถึงอําเภอเขาย้อย ตัวโบสถ์เป็นไม้มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
บรรดาโบสถ์ไม้ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เฉพาะส่วนที่ก้ันฝามีขนาดยาว 7 ห้อง กว้าง 3 ห้อง และมีมุขลดยื่น
ออกไปด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 1 ห้องและทําเป็นพาไลอีก 1 ห้องโดยรอบอาคารหน้าบันจําหลักไม้และฝา
แกะสลักไม้ซึ่งมีทั้งหมด 20 แผง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีฝาแกะสลักไม้ทั้งหลังเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน 
  ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ลักษณะเป็นอาคารไม้ที่สร้างในสมัยอยุธยามีขนาดใหญ่
ประมาณ 10 ห้อง มีเสาแปดเหลี่ยมเรียงกัน 4 แถวๆละ 11 ต้น รวม 44 ต้น ในศาลามีธรรมาสน์ยอด 2 หลัง  
หลังหน่ึงเป็นฝีมือช่างปัจจุบันส่วนอีกหลังหน่ึงมีสภาพชํารุดใช้การไม่ได้แล้วสร้างโดยช่างที่เป็นยอดฝีมือครั้งอยุธยา 
ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงชมว่างามเหลือพรรณนา เล่ากันว่าศาลาน้ีเดิมเป็นพระตําหนักของพระเจ้าเสือ แต่ได้
พระราชทานให้สมเด็จพระสังฆราชแตงโมนํามาปลูกสร้างเป็นศาลาการเปรียญของวัด และสิ่งหน่ึงไม่สามารถ  
หาชมได้ง่ายนักในปัจจุบัน ก็คือ  “หอไตรกลางน้ํา”  เป็นหอไตรสามเสา ปลูกลงในสระนํ้า มีลักษณะเป็นเรือนไทย 
ฝากระดาน 2 ห้อง หลังคามุงกระเบ้ืองดินเผา ไม่มีกันสาด ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก 
  พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม  วัดมหาสมณารามหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “วัดเขาวัง” มีพระ
อุโบสถเป็นอาคารทรงไทยขนาดกลาง หลังคาซ้อนสองช้ันมุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบ มีช่อฟ้าใบระกาและหางหงส์เป็น
ที่งดงามย่ิง หน้าบันมีภาพลายปูนป้ันเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 4 เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ตรงด้านหน้าและ
ด้านหลังของพระอุโบสถ ทําเป็นศาลาขวางอยู่ชิดตัวกับตัวโบสถ์ ผนังก่อด้วยอิฐฉาบปูนทําเป็นช่องโค้งแหลม 
ลักษณะอย่างซุ้มประตูและที่แปลกตาก็คือ ใบเสมาหินอ่อนสลักลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นแบบที่นิยมในสมัย
รัชกาลที่ 4 
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  สถาปัตยกรรมพระนครคีรี เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิกผสมกับสถาปัตยกรรม 
แบบจีน 
  อุทยานสวรรค์แก่งกระจาน  เป็นอุทยานทางศาสนา ประกอบด้วย ประติมากรรมปูนป้ัน
พระพุทธรูปปรางค์ต่างๆ โดยเฉพาะองค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ ซึ่งแกะสลักจากไม้ ซึ่งเป็นไม้มีกลิ่นหอมจากเมือง
จีนและเป็นปรางค์แกะจากไม้หอมใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งมีประวัติการจุติขององค์พระโพธิสัตว์อีกหลายพระองค์ 
ซึ่งมีแสดงไว้ในอุทยาน 
 

ด้านประติมากรรม 
  ปูนปั้นวัดไผ่ล้อม ปูนป้ันหน้าบันโบสถ์วัดไผ่ล้อม มีลวดลายให้ชมด้านเดียวกันสองหน้าบัน  
ป้ันเป็นภาพปราสาท 7 ช้ัน ศาลา เชิงผา ภูเขา ต้นไม้ และภาพพระพุทธรูปปางต่างๆ ฝีมือการป้ันยอดเย่ียมมาก 
ภาพปูนป้ันผนังด้านน้ีเมื่อต้องแสงจะทําให้เกิดเงาสลับซับซ้อนดูลุ่มลึกลดหลั่นเป็นช้ันช่อง แสดงถึงความเป็นเลิศ 
ในแนวคิดและฝีมือช่างอย่างหาที่เปรียบมิได้ 
  ปูนปั้นวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย สังเกตจากลวดลายกนกอ่อน
พลิ้วแตกก้านแตกช่อ ออกลายประสานกลมกลืนกัน ภาพประกอบมักนิยมเป็นรูปครุฑ รูปนารายณ์ทรงครุฑและ 
รูปนารายณ์เหยียบบ่าอสูรเป็นส่วนมาก 
  ปูนปั้นวัดเขาบันไดอิฐ หน้าบันโบสถ์ด้านทิศตะวันออกมีศิลปะปูนป้ันเต็มหน้าบัน ป้ันเป็นรูป
ครุฑ ประกอบด้วยลายพุ่มปลายสะบัดดังเปลวไฟ ถัดจากลายพุ่มเป็นลายกนกก้านขดช่อหางโตพ้ืนประดับกระจก 
  ปูนปั้นฐานเสมาวัดสระบัว ฐานเสมาช้ันล่างเป็นภาพยักษ์แบกไม้มือดันฐานเสมาช้ันบนส่วน
ด้านข้างและด้านหลังป้ันเป็นคนพวกสิบสองภาษา สําหรับด้านหน้าโบสถ์ป้ันเป็นรูปพวกอมนุษย์ 
  ปูนปั้นวัดมหาธาตุวรวิหาร ปูนป้ันที่วิหารหลวงวัดน้ีงามเด่นสง่าเป็นที่ต่ืนตาต่ืนใจย่ิงนัก เป็นฝีมือ
ช้ันครูในสมัยรัตนโกสินทร์ของชาวเพชรบุรี 
  ปูนปั้นวัดพลับพลาชัย  มีลายปูนป้ันที่ซุ้มประตูทางซ้ายมือเป็นภาพหนุมานเข้าห้องนางวารินทร์ 
ส่วนซุ้มทางขวามือเป็นภาพวิรุญจําบังลม 
  ปูนปั้นวัดปากคลอง เป็นงานปูนป้ันที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือและช้ันเชิงของช่างโดยเฉพาะภาพเทพพนม
และลายดอกไม้และที่น่าทึ่งก็คือ การลงสีในงานปูนป้ันซึ่งทําได้งดงามน่าชมย่ิงนัก 
  ใบเสมาวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นใบเสมาคู่ทําด้วยหินทรายแดง บนแท่นสูง 120 ซ.ม.จําหลัก
ลวดลายเต็มทั้งแผ่น มีซุ้มเสมาแบบกูบช้าง ลายที่ฐานเสมาแกะสลักเป็นรูปดอกไม้เรียงกัน 
 

ด้านจิตรกรรม 
  จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่สุวรรณาราม มีลักษณะเป็นภาพเขียนเต็มผนัง ซึ่งบางส่วนลบเลือน  
เกือบหมดแต่ยังพอเห็นร่องรอยของความงดงามได้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กล่าวว่า “ช่างที่อยู่ในสมัยที่
ภาพเขียนเจริญถึงขีดสุดเท่าน้ัน จึงจะสามารถวาดภาพจิตรกรรมที่งดงามเช่นน้ีได้” 
  จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแก้วสุทธาราม 
  จิตรกรรมฝาผนังวัดท้ายตลาด  ในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเต็มผนังด้านหน้าพระประธาน 
ผนังเหนือบานประตูจรดเพดาน เขียนเป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  จิตรกรรมสมุดข่อยวัดพระรูป “สมุดข่อยหรือสมุดไทย” เป็นหนังสือที่ใช้กระดาษแผ่นเดียว 
ยาว  ติดต่อกันไปตลอดเล่มด้วยการพันกลับไปกลับมาเป็นเล่ม ซึ่งจะมีความหนา กว้าง หรือบางเท่าใดก็ได้แล้วแต่
ความต้องการ สามารถเขียนภาพประกอบทั้งที่เป็นลายเส้น และเป็นภาพระบายสีประเภทจิตรกรรมลงไปด้วย 
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 แหล่งศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
    พระราชวัง 
  พระราชวังบนพระนครคีรี “เขาวัง” เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้น ต้ังอยู่บนเขาที่มียอดสูงประมาณ 92 เมตร ริมถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี พระนครคีรีมีพระที่น่ังและกลุ่มอาคารต้ังอยู่บนยอดเขาใหญ่  3 ยอด กรมศิลปากรได้บูรณะปรับปรุง
อาคารของพระราชวังด้านทิศตะวันตก และจัดต้ังเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี” และได้ประกาศให้
พ้ืนที่ทั้งหมดเป็น  “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี” 
  พระรามราชนิเวศน์ “วังบ้านปืน” เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป โดยย่อส่วนมาจากพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าวิลเฮล์มไกเซอร์  
แห่งเยอรมนี  การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้พระราชทานนามว่า “พระที่น่ัง
ศรเพ็ชรปราสาท” ต่อมาทรงเปลี่ยนเป็นพระรามราชนิเวศน์ 
  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระตําหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้รื้อ พระตําหนักหาดเจ้าสําราญมาปลูกขึ้นใหม่ที่อําเภอชะอํา มีลักษณะเป็นอาคารไม้ 
หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องสี่เหลี่ยมใต้ถุนสูง ประกอบด้วยพระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ ตัวอาคารเป็นไม้หันหน้า
เรียงขนานไปกับชายทะเล มีสะพานเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างตําหนักแต่ละหลังและทางเดินไปสู่ทะเลได้ ได้รับ
ขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” 
 

    วัด 
  วัดเขาบันไดอิฐ  อยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสํานักวิปัสสนากรรมฐานที่มี
ช่ือเสียงมาต้ังแต่สมัยอยุธยาบนเขาบันไดอิฐมีถ้ําเล็กใหญ่หลายคูหาอยู่ลึกลงไปใต้เขา ได้แก่ ถ้ําประทุน ถ้ําพระเจ้าเสือ 
และถ้ําพระพุทธไสยาสน์  เป็นต้น 
  วัดกําแพงแลง วัดน้ีเดิมเป็นเทวสถานในสมัยขอมสร้างตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ เทวสถานท่ี
สร้าง ขึ้นเดิมมีปรางค์ 5 หลัง ทําด้วยศิลาแลง ปัจจุบันเหลือเพียง 4 หลัง ต่อมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธแผ่
ขยายเข้ามา จึงได้แปลงเทวสถานแห่งน้ีเป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนา 
  วัดท่าไชยศิริ เป็นวัดต้ังแต่สมัยอยุธยาเรียกกันว่า “วัดใต้” ต้ังอยู่บนฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรี นํ้าตก
บริเวณท่านํ้าของวัดน้ีเช่ือกันว่าเป็นนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นนํ้าที่นําไปใช้ประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 
ของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี 
  วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ต้ังอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเพชรบุรี มีการแบ่งเขตพุทธวาส 
ออกจากสังฆวาส ภายในวัดมีพระปรางค์ห้ายอดซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะเป็นพระเจดีย์ห้ายอดเช่นเดียวกับที่เมือง
นครศรีธรรมราชแล้วมาดัดแปลงเป็นพระปรางค์ในสมัยหลังที่น่าสนใจคือมีภาพปูนป้ัน ซึ่งเป็นฝีมือช่างเมืองเพชร 
ที่หาดูได้ยาก 
  วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นวัดเก่าแก่มีศาลาการเปรียญเป็นศาลาหลังยาวเสาแปดเหลี่ยม ประตู
จําหลักไม้ลายก้านขดปิดทอง ในพระอุโบสถมีรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ซึ่งเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดน้ี 
ประดิษฐานไว้ที่หน้าพระประธาน 
  วัดกุฏิ เป็นวัดในสมัยอยุธยา มีพระอุโบสถ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง 
  วัดเขาตะเครา เป็นวัดอยู่ในอําเภอบ้านแหลมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง 29 น้ิว  
หน้าตักกว้าง 21 น้ิว เรียกกันว่า “หลวงพ่อเขาตะเครา” 
  วัดสระบัว  เป็นวัดต้ังอยู่เชิงเขาวังด้านตรงข้ามกับวิหารพระพุทธไสยาสน์ 
  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีธรรมาสน์ที่เป็นงานไม้แกะสลักช้ัน
เย่ียมที่ฝีมือละเอียดประณีตงดงาม 
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  วัดในกลาง  เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปี เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ทรงสร้างเพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระมารดาซึ่งเป็นคนบ้านแหลม เจดีย์ อุโบสถแบบมหาอุด กุฏิ ศาลาการเปรียญ 
หอระฆัง เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย  
  วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร หรือ วัดเขาวัง  ต้ังอยู่บนไหล่เขาด้านทิศตะวันออกในพระ
อุโบสถ มีภาพเขียนของขรัว อินโข่ง ช่างเขียนที่มีช่ือเสียงโด่งดังของเพชรบุรีฝากฝีมือไว้สวยงามมาก ตามผนังและ
เสาของพระอุโบสถ 
  วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือ วัดพระนอน  สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  
มีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่องค์หน่ึงในจํานวน 4 องค์ ที่มีอยู่ในเมืองไทย มีความยาวถึง 43 เมตร ก่ออิฐถือปูน
ลงรักปิดทองเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามย่ิง 
  วัดเพชรพลี เดิมชื่อวัด พริบพลี เป็นวัดที่ 9 ที่สร้างขึ้นในเมืองไทย  มีความสําคัญต่อประวัติ 
ยุคแรกของพุทธศาสนาในไทยจากจารึกลายสือไทย ในกระเบ้ืองจารและแผ่นหินทรายที่ขุดได้จากวัดพริบพลี 
  วัดคงคารามวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงปฏิสังขรณ์แล้ว
สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
  วัดเนรัญชราราม ได้รับการต้ังให้สอดคล้องกับช่ือวังมฤคทายวันซึ่งสร้างโดยรัชกาลที่ 6   
ตามเรื่องราวในพุทธประวัติเก่ียวกับแม่นํ้าเนรัญชราและป่าอิสิปตนมฤคทายวัน มีพระอุโบสถลักษณะทรงอินเดีย 
ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในประเทศไทย 
 

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเพชรบุรี 
 แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดํา, บึงปรีดา, สวนสนุก 
 เทศกาลงานประเพณี ประกอบด้วย เทศกาลส่งตะวัน นอนนับดาวเฝ้าชมหมอก ออกดูนก , งาน

พระนครคีรี - เมืองเพชร ,การแข่งขันวัวเทียมเกวียน , งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมชาวไทย
เช้ือสายจีน , งานปิดทองนมัสการหลวงพ่อเขาตะเครา , เทศกาลว่าวไทย – ว่าวนานาชาติ , 
มหกรรมการเกษตรของดีท่ายาง , เทศกาลดูนก ดูผีเสื้อ บ้านกร่าง , เทศกาลกินปลา , พาเที่ยว
แก่งกระจาน , งานประเพณีไทยทรงดํา , งานประเพณีโคมไฟเน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา,       
งานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก งานฤดูหนาว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน , งานประเพณีข้าว
ห่อกะเหร่ียง 

 แหล่งท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ประกอบด้วย 
1.  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 
2.  โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 
3.  โครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง 
4.  โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู 
5.  โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่งอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
6.  โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดําริ 
7.  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
8.  โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
9.  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
10. โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

บ้านท่ากะทุ่ม 
11. โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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12. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่)         

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
13. โครงการอ่างเก็บห้วยแม่ประจันต์อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
14. โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยผากอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
15. โครงการเครือข่ายอ่างเก็บนํ้า (อ่างพวง)อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
16. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

(งานขุดลอกอ่างเก็บนํ้าหนองจิก) 
17. โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยสงสัยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
18. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
19. โครงการอ่างเก็บนํ้าผาน้ําหยดอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
20. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึก  
21. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 
22. โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ  
23. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
24. โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง 
25. โครงการจัดต้ังโรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 

        กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย สนามกอล์ฟ , ATV , ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิ
รินธร, และศึกษาดูงานในพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี 
 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและเผ่าพันธ์ุอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่
สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งน้ีเพราะสภาพภูมิประเทศที่มีพร้อมทั้ง ทะเล ภูเขา  และมีแม่นํ้าเพชรบุรีเป็นแหล่งนํ้า
สําคัญซึ่งเหมาะกับการประกอบอาชีเกษตรกรรม จังหวัดเพชรบุรีบุรีจึงประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ แต่ละเช้ือ
ชาติมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี ประชากรของจังหวัดราชบุรีเท่าที่สืบค้นได้ในปัจจุบัน แบ่งตาม
สายเช้ือชาติได้ดังน้ี  
1. คนไทยภาคกลางพ้ืนถิ่น 
          คนไทยภาคกลางพ้ืนถิ่นที่จังหวัดเพชรบุซึ่งเป็คนส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทํา
การประมงเป็นหลัก 
 

2.ผู้ไทดํา หรือไทยทรงดํา  
 เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุไทยที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทหรือเมืองแถนหรือเดียนเบียนฟู ประเทศ
เวียดนาม ในปัจจุบัน ซึ่งมีที่ต้ังอยู่ในแถบแม่นํ้าดําและแม่นํ้าแดง ปัจจุบันอยู่ในเขตเวียดนามเหนือตอนเช่ือมต่อกับ
ลาวและจีนตอนใต้ ผู้ไทดําหรือไทยทรงดํามีช่ือเดิมเรียกกันว่า ไทดํา (Black Tai)หรือ ผู่ไต๋ดํา เพราะนิยมใส่เสื้อดํา
ล้วน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มคนไทที่อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น “ไทขาว”หรือ(White Tai) นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว
และไทแดง หรือ(Red Tai) ชอบใช้สีแดงขลิบและตกแต่งชายเสื้อสีดําเป็นต้น ไทดํากลุ่มน้ีได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาใน
ประเทศไทย ต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น คนไทยภาคกลางเรียกกันว่า “ลาวทรงดํา” เพราะ
เข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกับลาวและอพยพมาพร้อมกับลาวกลุ่มอ่ืน ๆต่อมาช่ือเดิมได้หดหายลง คําว่า”ดํา” หายไป
นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า”ลาวทรง”หรือ “ลาวโซ่ง” ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเขาย้อย 
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3.ชาวไทยพวน 
          บรรพบุรุษของคนไทยพวน ที่มาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่เคยตั้งถิ่น
ฐานอยู่เมืองพวน เชียงขวาง ประเทศลาว แล้วถูกกวาดต้อนเข้ามาในไทยต้ังแต่ในสมัยกรุงธนบุรี บางส่วนกระจาย
ตัวต้ังรกรากอยู่ในจังหวัดอ่ืน ๆ 
 

4. ชาวกะเหร่ียง – กะหร่าง 
          กะเหรี่ยงมีอยู่ ๒ กลุ่มในไทยคือกะเหร่ียงสะกอและกะเหร่ียงโปว์ ส่วนใหญ่จะพบกะเหรี่ยงสะกออยู่เพียง
ไม่ก่ีหมู่บ้านในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก แต่ก็มีให้พบได้บ้างที่ป่าละอูและบางพ้ืนที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ซึ่ง
กะเหรี่ยงสะกอถูกเรียกว่า กะหร่าง ในขณะที่เรียกกะเหรี่ยงโปว์ว่า กะเหรี่ยง อาศัยอยู่ในเขตอําเภอแก่งกระจานไป
ทางตะวันตกประมาณ ๗๐-๘๐ กิโลเมตร มีหมู่บ้านขนาดกลางหมู่บ้านหน่ึงที่มีประชากรชาวกะเหรี่ยงสะกอ
ประมาณ ๔๐๐ คนใช้เป็นภูมิลําเนา หมู่บ้านน้ีต้ังอยู่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของชายแดนไทยทางตะวันตกโดย
พ้ืนที่ดังกล่าวนับว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีชาวกะเหร่ียงอาศัยอยู่มาก ชนเผ่าน้ียังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมและ
รักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันน้ี ประเพณีข้าวกะเหร่ียงน้ีเป็นประเพณีเก่ียวกับการเรียกขวัญ หรือรับขวัญของ
บุคคลในครอบครัวที่ได้แยกย้ายกันไปทํามาหากินอยู่ที่อ่ืน 
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3.12) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2561) 
         จังหวัดเพชรบุรีได้วิเคราะห์ข้อมูลและศักยภาพของจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งในด้านความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดได้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และ
   การเกษตรแบบครบวงจรง 
   กลยุทธ์ 1.1  ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง 
     การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล  
    1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการ
     เติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง 
    1.3  พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ 
     และแข่งขันได้ 
    1.4  พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร 
     และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1.5  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเช่ือมโยงเมืองกับ
     นานาชาติ และการเติบโตสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
    1.6  พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ 
     ไทยแลนด์ 4.0 และรองรับสังคมดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้        
   ด้วยศาสตร์พระราชา 
   กลยุทธ์ 2.1  พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบ
     สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมือง
     เพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้   
    2.2  เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่ง
     การเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
    2.3  เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้านและ
     การบูรณาการภาครัฐเพ่ือความม่ันคงของพ้ืนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
    2.4  พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพ
     ปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
    2.5  สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดี และอยู่ดีมี
     สุขด้านกลไกชุมชน และความฉลาดรู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
    2.6  ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์
     สังคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน                              
            กลยุทธ์ 3.1  พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จาทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนตลอดทั้งต้นนํ้า    กลางนํ้า ปลายนํ้า  
    3.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการ
     พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
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    3.3  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ และ
     การจัดการในระดับสากล 
    3.4  ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ย่ังยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
     รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการ
     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  จากการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรีได้ดําเนินการจัดทําโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 210,650,000 บาทเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ 
สรุปได้ดังน้ี 
 1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ งบประมาณ 105,096,100 บาท  

(1) ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสู่ระบบมาตรฐานและปลอดภัย  งบประมาณ 
3,969,100 บาท เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้ พัฒนา
ระบบการเกษตรสู่ระบบมาตรฐานและปลอดภัย เพ่ิมมูลค่าในการผลิตให้มีคุณภาพ 
โดยการพัฒนาศักยภาพองค์กร/กลุ่มภาคการเกษตรและการจัดการสินค้าเกษตร 
ประกอบด้วยกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรทํานาจังหวัดเพชรบุรี การสร้างเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) ให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว งบประมาณ  101,127,000 บาท   
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนา/
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเช่ือมโยง
เส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรม มหกรรมท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมชุมชนเมืองเพชรบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี-
เมืองเพชร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางสะพานเพ่ือเช่ือมโยงเส้นทาง
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

 2. การพัฒนาด้านสังคม งบประมาณ 16,962,900 บาท 
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 13,583,600 บาท 

เป็นการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการดํารงชีพและการ
สนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนการพัฒนาฐานรากและประชารัฐ ประกอบด้วยกิจกรรม 
ขยายผลศูนย์เรียนรู้สัมมนาชีพชุมชนฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

(2) เพชรบุรีน่าอยู่ ปลอดภัย อุ่นใจและเป็นสุข งบประมาณ 3,379,300 บาท             
      เป็นการสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย พัฒนา

ศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 ต้ังจุดตรวจ                
จุดสกัด ป้องกันการกระทําผิดทุกรูปแบบ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
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  3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 79,591,000 บาท 
                       (1)   การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
  งบประมาณ 79,591,000 บาท        
  เป็นการบริหารการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือ

การเกษตร การก่อสร้างเข่ือน/พนังก้ันนํ้าป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่นํ้า ประกอบด้วย
กิจกรรมก่อสร้างประตูระบายน้ํา ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่นํ้าเพชรบุรี และการ
ก่อสร้างเข่ือนเรียงหินยาแนวแหล่งนํ้า 

4. การบริหารจัดการ งบประมาณ 9,000,000 บาท  
 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการปฏิบัติราชการของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

 ผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีดังนี้ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ 
   - สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียปีละ
ประมาณ 5 %  
   - สร้างโอกาสและรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดมีเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ  
   - สินค้าประจําถิ่นของจังหวัดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และมีการจับคู่ธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการต่างภูมิภาค มียอกการจัดจําหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี  
   - เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้คงไว้และสืบทอดต่อไป 
 

  2. ด้านสังคม 
   - ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และต้ังครรภ์ไม่
พึงประสงค์ ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม ได้รับการป้องกันและแก้ไขลดน้อยลงเฉลี่ยปีละ 5 %  
   - จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับประชาชน มีถนนในการสัญจรท่ีมีคุณภาพ 
สําหรับการท่องเที่ยวและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

  3. ด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - แหล่งนํ้าได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งกักเก็บนํ้า 
เพ่ือใช้ในการเกษตร และลดปัญหาน้ําท่วมขัง 
   - ปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่นํ้า/ลําคลองได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และลดอัตราการพังทลายของตลิ่งได้เฉลี่ยปีละ 5 % 
   - ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภค - บริโภค ได้รับการ
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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  4. การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น รวมทั้งคดีอาชญากรรมต่างๆ 
ลดลง ช่วยส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว 
   - ประชาชนตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการป้องกันและดูแลชายแดน 
 

5. การบริหารจัดการ 
 - การปฏิบัติราชการของบุคลากรจังหวัดมีประสิทธิภาพ  
 - จังหวัดสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
 - สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุร ี
 

ภาพรวมศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี พบว่าด้านเศรษฐกิจน้ัน จังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพท่ีโดดเด่นใน  
ด้านการท่องเที่ยว และด้านการเกษตรกรรม ส่วนทางด้านสังคมน้ัน แม้จังหวัดเพชรบุรีจะมีทุนทางสังคมสูง      
เช่น ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ แต่กลับยังคงพบปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก 
และด้านความมั่นคงส่วนบุคคล สําหรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ัน พบปัญหามลพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และปัญหาการบริหารจัดการนํ้าทั้งในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เป็นประเด็น
สําคัญ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี  ขึ้นอยู่กับภาคการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม และการค้าส่งค้าปลีก 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ปี พ.ศ.2559 (โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีคํานวณใหม่เป็นแบบปริมาณลูกโซ่) จังหวัดเพชรบุรี มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 16 สาขาการผลิต ณ ราคาประจําปี เท่ากับ 
62,897 ล้านบาท มีมูลค่า GPP เป็นลําดับที่ 41 ของประเทศ เป็นลําดับที่ 4 ของภาคตะวันตก โดยผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัวของจังหวัดปี พ.ศ.2559 จํานวน 131,803 บาท/คน/ปี ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเป็นลําดับที่ 25  
ของประเทศ และเป็นลําดับที่ 3 ของภาคตะวันตก ประกอบด้วย 6 จังหวัด (ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม) 

 
ตารางท่ี 4 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี พ.ศ.2559 ณ ราคาประจําปี  

 
แหล่งท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 

โครงสร้างผลิตภณัฑ์มวลรวม 
มูลค่ามวลรวม (ล้านบาท) 

เฉลี่ย 
2556 2557 2559 

ภาคการเกษตร 8,413 7,101 7,310 7,608
ภาคนอกการเกษตร 50,876 53,115 55,587  53,192
รวม 59,289 60,216 62,897 60,800
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ตารางท่ี 5 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2559 
        หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต 2559 
ภาคการเกษตร 7,310
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 7,310
ภาคนอกการเกษตร 55,587
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,562
การผลิตและอุตสาหกรรม 13,963
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 1,493
การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 184
การก่อสร้าง 3,362
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 5,950
การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 2,768
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 3,279
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 374
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3,918
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2,257
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 31
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1,002
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 6,399
การศึกษา 5,508
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,935
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 141
กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 461
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 62,897
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อจํานวนประชากร 131,803
จํานวนประชากร ( 1,000 คน) 477

แหล่งท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
1.1)  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการผลิตหลักที่สําคัญ 
 สาขาเกษตรกรรม เท่ากับ 7,310 ล้านบาท (ร้อยละ 11.36) 

                   ในปีการเพาะปลูก 2558 มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 954,699 ไร่ (ร้อยละ 19.40 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
   สาขาอุตสาหกรรม เท่ากับ 13,963 ล้านบาท (ร้อยละ 22.20) 

ในปี พ.ย. พ.ศ. 2561 มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 786 โรงงาน (ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี) 
โรงงานจําพวกที่ 11  จํานวน  187 โรงงาน 
โรงงานจําพวกที่ 22  จํานวน    76 โรงงาน 
โรงงานจําพวกที่ 33  จํานวน  523 โรงงาน 

   รวมท้ังสิ้น  จํานวน   786  โรงงาน 
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 52,938.440 ล้านบาท มีคนงาน 24,967 คน  

                                                            
1
 โรงงานจําพวกที่ 1 : โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ี สามารถประกอบกิจการโรงงาน ได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ 

2
 โรงงานจําพวกที่ 2 : โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่เม่ือจะประกอบกิจการ โรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

3
 โรงงานจําพวกที่ 3 : โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่การตั้งโรงงานจะต้อง ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
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 สาขาบริการ เท่ากับ 39,062 ล้านบาท (ร้อยละ 62.10) 
การประกอบธุรกิจการค้าและบริการของจังหวัดเพชรบุรี ณ ตุลาคม พ .ศ .2561  

มีจํานวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าที่คงอยู่ (เฉพาะนิติบุคคล) จํานวน 2,466 ราย ทุนจดทะเบียน 
23,090.67 ล้านบาท 

 

1.2)     ด้านการเกษตร 
         ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรท้ังสิ้น 892,478 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 22.91 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (3,895,576 ไร่) และมีพ้ืนที่เพาะปลูกดังต่อไปน้ี  
 พ้ืนที่ทํานา 328,440 ไร่ (ร้อยละ 36.80 ของพ้ืนที่เกษตร) 
 พ้ืนที่ทําไร่ 230,901 ไร่ (ร้อยละ 25.87 ของพ้ืนที่เกษตร) 
 พ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 212,151 ไร่ (ร้อยละ 23.77 ของพ้ืนที่เกษตร) 
 พ้ืนที่ทําการเกษตรอ่ืนๆ 120,986 ไร่ (ร้อยละ 13.56 ของพ้ืนที่เกษตร) 

 
ตารางท่ี 6 จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และมูลค่าการผลิต ของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2560 

 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ พืชท่ีปลูก (ไร่) 
พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 

(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 
กล้วยน้ําว้า 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 

 
แหล่งท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2560 
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ในตารางที่ 7 และตารางที่ 8 จะแสดงข้อมูลพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร และสินค้าทางการเกษตร 

ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ดังน้ี 
ตารางที่ 7 ข้อมูลพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรและจํานวนครัวเรือนปี พ.ศ. 2560 

ชื่ออําเภอ 

พ้ืนท่ี 
ท้ังหมด 

ของอําเภอ 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร รวม 
พ้ืนท่ีทําการ 

เกษตร 
ทํานา ทําไร่ ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น 
ปลูกผัก 

  
ไม้ดอก 

ไม้ประดับ
ทุ่งหญ้า 
เลี้ยงสัตว์ 

บ่อกุ้ง 
บ่อปลา 

ปลูกป่า 
โดยเอกชน

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

เมืองเพชรบุรี 180,982 87,871 52 1,596 426 21 847 1,008 450 92,271 

บ้านแหลม 118,689 24,309 0 7,628 25 12 522 24,844 402 57,742 

บ้านลาด 186,446 74,085 3,629 19,059 2,820 19 1,345 8 4,182 105,147 

ชะอํา 413,989 30,096 51,126 15,406 5,815 89 3,509 952 4,005 110,998 

เขาย้อย 191,000 51,844 1,130 6,489 284 42 147 5,978 20 65,934 

ท่ายาง 460,527 51,139 61,203 92,420 15,016 1,074 2,032 1,764 1,282 226,930 

หนองหญ้าปล้อง 781,134 2,225 52,364 15,863 2,855 350 380 152 7,098 81,287 

แก่งกระจาน 1,562,809 6,871 61,397 52,690 8,786 10 16,158 10 6,247 152,169 
รวม 3,895,576 328,440 230,901 211,151 36,027 1,617 24,940 34,716 23,686 892,478

 
แหล่งท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 2560 
 

ตารางที่ 8 ข้อมูลพ้ืนที่การเกษตรที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2560 

ข้อมูล รวม 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร่) 

เมือง
เพชรบุรี 

บ้านแหลม บ้านลาด ชะอํา เขาย้อย ท่ายาง 
หนองหญ้า

ปล้อง 
แก่ง

กระจาน 
ข้าวนาป ี 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 
ชมพู่เพชรสายรุง้ 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 
กล้วยนํ้าวา้ 77,284 275 50 18,700 29,356 506 16,760 1,762 9,875 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 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 

 
แหล่งท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
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ตารางที่ 9 ข้อมูลพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรและจํานวนครวัเรือนปี พ.ศ. 2560 

ช่ืออําเภอ 
 

ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร รวม 
ครัวเรือน 
เกษตรกร

ประชากร 
ภาคเกษตร 

  
ท้ังหมดของ

อําเภอ 
ทํานา 

  
ทําไร ่

  
ปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น 

ปลูกผัก 
  

ปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับ 

ปลูกทุ่งหญา้
เลี้ยงสัตว ์

ประมง 
  

ปลูกปา่ 
โดยเอกชน 

(ครัวเรือน) ( ครัวเรือน) ( ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (คน) 
เมืองเพชรบุรี 33,424 5,410 13 761 187 28 358 285 1 7,503 17,920 
บ้านแหลม 14,522 912 0 1,173 21 7 200 1,565 217 4,095 12,257 
บ้านลาด 16,174 6,671 263 5,680 1,875 33 459 8 90 15,079 27,751 
ชะอํา 20,991 2,590 2,301 1,667 788 33 641 343 125 8,488 21,084 
เขาย้อย 16,975 3,489 97 565 108 23 38 271 0 4,591 7,345 
ท่ายาง 32,790 4,132 2,818 8,652 3,592 554 267 323 52 20,390 40,810 
หนองหญ้าปล้อง 6,411 262 1,666 890 818 30 48 98 92 3,904 9,203 
แก่งกระจาน 12,939 929 1,306 2,558 1,519 9 939 31 437 7,728 14,109 

รวม 154,226 24,395 8,464 21,946 8,908 717 2,950 2,924 1,014 71,318 150,479
แหล่งท่ีมา : สํานักงานแกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ในจังหวัดเพชรบุรีมีประชากรท่ีเป็นเกษตรกรทั้งสิ้น 150,479 คน ซึ่งคิดเป็น 

71,318 ครัวเรือน และมีพ้ืนที่ทั้งจังหวัดประมาณ 3,895,576 ไร่ และมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรทั้งหมด
ประมาณ 892,478 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือการปลูกข้าวมากที่สุด และมีจํานวนครัวเรือนที่ทํานามากที่สุดด้วย 
ประมาณ 24,395 ครัวเรือน นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ทําไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นด้วย โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่
สําคัญต่อจังหวัด คือ ข้าว สับปะรด กล้วยหอมทอง ชมพู่ และมะนาว โดยเฉพาะมะนาว ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี
สามารถผลิตมะนาวได้ประมาณ 60% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ 

นอกจากน้ีจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยต้ังแต่อําเภอบ้าน
แหลมจนถึงอําเภอชะอํา รวมระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนที่ชายฝั่งอําเภอบ้านแหลม
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงที่สําคัญของประเทศ  

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่สําคัญอีกด้วย มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 6,355.40 ตัน นอกจากน้ียังมี
ผลผลิตหอยทะเล 999.50 ตัน ปริมาณสัตว์นํ้าทั้งจากการทําประมงในทะเลและประมงน้ําจืดในปี 2558 มี
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 6,744.41 ตัน  

ส่วนด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี คือ การเลี้ยงโคนม โคเน้ือ แพะ สุกร และ
สัตว์ปีก โดยเป็นการเลี้ยงทั้งในรูปแบบรายย่อยและในรูปแบบฟาร์ม 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลปริมาณการผลิตของการปศุสัตว์ท่ีสําคัญ ปี พ.ศ. 2560 

ชนิดสัตว์/ผลผลิต เกษตรกร (ราย) จํานวนสัตว์ (ตัว) มูลค่าผลผลิตรายได้ในรอบปี (บาท) 

โคเนื้อ 9,570 131,210 96,703,750
โคนม 264 11,127 29,166,420
กระบือ 46 433 400,000
สุกร 600 99,462 652,101,700
ไก่พ้ืนเมือง 10,039 284,972 142,486,000
ไก่ไข่ 445 290,978 201,525,543
ไก่เนื้อ 91 2,037,168 2,142,846,090
เป็ดไข่ 583 101,914 83,039,527
เป็ดเนื้อ-เป็ดเทศ 681 27,484 33,991,419
แพะ 272 10,211 20,420,000

รวม 22,591 2,994,959 3,402,680,449
แหล่งท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี, 2560 
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1.3)     ด้านอุตสาหกรรม 
 จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะที่จะเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก เน่ืองจากมีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น 
ด้านวัตถุดิบ แรงงาน และทําเลท่ีต้ัง ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอําเภอเขาย้อย ซี่งมีโรงงานอุตสาหกรรม
สําคัญๆ มาก และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตร 

 จังหวัดเพชรบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 767 แห่ง จําแนกตามจําพวกโรงงาน ดังน้ี  
(ข้อมูล ณ พฤษจิกายน 2561) 
 - โรงงานจําพวกที่ 1     จํานวน  187  โรงงาน 
 - โรงงานจําพวกที่ 2     จํานวน    76 โรงงาน 
 - โรงงานจําพวกที่ 3     จํานวน  523  โรงงาน 
     รวมทั้งสิ้น  จํานวน  786 โรงงาน 
 เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 52,938.440 ล้านบาท มีคนงาน 24967  คน สาขาอุตสาหกรรมที่ม ี
การลงทุนมาก 3 ลําดับแรกของจังหวัดเพชรบุรี คือ 
 1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  เงินลงทุน 5,138.505 ล้านบาท 
 2) อุตสาหกรรมจากนํ้ามันปีโตเลียม เงินลงทุน 1,617.000 ล้านบาท 
 3) อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก   เงินลงทุน 1,360.000 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 11 จาํนวนโรงงานจําแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี 
ลําดับท่ี กลุ่มอุตสาหกรรม จํานวน (โรงงาน) 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 173 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 88 
3 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 2 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 12 
5 อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า 2 
6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  1 
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 35 
8 เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 9 
9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 6 

10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทําปกหรือทําแม่พิมพ์ 5 
11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 15 
12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 9 
13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 5 
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 26 
15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 57 
16 ผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 19 
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 43 
18 ผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองกล 32 
19 ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 10 
20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมท้ังการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 72 
21 การผลิตอ่ืนๆ 155 

รวม 786 
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1.4)  ด้านการท่องเที่ยว 
       จังหวัดเพชรบุรี มีธรรมชาติและภูมิประเทศอันสวยงามหลากหลายทั้งภูเขา ป่าทึบ ที่ราบลุ่มแม่นํ้า

ตลอดจนชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย จึงส่งผลให้จังหวัดเพชรบุรีมีสถานที่ท่องเท่ียวมากมาย และสมบูรณ์กว่าจังหวัด
อ่ืนไม่ว่าจะเป็นชายหาดอันสวยงาม นํ้าตก ถ้ํา ป่า เขา ที่ยังคงธรรมชาติอันงดงาม ตลอดจนทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่
ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแมกไม้ นอกจากน้ีจังหวัดเพชรบุรียังมีแหล่งศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อีกจํานวนมากด้วย จากสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) จังหวัด
เพชรบุรีมีผู้มาท่องเที่ยวและทัศนาจร จํานวน 8,721,981 คน เป็นชาวไทย 8,195,132 คน ชาวต่างประเทศ 
528,849 คน เพ่ิมขึ้นจากช่วงปีที่แล้วร้อยละ 29.41 และรายได้จากการท่องเท่ียวเป็นเงิน 29,413.34 ล้าน
บาท แยกเป็นรายได้จากชาวไทย 25,124.55 ล้านบาท รายได้จากชาวต่างชาติ 4,288.79 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่แล้วประมาณร้อยละ 25.34   

ตารางที่ 12 สรปุข้อมูลผู้เย่ียมเยือนจังหวัดเพชรบุรี  ปี พ.ศ. 2560 
จํานวนนักท่องเที่ยว/นักทัศนาจรแยกประเภท ย้อนหลัง 3 ปี 

รายละเอียด 
2558 

(2015) 
2559 

(2016) 
2560 

(2017) 
∆ (%) 

* นักท่องเที่ยว (คน) 
คนไทย (คน) 
ต่างชาติ (คน) 

 

2,827,527 
2,485,260 
342,267 

2,879,954 
2,532,156 
347,798 

4,100,592 
3,715,501 
385,091 

+29.77 
+31.85 
+9.68 

* นักทัศนาจร (คน) 
คนไทย (คน) 
ต่างชาติ (คน) 

 

3,095,794 
2,964,578 
131,216 

3,276,531 
3,145,620 
130,911 

4,621,389 
4,479,631 
141,758 

 

+29.10 
+29.78 
+7.65 

 รายได้จากการท่องเที่ยว ย้อนหลัง 3 ป ี

รายละเอียด 
2558 

(2015) 
2559 

(2016) 
2560 

(2017) 
∆ (%) 

* รวม (ล้านบาท) 
คนไทย (ล้านบาท) 
ต่างชาติ (ล้านบาท) 

 

20,455.57 
16,928.52 
3,527.05 

21,961.47 
18,229.07 
3,732.40 

29,413.34 
25,124.55 
4,288.79 

 

+25.34 
+27.45 
+12.97 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแยกประเภท ย้อนหลัง 3 ปี 

รายละเอียด 
2558 

(2015) 
2559 

(2016) 
2560 

(2017) 
∆ (%) 

* นักท่องเที่ยว (บาท/คน/วัน) 
คนไทย (บาท/คน/วัน) 
ต่างชาติ (บาท/คน/วัน) 

 

2,340.47 
2,255.67 
2,758.42 

2,443.95 
2,357.04 
2,867.47 

2,486.81 
2,390.03 
3,053.15 

 

+1.60 
+1.38 
+6.08 

* นักทัศนาจร (บาท/คน/วัน) 
คนไทย (บาท/คน/วัน) 
ต่างชาติ (บาท/คน/วัน) 

 

1,207.47 
1,205.18 
1,259.22 

1,262.51 
1,260.35 
1,314.19 

1,271.05 
1,267.26 
1,391.11 

 

+0.67 
+0.55 
+5.53 

หมายเหตุ ที่มา : กลุ่มข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
รายได้จากการท่องเที่ยวของเพชรบุรีในปี 2560 มีมูลค่า 29,413.34 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้

จากการท่องเที่ยวของเพชรบุรีในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 25.34 %  
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1.5 ความยากจน 
      ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้ระดับครัวเรือน

เป็นประจําทุกปี สําหรับในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล จปฐ. จากทุกครัวเรือนในเขต
ชนบท จํานวน 101,465 ครัวเรือน จาก 586 หมู่บ้าน 81 ตําบล 8 อําเภอ ซึ่งมีประชากรทั้งหมด จํานวน 
303,937 คน โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ได้สํารวจข้อมูลและกลั่นกรอง
ครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามเกณฑ์ข้อมูล จปฐ. ข้อจํานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 
บาทต่อปี” พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 101 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนเรื่องอาชีพ รายได้ การลดรายจ่าย การใช้วัตถุดิบลดต้นทุนการผลิต และการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เพ่ือยกระดับรายได้ให้ผ่านเกณฑ์ 

 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ข้อมูล กชช.2 ค เป็นข้อมูลที่ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
ทุกหมู่บ้านในชนบททุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 และมีการปรับปรุงเคร่ืองช้ีวัด 
เกณฑ์ช้ีวัด และแบบสอบถามข้อมูลทุก 5 ปี ตามช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเคร่ืองช้ีวัดข้อมูล 
กชช.2 ค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) มี 7 ด้าน 33 ตัวช้ีวัด 

ในปี 2558 จังหวัดเพชรบุรีมีการจัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค ทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตชนบท จํานวน 586 
หมู่บ้าน จาก 81 ตําบล 8 อําเภอ  
 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค ปี 2558 (ตามตัวชี้วัด)   
 1. ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข 10 อันดับแรก  
 (เรียงลําดับจากจํานวนหมู่บ้านที่มีปัญหามากไปหาน้อย)  
     1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน จํานวน 296 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 50.51 ได้แก่ อําเภอบ้านลาด 
อําเภอ ท่ายาง อําเภอเขาย้อย อําเภอชะอํา อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอแก่งกระจาน อําเภอหนองหญ้าปล้อง และ
อําเภอ บ้านแหลม 
     2) การได้รับการศึกษา จํานวน 233 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 39.76 ได้แก่ อําเภอชะอํา อําเภอเมือง 
เพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอแก่งกระจาน อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอบ้านลาด อําเภอเขาย้อย และอําเภอ 
บ้านแหลม  
 
 
     3) การเรียนรู้โดยชุมชน จํานวน 208 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.49 ได้แก่ อําเภอแก่งกระจาน  
อําเภอบ้านลาด อําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง อําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอเมืองเพชรบุรี และ  
อําเภอบ้านแหลม  
     4) การกีฬา จํานวน 176 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 30.03 ได้แก่ อําเภอเขาย้อย อําเภอแก่งกระจาน  
อําเภอบ้านลาด อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอท่ายาง อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอบ้านแหลม       
     5) การมีที่ดินทํากิน จํานวน 146 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.91 ได้แก่ อําเภอท่ายาง อําเภอหนอง 
หญ้าปล้อง อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขาย้อย อําเภอบ้านแหลม อําเภอบ้านลาด อําเภอแก่งกระจาน และ 
อําเภอชะอํา 
     6) การทํางานในสถานประกอบการ จํานวน 107 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 18.26 ได้แก่ อําเภอท่ายาง 
อําเภอแก่งกระจาน อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอบ้านลาด อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอ
เขาย้อย  
     7) ผลผลิตจากการทําไร่ จํานวน 100 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 17.06 ได้แก่ อําเภอท่ายาง อําเภอ 
หนองหญ้าปล้อง อําเภอแก่งกระจาน อําเภอบ้านลาด อําเภอชะอํา อําเภอเขาย้อย อําเภอบ้านแหลม และอําเภอ 
เมืองเพชรบุรี  
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     8) คุณภาพดิน จํานวน 87 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.85 ได้แก่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอ 
เขาย้อย อําเภอบ้านแหลม อําเภอแก่งกระจาน อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอ 
ชะอํา 
     9) การมีงานทํา จํานวน 72 หมู่บ้าน คดิเป็นร้อยละ 12.29 ได้แก่ อําเภอท่ายาง อําเภอแก่งกระจาน  
อําเภอชะอํา อําเภอบ้านลาด อําเภอเขาย้อย อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอบ้านแหลม  
     10) คุณภาพนํ้า จํานวน 55 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.39 ได้แก่ อําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้า 
ปล้อง อําเภอท่ายาง อําเภอแก่งกระจาน อําเภอบ้านแหลม อําเภอบ้านลาด และอําเภอเมืองเพชรบุรี  
 

 2. ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน  
     2.1 จํานวนหมู่บ้านในแต่ละระดับการพัฒนา  
  1) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)  
   จํานวน 0 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 0  
  2) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)  
   จํานวน 56 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.56  
  3) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า)  
   จํานวน 530 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 90.44 
     2.2 จํานวนหมู่บ้านเรง่รัดพัฒนาอันดับ 2 ในอําเภอต่างๆ  
  1) อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน 6 หมู่บ้าน  
  2) อําเภอท่ายาง จํานวน 20 หมู่บ้าน  
  3) อําเภอบ้านลาด จํานวน 8 หมู่บ้าน  
  4) อําเภอแก่งกระจาน จํานวน 22 หมู่บ้าน 
 
2)   ด้านสังคมและความม่ันคง 

จากข้อมูลด้านสังคม “ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย” ปี พ.ศ.2558 ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า สถานการณ์ภาพรวมทางด้านสังคมของจังหวัดเพชรบุรีน้ันจัดอยู่ในเกณฑ์             
ปานกลาง อยู่ในอันดับที่ 44 ของประเทศ ลําดับที่ 3 ของภาคกลาง โดยวัดจากองค์ประกอบทั้งหมด 12 มิติ 41 
ตัวช้ีวัด เน่ืองจากต้องใช้ตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนกรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรงและชัดเจน และต้องมี
ข้อมูลครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถวัดได้ตามค่าดัชนีความมั่นคงดังต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 13 ดัชนีความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.2558 

จังหวัด 

                                                                        มิติความมั่นคง 

ค่า CHSI 
ที่อยูอ่าศัย สุขภาพ อาหาร การศึกษา 

การมีงาน
ทําและ
รายได้ 

ครอบครัว 
ชุมชนและการ
สนับสนุนทาง

สังคม 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ความ
ปลอดภัยใน

ชีวิตฯ

สิทธิและความ
เป็นธรรม การเมือง 

สิ่งแวดลอ้ม
ทรัพยากรฯ 

เพชรบุรี 68.64 73.38 74.90 73.46 64.33 76.98 74.95 65.83 39.48 70.97 85.75 72.29 74.26 
ภาพรวม
ประเทศ 

70.32 69.61 70.24 69.59 69.53 70.22 70.12 69.87 69.70 70.31 69.61 70.06 69.48 

แหล่งท่ีมา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคมจากข้อมูล “สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย  

พบว่า สถานการณ์ภาพรวมทางด้านสังคมของจังหวัดเพชรบุรีน้ันจัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะมิติการเมือง 
มิติครอบครัว และมิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ในส่วนมิติที่จังหวัดเพชรบุรีต้องการการแก้ไข คือ  
มิติความปลอดภัยในชีวิตฯ มิติการมีงานทําและรายได้ และมิติศาสนาและวัฒนธรรม 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1) สถานการณ์ด้านการวางแผนการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสม 
จังหวัดเพชรบุรี มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมแล้ว ดังน้ี 
1. มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ขณะนี้อยู่ใน

ขั้นตอนดําเนินการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมใช้บังคับ (ขั้นตอนเตรียมเสนอ ครม.) 
2. มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองและชุมชน ในระดับเทศบาลใช้บังคับ ดังน้ี 
 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี มีพ้ืนที่ 64.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ อปท. ในเขตผัง

เมืองรวมท้ังหมด 17 แห่ง (ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้บังคับ) ประกอบด้วย 
 - เทศบาล 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลตําบลบ้านลาด (พ้ืนที่บางส่วน), 

เทศบาลตําบลหัวสะพาน (พ้ืนที่บางส่วนของ ต.หัวสะพาน ต.วังตะโก) 
 - อบต. 14 แห่ง คือ อบต. หนองโสน, อบต.บ้านกุ่ม, อบต.ธงชัย, อบต.ช่องสะแก, อบต.บาง

จาก, อบต.ไร่ส้ม (ต.ไร่ส้ม+ ต.เวียงคอย), อบต.บ้านหม้อ, อบต.นาวุ้ง ,อบต.โพไร่หวาน,อบต.ต้นมะม่วง และพ้ืนที่
อําเภอบ้านลาด ประกอบด้วย ต.ลาดโพธ์ิ (อบต.โรงเข้) , อบต.บ้านหาด, อบต.สมอพลือ , อบต.ท่าเสน 

 ผังเมืองรวมเมืองชะอํา พ้ืนที่ประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล
เมืองชะอําเต็มตําบล (ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงผัง) 

 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด พ้ืนที่ประมาณ 6.2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล
ตําบลบ้านลาด และตําบลท่าเสน (ผังอยู่ระหว่างขั้นตอนดําเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับ) 

 ผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน พ้ืนที่ประมาณ 45.98 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบล
บางตะบูนออก ตําบลบางตะบูน (ผังอยู่ระหว่างขั้นตอนดําเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับ) 

3. พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการวางผัง 
 ผังเมืองรวมชุมชนนายาง-หนองจอก พ้ืนที่ประมาณ 270 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่

ตําบลปึกเตียน ตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง ตําบลหนองศาลา ตําบลบางเก่า ตําบลนายาง ตําบลดอนขุนห้วย 
ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา 

 ผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง ครอบคลุมพ้ืนที่ ตําบลท่ายาง ตําบลท่าคอย ตําบลบ้านในดง 
ตําบลยางหย่อง พ้ืนที่บางส่วนของตําบลท่าไม้รวก ตําบลท่าแลง ตําบลมาบปลาเค้า 

 ผังเมืองรวมชุมชนเขาย้อย ครอบคลุมพ้ืนที่ ตําบลห้วยโรง ตําบลหนองชุมชนเหนือ       
ตําบลหนองชุมพล ตําบลบางเค็ม ตําบลสระพัง ตําบลเขาย้อย ตําบลทับคาง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองปรง 

 
ตารางท่ี 14 สรุปประเภทการใช้ท่ีดิน  

ประเภทการใช้ท่ีดิน   
เนื้อท่ี 

ไร่ % 
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 196,145 5.05 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,169,369 30.04 
พ้ืนท่ีป่าไม้ 2,220,889 57.08 
พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 81,958 2.10 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 222,350  5.73 
รวม  3,890,711 100.00 

แหล่งที่มา: ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ (2,220,889 ไร่)     
และพ้ืนที่การเกษตรกรรม (1,169,369 ไร่) ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันกว่า 87 % ของพ้ืนที่ทั้งหมดในจังหวัด 

3.2) ทรัพยากรดิน 
ลักษณะดินของจังหวัดเพชรบุรีสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 3 ส่วน คือ 
1) ดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย พบในบริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัด 
2) ดินเหนียวถึงดินร่วนปนกรวดและเศษหิน พบในบริเวณที่ราบสูงทางด้านตะวันตก 
3) ดินร่วนเหนียว พบในบริเวณพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออก 

3.3) ทรัพยากรนํ้า 
สถาบันอุทกศาสตร์แห่งประเทศไทย กําหนดระบบนํ้าของแผ่นดินเป็นระบบลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้า   

ทั่วประเทศ จังหวัดเพชรบุรีมีลุ่มนํ้าเพชรบุรีเป็นลําดับที่ 19 ใน 25 ลุ่มนํ้า โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ทั้งนํ้าผิว
ดินและนํ้าบาดาลที่มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย 

น้ําผิวดิน จังหวัดเพชรบุรี มีแม่นํ้าลําคลองสายสําคัญ ซึ่งยังประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของ
ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ดังน้ี 

 แม่นํ้าเพชรบุรี ต้นนํ้าจากเทือกเขาสูงชันทางด้านตะวันตกของจังหวัด ไหลผ่านอําเภอแก่งกระจาน 
อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอเมืองฯ แล้วลงสู่อ่าวไทยที่อําเภอบ้านแหลม มีความยาว 
217 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้าที่มีความสําคัญของจังหวัดเพชรบุรีต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 แม่นํ้าบางกลอย ต้นนํ้าจากเทือกเขาอันเมีย ในเขตอําเภอหนองหญ้าปล้อง ไหลมา
บรรจบแม่นํ้าเพชรบุรีบริเวณอําเภอแก่งกระจาน มีความยาว 45 กิโลเมตร 

 ห้วยแม่ประโดน ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอําเภอหนองหญ้าปล้อง
กับอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี และมีสาขาสําคัญ ได้แก่ ห้วยมะเร็ว ห้วยเสือกัดช้าง 
ห้วยสมุลแว้งและไหลมาบรรจบแม่นํ้าเพชรบุรี ในบริเวณเขตอําเภอแก่งกระจาน มีความยาว 
56 กิโลเมตร  

 ห้วยผาก ต้นนํ้าจากภูเขาอ่างแก้วและภูเขาน้ําหยดในบริเวณเขตอําเภอแก่งกระจาน 
ไหลมารวมกับแม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจานในเขตอําเภอแก่งกระจาน    
มีความยาว 80 กิโลเมตร 

 ห้วยแม่ประจันต์ ต้นนํ้าจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผ่านอําเภอหนองหญ้าปล้อง 
และไหลมาบรรจบแม่ นํ้า เพชรบุรีบริ เวณเขื่ อนเพชรบุรี ในเขตอําเภอท่ายาง  
มีความยาว 60 กิโลเมตร 

 แม่นํ้าบางตะบูน เป็นสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรีซึ่งไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือผ่านอําเภอเขาย้อย 
อําเภอบ้านแหลม ออกสู่อ่าวไทยที่ปากอ่าวบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม มีความยาว
ประมาณ 13 กิโลเมตร 

 แม่นํ้าปราณบุรี มีต้นกําเนิดอยู่ในตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน ออกสู่ทะเลที่อําเภอ 
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร 

ระบบน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่การเกษตร 835,373 ไร่  
เป็นพ้ืนที่นา 491,000 ไร่ พืชไร่ ไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 344,286 ไร่ โดยพ้ืนที่การเกษตรดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
ชลประทานจากอ่างเก็บนํ้าแก่งกระจาน จํานวน 468,286 ไร่ รับนํ้าจากแหล่งชลประทานขนาดกลาง 12 แห่ง 
พ้ืนที่ 39,620 ไร่ และรับนํ้าจากเขื่อนแม่กลอง พ้ืนที่ 86,500 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ชลประทาน ร้อยละ 15.27 ของ 
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พ้ืนที่จังหวัดมีโครงการชลประทานสําคัญ ๆ ที่ดําเนินการจัดหานํ้าให้กับเกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการอุปโภคบริโภค ดังน้ี 

 อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ จํานวน 1 แห่ง (ส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่ในเขตส่งนํ้าฯ เพชรบุรี) ได้แก่
เขื่อนแก่งกระจาน ต้ังอยู่ที่อําเภอแก่งกระจาน สามารถเก็บกักนํ้าได้ 710 ล้าน ลบ.ม. 

 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง จํานวน 13 แห่ง (ส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่นอกเขตส่งนํ้าฯ เพชรบุรี) 
ได้แก่ 
1. อ่างเก็บนํ้าห้วยตะแปด ต้ังอยู่ที่อําเภอชะอํา สามารถเก็บกักนํ้าได้ 4.0 ล้าน ลบ.ม. 
2. อ่างเก็บนํ้าห้วยทราย ต้ังอยู่ที่อําเภอชะอํา สามารถเก็บกักนํ้าได้ 1.95 ล้าน ลบ.ม. 
3. อ่างเก็บนํ้าบ้านทุ่งขาม ต้ังอยู่ที่อําเภอชะอํา สามารถเก็บกักนํ้าได้ 8.0 ล้าน ลบ.ม. 
4. อ่างเก็บนํ้าห้วยพุหวาย ต้ังอยู่ที่อําเภอชะอํา สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.8 ล้าน ลบ.ม. 
5. อ่างเก็บนํ้าโป่งทะลุ ต้ังอยู่ที่อําเภอชะอํา สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.81 ล้าน ลบ.ม. 
6. อ่างเก็บนํ้าหุบกะพง ต้ังอยู่ที่อําเภอชะอํา สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.41 ล้าน ลบ.ม. 
7. อ่างเก็บนํ้าห้วยวังยาว ต้ังอยู่ที่อําเภอท่ายาง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.265 ล้าน ลบ.ม. 
8. อ่างเก็บนํ้าห้วยสามเขา ต้ังอยู่ที่อําเภอท่ายาง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 3.4 ล้าน ลบ.ม. 
9. อ่างเก็บนํ้าบ้านกระหร่างสาม ต้ังอยู่ที่อําเภอแก่งกระจาน สามารถเก็บกักนํ้าได้ 6.0 ล้าน ลบ.ม. 
10. อ่างเก็บนํ้าห้วยสงสัย ต้ังอยู่ที่อําเภอท่ายาง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 4.054 ล้าน ลบ.ม. 
11. อ่างเก็บนํ้าห้วยพุน้อย ต้ังอยู่ที่อําเภอหนองหญ้าปล้อง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.32 ล้าน ลบ.ม. 
12. อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่ประจันต์ ต้ังอยู่ที่อําเภอหนองหญ้าปล้อง สามารถเก็บกักนํ้าได้  
     42.20 ล้าน ลบ.ม. 
13. อ่างเก็บนํ้าห้วยผาก ต้ังอยู่ที่อําเภอท่ายาง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 27.50 ล้าน ลบ.ม.  

 แหล่งนํ้าขนาดเล็ก จํานวน 6 ประเภท ดังน้ี 
1. อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กตามพระราชดําริ จํานวน 23 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้  
   11.87 ล้าน ลบ.ม. 
2. อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กตาม พน. หรือ กชช. จํานวน 65 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้     
   21.424 ล้าน ลบ.ม.  
3. ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ จํานวน 98 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.63 ล้าน ลบ.ม.
4. ขุดลอกหนองนํ้าธรรมชาติ จํานวน 26 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.52 ล้าน ลบ.ม. 
5. แหล่งนํ้าในไร่นาตามแผนปกติ จํานวน 589 บ่อ สามารถเก็บกักนํ้านํ้า 0.74 ล้าน ลบ.ม. 
6. แหล่งนํ้าในไร่นาตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร จํานวน 308 บ่อ  
   สามารถเก็บกักนํ้าได้ 0.74 ล้าน ลบ.ม. 

ความต้องการน้ํา 
ความต้องการนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีในอนาคต จําแนกได้ 8 ประเภท คือ 

   1. ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   2. ความต้องการนํ้าเพ่ือการท่องเที่ยว 
   3. ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
   4. ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร (รวมความต้องการนํ้าในเขตชลประทานและความ
   ต้องการนํ้านอกเขตชลประทาน) 
   5. ความต้องการเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
   6. ความต้องการนํ้าเพ่ือการปศุสัตว์ 
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   7. ความต้องการนํ้าเพ่ือการผลิตไฟฟ้า (เป็นปริมาณนํ้าที่ไม่ได้ถูกใช้หมดไป แต่เป็น
      ปริมาณนํ้าที่ปล่อยทิ้งไปทางด้านท้ายนํ้าความต้องการของกิจกรรมอ่ืน ๆ ปัจจุบันพ้ืนที่
      ศึกษามีโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนแก่งกระจานเพียงแห่งเดียว ซึ่งสามารถจ่ายนํ้าได้สูงสุด  
      75 ลบ.ม./วินาที) 
   8. ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 
  ทั้งน้ี ความจุของโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตของจังหวัดเพชรบุรี
ประมาณ 831 และ 967 ล้าน ลบ.ม. ตามลําดับ ซึ่งน้อยกว่าความต้องการนํ้ารวม กรณีไม่รวมความต้องการนํ้า
เพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานซึ่งน้อยกว่าความต้องการน้ํารวม กรณีไม่รวมความต้องการนํ้า เพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานซึ่งอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก ดังน้ันควรบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําน้อยที่สุด 
  น้ําบาดาล พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีรองรับด้วยช้ันหินแข็งประมาณ 90% ของพ้ืนที่ เน่ืองจากบริเวณ
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกและทางตอนกลางบริเวณท่ีเป็นแหล่งนํ้าบาดาลที่สําคัญเพียง
บริเวณที่ราบทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่ 
  ช้ันนํ้าตะกอนหินร่วนที่เป็นแหล่งนํ้าบาดาลที่สําคัญ คือ ช้ันนํ้าที่ราบลุ่มนํ้าหลายและตะกอนเศษ
หินเชิงเขา ซึ่งแผ่กระจายตัวตามลํานํ้า ที่ราบสองฝั่งลํานํ้า และที่ราบชายฝั่งทะเล สําหรับช้ันนํ้าหินแข็งที่เป็นแหล่ง
นํ้าบาดาลที่สําคัญ คือ ช้ันนํ้าหินตะกอนก่ีงแปรที่แผ่กระจายตัวทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่ในบริเวณที่ราบแหล่ง
นํ้าบาดาลเหล่าน้ี โดยทั่วไปให้นํ้าในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม./ล. และ 10-20 ลบ.ม.สําหรับบริเวณอ่ืนซึ่งเป็นบริเวณ
ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ให้นํ้าในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลบ.ม. 
  ในด้านคุณภาพนํ้าบาดาล เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่ภูเขาด้านตะวันตก และทางตอนกลางของพ้ืนที่
จังหวัด เป็นบริเวณที่ไม่มีการพัฒนาน้ําบาดาล ทําให้ไม่มีข้อมูลคุณภาพนํ้าบาดาลในบริเวณดังกล่าว ข้อมูลคุณภาพ
นํ้าบาดาลที่ได้ จึงมีเพียงแค่บริเวณด้านตะวันออกที่เป็นพ้ืนที่ราบ คุณภาพนํ้าบาดาลโดยท่ัวไป อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลางถึงไม่ดี โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง อําเภอบ้านแหลม และอําเภอเขาย้อย อันเน่ืองมาจากการแทรกซอน
ของน้ําทะเล มีค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินกว่า 1,500 มก./ล. ค่าคลอไรด์และความกระด้างสูงเกินกว่า
มาตรฐานมาก นํ้าบาดาลที่ได้เป็นนํ้าเค็ม 
  ปริมาณนํ้าที่สูบขึ้นมาใช้จากบ่อบาดาลและบ่อนํ้าต้ืนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีค่าประมาณ 9.3 ล้าน 
ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณนํ้าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ในพ้ืนที่ ซึ่งมีค่าประมาณ 118 ล้าน ลบ.ม./ปี 
ทั้งน้ี ทุกลุ่มนํ้าสาขามีปริมาณนํ้าบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้ต่อปีน้อยกว่าปีปริมาณนํ้าบาดาลที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้
ต่อปีมากเน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณใกล้ทะเลซึ่งมีประชาชนมากนํ้าบาดาลมีรสกร่อย จึงไม่สามารถใช้นํ้าได้ นอกจากน้ี
จังหวัดเพชรบุรียังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ ถึงร้อยละ 62 และ 49 ของ
พ้ืนที่จังหวัด ตามลําดับ ซึ่งบริเวณน้ีมีประชาชนอาศัยอยู่น้อย จึงมีการใช้นํ้าบาดาลน้อย 
 

ลําดับ ชื่อลุ่มน้ําย่อย จํานวนบ่อบาดาล รวม 
1 แม่น้ําเพชรบุรีตอนบน 319 297 75 18  709
 ความลึกเฉลี่ย (ม.) 25-45 15-30 20-45 10-50  
 ระดับน้ําปกติโดยเฉล่ีย (ม.) 3-8 4-8 3-10 2-13  

2 ห้วยแม่ประจัน 8 130 138   276
 ความลึกเฉลี่ย (ม.) 30-50 20-30 20-45   
 ระดับน้ําปกติโดยเฉล่ีย (ม.) 5-12 5-6 3-10   

3 แม่น้ําเพชรบุรีตอนล่าง 34 44 212 160 62 512
 ความลึกเฉลี่ย (ม.) 70-80 70-80 30-50 30-54 15-30 
 ระดับน้ําปกติโดยเฉล่ีย (ม.) 5-6 5-6 5-12 3-6 4-8 

รวม 1,497
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คุณภาพน้ําผิวดิน 
คุณภาพนํ้าแม่นํ้าเพชรบุรี 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําลุ่มแม่นํ้าเพชรบุรี 

จํานวน 10 สถานี ซึ่งแบ่งออกเป็นแม่นํ้าเพชรบุรีตอนล่าง จํานวน 7 สถานี และแม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน จํานวน 3 
สถานี โดยมีตัวช้ีวัดคุณภาพนํ้า (Parameters) ที่สําคัญได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (DO) ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม-ทั้งหมด (TCB) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม (FCB) และปริมาณไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย (NH3-N) มีความถี่ในการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส 
หรือปีละ 4 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม 2557 เดือนมีนาคม 2558 เดือนมิถุนายน 2558 และเดือนสิงหาคม 
2558 สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบได้ ดังน้ี 

กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศกําหนดให้แม่นํ้าเพชรบุรีตอนล่าง ต้ังแต่ปากแม่นํ้าบริเวณบ้านแหลม 
ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงท้ายเขื่อนเพชรบุรี บริเวณบ้านคอละออม 
ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กิโลเมตรที่ 61 เป็นแหล่งนํ้าประเภทท่ี 3  

แม่ นํ้าเพชรบุรีตอนบน ต้ังแต่ท้ายเขื่อนเพชรบุรี บริ เวณบ้านคอละออม ตําบลท่าแลง  
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กิโลเมตรที่ 61 จนถึงแม่นํ้าเพชรบุรี ท้ายเข่ือนแก่งกระจาน ตําบลแก่งกระจาน 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กิโลเมตรที่ 118 เป็นแหล่งนํ้าประเภทท่ี 2  

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเพชรบุรี ในปี 2558 จํานวน 10 สถานี ได้แก่ แม่นํ้า
เพชรบุรีตอนล่าง จํานวน 7 สถานี แม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน จํานวน 3 สถานี โดยพิจารณาจากการใช้เกณฑ์ดัชนีช้ีวัด
คุณภาพนํ้าทั่วไป หรือ Water Quality Index (WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งนําค่าของดัชนีคุณภาพนํ้าจํานวน 
5 ตัว ได้แก่ ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และปริมาณไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH3-N) มาคํานวณผล
คุณภาพนํ้าพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งน้ี สามารถแสดงคุณภาพนํ้า (WQI) แต่ละสถานีได้ดังตาราง 

 

ตารางที่ 15 ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) แม่น้ําเพชรบุรีตอนล่างและแม่น้ําเพชรบุรีตอนบน 
ปีงบประมาณ 2560 

จังหวัด รหสัสถาน ี ทีต่ัง้ ค่า WQI คณุภาพน้าํ 

เพชรบุร ี

แม่น้าํเพชรบรุตีอนลา่ง 
PC01 ปากแม่นํ้าเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม 67 3 (พอใช้) 
PC02 สะพานข้ามก่อนเข้าตลาดบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม 68 3 (พอใช้) 
PC03 สะพานเทศบาล ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง 70 3 (พอใช้) 
PC04 ถนนเพชรเกษม บ้านต้นมะม่วง-บ้านหม้อ อําเภอเมือง 71 2 (ดี) 
PC4.1 สะพานราษฎร์รว่มศรัทธา (วัดลาดศรัทธาราม)  

อําเภอบ้านลาด 
76 2 (ดี) 

PC4.9 สะพานยางหย่อง อําเภอท่ายาง 80 2 (ดี) 
PC05 ท้ายเขื่อนเพชรบุรี ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง 76 2 (ดี) 

แม่น้าํเพชรบรุตีอนบน 
PC5.1 สะพานท่าไม้รวก ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง 71 2 (ดี) 
PC5.9 สะพานสองพ่ีน้อง อําเภอแก่งกระจาน 68 3 (พอใช้) 
PC06 ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน ตําบลแก่งกระจาน  

อําเภอแก่งกระจาน 
65 3 (พอใช้) 
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บริเวณที่เก็บตัวอย่างนํ้า 
 PC01 : ปากแม่นํ้าเพชรบุรี อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 PC02 : สะพานข้ามก่อนเข้าบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 PC03 : สะพานเทศบาล ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 PC04 : ถ.เพชรเกษม บ้านต้นมะม่วง – บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 PC4.1 : สะพานราษฎร์ร่วมศรัทธา (วัดลาดศรัทธาราม) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
 PC4.9 : สะพานยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
 PC05 : ท้ายเขื่อนเพชรบุรี ม.๑ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
 PC5.1 : สะพานท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
 PC5.9 : สะพานสองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
 PC06 : ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน ม.๑ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
 

ลําดับ ท้องท่ีอําเภอ จํานวนพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา/แห่ง ความจุเก็บกัก  
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1 เมือง 30 1.76 87.5 
2 ชะอํา 47 21.60 131.7 
3 เขาย้อย 50 15.02 85.3 
4 ท่ายาง 71 17.24 144.2 
5 บ้านแหลม 36 1.12 95.6 
6 บ้านลาด 45 3.55 88.0 
7 หนองหญ้าปล้อง 28 12.3 106.0 
8 แก่งกระจาน 39 721.69 5.9 
 รวม 346 792.516353 744.18 

 
พ้ืนที่ลุม่นํ้า หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งลอ้มรอบด้วยสันปันนํ้า เป็นพ้ืนที่รับนํ้าฝนทั้งหมดของนํ้าสายใดสายหนึ่ง 

เช่น พ้ืนทีลุ่ม่นํ้าเพชรบุร ีก็คือ พ้ืนที่รับนํ้าฝนแล้วไหลไปตามลาํห้วยลําธารลงสู่แม่นํ้าเพชรบุรตีามมติคณะรัฐมนตร ีได้
แบ่งเป็นช้ันคณุภาพลุ่มนํ้าต่าง ๆ  รวม ๕ ช้ัน ดังน้ี 

 - พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ. หมายถึง พ้ืนที่ที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ หนาแน่น มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง จําเป็นต้องสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารโดยเฉพาะ หรือคิดเป็นร้อยละ
ประมาณ 43.0 ของลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

- พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1 บี หมายถึงพ้ืนที่ป่าเดิมมีสภาพหนาแน่น แต่ได้ถูกบุกรุกทําลายไป หรือดัดแปลงเพ่ือ
การใช้ที่ดินในรูปแบบอ่ืน การใช้ที่ดินต่าง ๆ จะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษหรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 0.04 
ของลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

- พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 2 หมายถึง พ้ืนที่ที่มีคุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นนํ้าลําธารในระดับรองลงมา และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการที่สําคัญได้ เช่น การทําเหมืองแร่ปลูกป่า เป็นต้น โดยคิดเป็นร้อยละประมาณ 6.0 ของ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

- พ้ืนที่ลุม่นํ้าช้ัน 3 หมายถึง พ้ืนที่โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจการทําไมเ้หมืองแร่และปลกูพืช
ประเภทไม้ยืนต้น หรือเรยีกว่าป่าเศรษฐกิจ แต่การใช้ที่ดินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบอนุรักษ์ดินและน้าํ 

- พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 4 หมายถึง พ้ืนที่การเกษตรที่ดอนที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
กิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก การใช้ที่ดินควรปฏิบัติตามระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 
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- พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 5 หมายถึง พ้ืนที่ที่มีลักษณะโดยท่ัวไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ลุ่ม 

ส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางไปหมดแล้ว โดยพ้ืนที่คุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3-5 คิดเป็นร้อยละ 50.96 ของลุ่มนํ้า
เพชรบุรี 

ส่วนคําว่า พื้นที่ต้นน้ําลําธาร หมายถึง พ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้า มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน และมี     
ความลาดชัน มีการกัดเซาะพังทลายของดินได้ง่าย และมติ ค.ร.ม. ได้กําหนดให้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1เอ, 1 บี และช้ันที่ 2 เป็น
พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารและมีมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวน้ี ซึ่งกําหนดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 สิ่งแวดลอ้มในพืน้ทีต่น้น้าํ 

 สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในพ้ืนที่ต้นนํ้า 
  - ภูมิอากาศ เมฆ หมอก และภูมิประเทศ 
  - ดิน นํ้า ป่าไม ้
  - ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  - พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 

 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในพ้ืนที่ต้นนํ้า 
  - ที่อยู่อาศยั และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - เขตอนุรักษ ์และพ้ืนทีคุ่้มครอง 
  - ไร่หมุนเวียน และไร่เลื่อนลอย 
  - มลพิษจากพ้ืนที่เกษตรกรรมและการทําเหมืองแร ่
  - เขื่อนและฝายต้นนํ้า 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการใช้ทรพัยากรตน้น้าํ 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชีวกายภาพ 

  - ผลกระทบต่อลักษณะอากาศและอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน 
  - ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ผลกระทบต่อการให้นํ้าจืดต่อสรรพชีวิต 
  - ผลกระทบในเรื่องปริมาณนํ้า 
  - ผลกระทบด้านคุณภาพนํ้า 
  - ผลกระทบด้านช่วงเวลาการหลาก - การไหลของน้ํา 

 ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สนิของคนในและใต้พ้ืนที่ลุม่นํ้า 
    - แผ่นดินถลม่ทางนํ้าทะลายนํ้าท่วมฉบัพลนั 

3.4) ทรัพยากรป่าไม ้
จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้ จํานวน 2,373,562 ไร่ คิดเป็น 61.01% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

(3,890,711 ไร่) 
จังหวัดเพชรบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 15 ป่า ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน 2 ป่า 

อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และวนอุทยาน 2 แห่ง (วนอุทยานชะอํา และวนอุทยานเขานางพันธุรัต) 
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ตารางท่ี 16 สรุปพ้ืนท่ีป่าไม้ จังหวัดเพชรบุรี  
ลําดับ
ท่ี 

ประเภทป่า 
พ้ืนท่ีป่า 

เนื้อท่ี(ไร่) หมายเหตุ 
1  ป่าสงวนแห่งชาติ  658,686 - 
2  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1,670,610 ทับซ้อนป่าสงวนฯท้ังหมด 
3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขากระปุก-เขาเตาหม้อ 4,850 ทับซ้อนป่าสงวนฯ 4,200 ไร่ 
4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ชะอํา 622 - 
5 วนอุทยานชะอํา 416 ทับซ้อนป่าสงวนฯท้ังหมด 
6 วนอุทยานเขานางพันธุรัต 1,562 - 
7 ป่าไม้ถาวร 36,816 - 
 รวม 2,373,562  
แหล่งท่ีมา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 
3.5) ทรัพยากรแร่ธาตุ 
     (ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี) 
     จังหวัดเพชรบุรีมีเหมืองแร่สัมปทานทั้งหมด 13 แปลง และเปิดทําการ 9 แปลง หยุดทําการ 2 แปลง 

และยังไม่ได้แจ้งเปิดทําการ 1 แปลง สําหรับแร่ธาตุที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ 
 แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง พ้ืนที่พบ ได้แก่ บริเวณเขาอีบิด ตําบล    

หนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย และตําบลนายาง อําเภอชะอํา 
 ดินขาว พ้ืนที่พบ ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน 
 หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พ้ืนที่พบ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
 ควอตซ์ พ้ืนที่พบ ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง 
 หินแกรนิต พ้ืนที่พบ ตําบลห้วยข้อง ตําบลบ้านลาด 
 ดีบุก พ้ืนที่พบ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
 หินอ่อน พ้ืนที่พบ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง 
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สรุปสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวม 
 จังหวัดเพชรบุรีได้สํารวจและทําการประชาคมในพื้นที่ทุกอําเภอในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่มีประเด็นที่ต้องการรับการแก้ไขครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สําคัญดังน้ี 
ลําดบั ด้าน ปญัหาความตอ้งการ 

1 ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 ด้านเกษตรกรรม 

 
1) แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2) ปัญหาภัยแล้ง 
3) ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 
4) ปัญหาผลผลิตด้านการประมงเสียหาย 
5) การขาดองค์ความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การเกษตร  
6) การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้หรือขยายผล
ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 

1.2 ด้านอุตสาหกรรม 1) การลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ไม่มีขยายตัว
เท่าที่ควร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 
2) ขาดแคลนแรงงาน 

1.3 ด้านการท่องเที่ยว 1) ป้ายบอกทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอ ชัดเจน และ
ครอบคลุมเท่าที่ควร 
2) ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเลื่อมโทรม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน 
3) ระบบการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
4) เส้นทางคมนาคมสายหลัก (ถนนเพชรเกษม) มีการจราจรติดขัด
หนาแน่น  
5) เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม ไม่เช่ือมโยง และไม่ได้
มาตรฐาน 
6) แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อการขยายตัวด้าน
การท่องเที่ยว 
7) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
8) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีความต่อเน่ือง 

2 ด้านสังคมและความม่ันคง 1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
2) ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร/แม่วัยใส 
3) ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร 
4) ปัญหาผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
5) ปัญหาของเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงมากขึ้น 

3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

1) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2) ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งแม่นํ้า 
3) ปัญหาขยะสะสม  
4) ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
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ด้านเศรษฐกิจ 
1.ปญัหาความต้องการดา้นเกษตรกรรม มีดังน้ี 
 1) แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ทําการเกษตรจํานวนมาก แต่มี
แหล่งกักเก็บนํ้ามีไม่เพียงพอและปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ามีจํานวนน้อย เช่น ในพ้ืนที่อําเภอชะอํา ซึ่งเป็นเขตอับฝน
มีปริมาณฝนตกน้อยประกอบกับพ้ืนดินมีลักษณะไม่อุ้มนํ้า ทําให้ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่าง
เพียงพอ รวมถึงในบางพ้ืนที่ก็ไม่สามารถนํานํ้าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรได้ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวย 
เช่น พ้ืนที่การเกษตรในเขตอําเภอแก่งกระจาน ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่สูงไม่สามารถจัดระบบชลประทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการสร้างสถานีสูบนํ้าผ่านระบบท่อส่งนํ้า ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง อาจไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 
 2) ปัญหาภัยแล้ง เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าฝนค่อนข้างน้อยและฝนไม่ตกในพ้ืนที่รับนํ้าเหนือเขื่อนแก่ง
กระจาน ทําให้ปริมาณนํ้าในเขื่อนแก่งกระจานมีไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรในฤดูแล้ง  
 3) ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช จังหวัดเพชรบุรีมีปัญหาการระบาดของศัตรูพืชที่สําคัญ ได้แก่ ศัตรู
มะพร้าว ในพ้ืนที่ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม ซึ่งเน้นการจําหน่ายผลสด (มะพร้าวอ่อน/มะพร้าวนํ้าหอม) จึง
เกิดความเสียหายต่อผลผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร 
 4) ปัญหาผลผลิตด้านการประมงเสียหาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม ที่มักประสบปัญหาการใช้
เครื่องมือทางการประมงผิดประเภท/ผิดกฎหมาย และปัญหาหอยตาย เน่ืองจากสภาพน้ําเสียจากโรงาน
อุตสาหกรรมและครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่แม่นํ้าแม่กลอง ซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม   
 5) การขาดองค์ความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเกษตร กล่าวคือ เกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังมีวิธีการทําการเกษตรแบบด้ังเดิม หรือขาดความรู้ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย
มาใช้   ทั้งยังขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งยังขาด
ช่องทางการตลาดที่จะนําผลิตภัณฑ์ไปจัดจําหน่าย  
 6) การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ยังไม่เห็นผล
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง ซึ่งอยู่ในทุกพ้ืนที่ ทุกอําเภอ 
 

2.ปญัหาความต้องการดา้นอุตสาหกรรม 
 1) การลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญใ่นพ้ืนที่ไม่มีการขยายตัวเท่าที่ควร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปร
รูปทางการเกษตร เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่มีจํานวนมากแต่ไม่มีแหล่งแปรรูปในพ้ืนที่ ต้องส่งผลผลิต
ไปยังโรงงานต่างจังหวัด ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
 2) ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว และแรงงานไร้ฝีมือ ประกอบกับ
ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาไม่สนใจศึกษาด้านสายอาชีพ 
 

3.ด้านการท่องเที่ยว 
 ปัญหาความต้องการด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี เน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวสูง แต่ขาดการเช่ือมโยงและการส่งเสริมพัฒนาเท่าที่ควร เช่น ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเลื่อมโทรม สิ่ง
อํานวยความสะดวกไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ป้ายบอกทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอ ชัดเจน 
ระบบการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง เช่น การติดต้ังกล้อง CCTV สําหรับด้านเส้นทาง
คมนาคมผ่านถนนเพชรเกษมมีการจราจรติดขัดหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล วันหยุดยาว รวมไปถึงเส้นทาง
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชํารุดทรุดโทรมและไม่ได้มาตรฐาน นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของ
เมืองเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังต้องได้รับการพัฒนาด้านภาษาและการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี   ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวยังขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยงบประมาณใน
การดําเนินการจากภาครัฐ  
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ด้านสังคมและความม่ันคง 
 จังหวัดเพชรบุรี ยังมีปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงที่สําคัญ เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่ติดกับชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และเป็นประตูหรือเส้นทางสู่
ภาคใต้ จึงทําให้เป็นพ้ืนที่จุดพักและเส้นทางลําเลียงยาเสพติด ส่งผลให้ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้น และจาก
การที่เป็นเส้นทางสําคัญสู่ภาคใต้ดังกล่าว จึงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลและวันหยุดยาวอีกด้วย สําหรับปัญหาด้านสังคมอ่ืนๆ เช่น การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสังคม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนได้ซึมซับแนวคิด
กระแสนิยมต่างๆมาเป็นวิถีของตน ซึ่งบางแนวคิดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย 
และขาดการใช้วิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกล่าว ทําให้เด็กและเยาวชนไทยบางส่วนได้รับผลกระทบ
โดยตรง และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย เสี่ยงต่อการกระทําผิดทางกฎหมาย รวมทั้งการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี   
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จังหวัดเพชรบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าบก ป่าชายเลน โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 

61 ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การบุกรุกทําลายป่า ปัญหาขยะสะสม
ตกค้างที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ยังไม่มีแหล่งกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและได้มาตรฐาน ส่วนปัญหาแม่นํ้า
เพชรบุรีมีปัญหาเรื่องการกัดเซาะตลิ่ง ทําให้กระแสนํ้าเปลี่ยนทิศทาง สูญเสียพ้ืนที่ทําการเกษตรและที่อยู่อาศัย 
แม่นํ้าต้ืนเขิน และเกิดปัญหาน้ําท่วม 

 

สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 6 ด้าน 
   1. ด้านความมั่นคง 

 - กล้องวงจรปิด ต้องการให้ติดกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 69 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 - การพนัน  ต้องการให้แก้ปัญหาการพนันในพ้ืนที่ จํานวน 4 หมู่บ้าน/ชุมชน 
๒. ด้านการเกษตร 

- ลานตาก  ก่อสร้างและปรับปรุงลานตากข้าว รวมจํานวน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน 
- โรงสี  ก่อสร้างและปรับปรุงโรงสีข้าว รวมจํานวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน 
- ยุ้งฉาง ก่อสร้าง/ต่อเติมยุ้งฉางข้าวและอาคารเก็บผลผลิต จํานวน 2 หมู่บ้าน/ชุมชน 
- ตลาดสินค้าเกษตร จัดต้ังตลาดและแหล่งจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ผักตบชวา กําจัด/ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 13 หมู่บ้าน/ชุมชน 
- ขยะ 1) ต้องการถังขยะ/ที่ทิ้งขยะ จํานวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2) มลพิษจากขยะ  จํานวน 24 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 3) การบริหารจัดการขยะ  จํานวน 54 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 4) ต้องการแหล่งกําจัดขยะ จํานวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 5) การให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ จํานวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน 
- คุณภาพนํ้า ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพนํ้า เช่น การปล่อยนํ้าเสีย เน่าเหม็น ปนเป้ือน 

    ต้องการให้ตรวจสอบคุณภาพนํ้า จัดทําโครงการบําบัด รวมถึงสร้างองค์ความรู้ในการจัดการ
    คุณภาพนํ้าจํานวน 24 หมู่บ้าน/ชุมชน 
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๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    - เบ้ียผู้สูงอายุ ต้องการเพ่ิมเบ้ียยังชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ/สิ่งของ 

         จํานวน 25 หมู่บ้าน/ชุมชน 
    - หน้ีนอกระบบ การแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ การสนับสนุนแหล่งเงินกู้ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ

         จํานวน 31 หมู่บ้าน/ชุมชน 
    - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม จํานวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน 
๕. ด้านสาธารณสุข  
    - โรงเรื้อรัง ประชาชนมีปัญหาโรคเรื้องรัง จํานวน 7 หมู่บ้าน/ชุมชน 
๖. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - หอกระจายข่าว ต้องการติดต้ัง ซ่อมแซม และขยายหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  
      จํานวน 123 หมู่บ้าน/ชุมชน 

          - ไฟฟ้า ต้องการติดต้ัง ซ่อมแซม ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า จํานวน 36 ชุมชน 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลตัวชี้วัดการพฒันาระดบัจังหวัดของจังหวัดเพชรบรุ ี

 

 ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด (Provincial Performance Index/Ranking : PPIR) ของจังหวัด
เพชรบุร ีซึ่งรวบรวมข้อมูลและประมวลผลโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดร่วม (Common Indicators) ระดับจังหวัด จํานวน 24 ตัวช้ีวัด รายละเอียด ดังน้ี 
 1. กราฟตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดฯ 
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2. ข้อมูลประกอบการอ่านกราฟฯ 
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3. รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 
    ภาพรวม การพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ 29.86 ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศเล็กน้อยที่ 

31.27   โดยแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ การพัฒนาแบบทั่วถึงอยู่ที่ 33.78 สูงกว่าค่ากลางของประเทศที่ 27.14 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 27.69 ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศที่ 29.73 การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวอยู่
ที่ 12.59 ตํ่ากว่า   ค่ากลางของประเทศที่ 22.53  และประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่ 45.40 อยู่ในเกณฑ์
ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศเล็กน้อยที่ 45.68  

   3.1 การพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) 
          ภาพรวม การพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยตัวช้ีวัดฯ ด้านน้ี อยู่ใน
ระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ อาทิ ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน และสัมประสิทธ์ิการกระจาย
รายได้ ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศ (ตัวช้ีวัดที่มีการผกผันข้อมูล) ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลัง
แรงงาน จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอายุ 15-59 ปี และค่าเฉล่ียคะแนน O-NET ม.3 รายละเอียด
ดังตาราง 
 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 

Inclusive Growth    - ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน เกณฑ์ความยากจนอยู่ในระดับท่ีดี มีสัดส่วนคน
จนในระดับตํ่า ร้อยละ 2.44 ตํ่ากว่าค่ากลางเฉล่ียประเทศท่ี 10.43 สะท้อนให้เห็นว่าประชากร
ในจังหวัดฯ สามารถบริโภคสินค้าและบริการในระดับความจําเป็นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตได้ 
   - สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้  อยู่ในระดับค่อนข้างดี มีสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ใน
ระดับตํ่า เท่ากับ 0.380 ตํ่ากว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศ 0.411 สะท้อนถึงค่าความเหลื่อมล้ําของ
รายได้น้อย มีความเสมอภาค 
   - ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลังแรงงาน  อยู่ในระดับท่ีดี เท่ากับร้อยละ 22.02  ซ่ึงสูง
กว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศท่ี 18.76 สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มครองทางสังคมของจังหวัดท่ีมาก
ข้ึน 
   - สัดส่วนของแพทย์ต่อประชากร  อยู่ในระดับตํ่า เท่ากับ 3,130 คน/แพทย์ มีค่าตํ่ากว่าค่า
กลางเฉล่ียประเทศท่ี 2,980 คน/แพทย์ แต่ดีกว่าปีท่ีผ่านมาซ่ึงสะท้อนถึงการกระจายการ
ให้บริการสาธารณสุขเร่ิมดีข้ึน 
   - จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี  อยู่ในระดับสูงเท่ากับ 9.30 ปี 
มากกว่าค่ากลางเฉลี่ยประเทศที่ 8.90 ปี สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาและ
ศักยภาพในการปรับตัวของประชากรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม/เทคโนโลยี 
   - ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3  คุณภาพการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ค่าO-NET ได้ 36.63 
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการสอบผ่านท่ัวไปท่ีกึ่งหนึ่ง/ร้อยละ 50 
ไม่มากนัก แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศท่ี 34.95 คะแนน   
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    3.2 การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) 
          ภาพรวม การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดฯตํ่า
กว่าเกณฑ์เล็กน้อยอยู่ที่ 27.69 โดยค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 29.73 โดยตัวช้ีวัดฯที่มีค่าอยู่ในระดับดี 
จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด อัตราหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน และผลิตภาพแรงงาน รายละเอียดดังตาราง 
           

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 

Growth & 
Competitiveness 

   - อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.66 เทียบกับ  
ปีก่อน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ 1.75 สะท้อนถึงความมั่นคงทางรายได้ท่ีมากข้ึน เม่ือ
เทียบกับปีก่อน  
   - อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีค่าไม่เปลี่ยนแลงเม่ือเทียบกับ 
ปีก่อน (-) 2.68 และยังตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงค่ากลางของประเทศ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ (-) 0.41 สะท้อนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเพชรบุรีท่ีลดลง 
   - อัตราการว่างงาน  ร้อยละ 0.80 ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศท่ี 0.75 (ตัวชี้วัดท่ีมีการผกผัน
ข้อมูล) 
   - อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  เท่ากับ 6.45 เท่า ตํ่ากว่าดัชนีหนี้สินเฉลี่ย
ของประเทศท่ี 6.67 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนในจังหวัดมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ 
   - อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้ได้เฉลี่ยของครัวเรือน  เท่ากับร้อยละ 16.18 ตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยการออมของประเทศท่ีร้อยละ 19.97 
   - ผลิตภาพแรงงาน เท่ากับ 134,394 บาท/คน มากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี 110,895 บาท/
คน สะท้อนถึงความสามารถของแรงงานในจังหวัดเพชรบุรีมีความสามารถในการผลิตสินค้าและ
บริการสูง 
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    3.3 การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) 

          ภาพรวม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวของจังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพปานกลาง       
มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 12.59 ซึ่งตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศที่ 22.53 โดยตัวช้ีวัดในด้านน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น
สองส่วน ส่วนแรก คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าค่ากลางของ
ประเทศคือ ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดตํ่ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ 
          อย่างไรก็ตาม ในด้านของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางจังหวัดฯ ถือว่ามีศักยภาพ 
ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสัดส่วนปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/คน) สัดส่วน
ปริมาณการใช่ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้านบาท) แต่สัดส่วนปริมาณการใช้
นํ้ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าค่ากลาง
ประเทศ รายละเอียดดังตาราง 
 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 

Green Growth    - อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อท่ีป่าไม้ในจังหวัด มีค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ (-) 0.23 เทียบกับปีก่อน
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 0.01 สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ใน
จังหวัดลดลง 
   - ปริมาณขยะในจังหวัด อยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ 174,835 ตัน ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 
247,105 ตัน 
   - สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร  เท่ากับ 611 ลิตร/คน 
อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง มีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมากกว่าค่าเฉล่ียของประเทศท่ี 284 ลิตร/คน 
สะท้อนการใช้พลังงานท่ีมาก เป็นการเพ่ิมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   - สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร  อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง
มีค่าเท่ากับ 688 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี 464 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน 
สะท้อนถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพของภาคครัวเรือนในจังหวัด 
- สั ดส่ วนป ริมาณการ ใช้ ไฟ ฟ้ า ท่ี ไ ม่ ใช้ ค รั ว เ รื อน ต่อGPP  อ ยู่ ใน เกณฑ์ควรป รับป รุ ง
มีค่ า เ ท่ ากั บ  16,415 กิ โล วัต ต์ -ชั่ ว โมง /ล้ านบาท  ซ่ึ งสู งก ว่ าค่ า เฉลี่ ยของประ เทศ ท่ี  
7,289 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท สะท้อนถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพของภาค
ท่ีไม่ใช้ครัวเรือนในจังหวัด 
   - สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม  
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมีค่าเท่ากับ 111 ลิตร/ล้านบาท ตํ่ากว่าการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเฉล่ียของประเทศที่ 
178 สะท้อนถึงการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.4 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) 
          ภาพรวม มิติประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
45.40 ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยกลางของประเทศ ที่ 45.68 โดยตัวช้ีวัดฯ ในด้านน้ี มีบางส่วนตํ่ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ อาทิ ร้อยละของสถานพยาบาลท่ีได้การรับรองคุณภาพ HA (ร้อยละ) และความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ) 
          อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังมีความสามารถการให้บริการสาธารณะด้านอ่ืนที่สูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศ อาทิ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงนํ้าประปา ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต รวมถึงร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
  

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูล และเหตุผลสนับสนุน 

Government 
Efficiency 

   - ร้อยละของสถานพยาบาลท่ีได้การรับรองคุณภาพ HA  เท่ากับร้อยละ 50 อยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่า
ค่ากลางของประเทศท่ีร้อยละ74.76 สะท้อนถึงโอกาสน้อยลงท่ีประชาชนในจังหวัด
จะได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน 
   - ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ําประปา  เท่ากับร้อยละ 24.17 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก สูงกว่าค่า
กลางของประเทศท่ีร้อยละ 15.77 สะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ของจังหวัดท่ีมากข้ึน 
   - ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 93.20 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศท่ีร้อยละ 88.41 
- ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เท่ากับร้อยละ 38.48 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ 32.73 
   - ร้อยละภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 เท่ากับร้อยละ 14.12 อยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศท่ีร้อยละ 12.19 สะท้อนถึง
ความสามารถในการจัดหารายได้ท่ีมากข้ึนของท้องถ่ิน 
   - ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด  อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ ร้อยละ 
86.22 ซ่ึงตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศท่ีร้อยละ 92.11 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
แผนงานโครงการในระดับปานกลาง 
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ส่วนที่ 4  
สรปุทศิทาง ประเดน็การพฒันาของจงัหวัดเพชรบุร ี

 
1. การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมของจังหวัดต่อการขบัเคลื่อนจุดยืนทางยทุธศาสตร์ (SWOT 
Analysis) 

จังหวัดเพชรบุรีได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยนําเครื่องมือทางการบริหาร 
SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการดําเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน
จุดแข็งอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาโดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร 
(Strength) จะทําให้การดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิและพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) 
ภายในองค์กรที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริม
จากภายนอก(Opportunity) ที่ทําให้การดําเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิผล ทําให้ได้ผลการวิเคราะห์
องค์กรมีดังน้ี 
 

จุดแข็งของจังหวัดในปัจจุบัน (Strength) 
S1 เพชรบุรีเป็นศูนย์กลางเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก และเป็นประตูสู่ภาคใต้จังหวัด

เพชรบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลาย รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ป่าเขา โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) มีโรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย มีความทันสมัย และมีหลากหลาย
ระดับ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพ้ืนที่มีความหลากหลายสามารถให้การรองรับ
นักท่องเท่ียวได้ทุกระดับ มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนที่
เข้มแข็งในพ้ืนที่ มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเป็นสมาคม/ชมรมด้านการท่องเท่ียวระดับ
จังหวัดและภูมิภาค เพ่ือดําเนินการและประสานงานด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  

S2 มีระบบสวัสดิการชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีเครือข่ายทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสังคม
อย่างต่อเน่ือง เช่นชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น สังคมเมืองเพชรยังมารเก้ือกูลต่อ
กัน สภาพสังคมยังมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติคนเพชรบุรี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

S3 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีศาสนสถาน โบราณสถาน และแหล่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี จํานวนมากโดยเฉพาะเขตเมือง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหารการกิน
ที่โดดเด่น เป็นแหล่งสร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน  

S4 ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดในทุกระดับให้ความสําคัญ และกําหนดนโยบายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
มีวินัย มีน้ําใจ และซื่อตรงมีเครือข่ายอาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรมในทุกหมู่บ้าน
(ตํารวจ)ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว 

S5 มีระบบบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงในทุกตําบล มีเครือข่ายสาธารณสุขปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
S6 มีแหล่งทรัพยากร/วัตถุดิบมีความอุดมสมบูรณ์และรองรับนักท่องเที่ยวได้จํานวนมาก (อาหาร 

ของพ้ืนเมือง) และจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรครบทุกด้านเช่น พืช, สัตว์, ประมง 
และมีความสามารถในการนําสินค้าเกษตรไปแปรรูป (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
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S7 จังหวัดเพชรบุรีมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรครบมีเขื่อน,อ่างเก็บนํ้าและระบบชลประทาน, 
มีแม่นํ้าเพชรบุรีมีสภาพดินที่เหมาะสมในการทําการเกษตร (Zoning) มีความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านทรัพยากรและมีความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ป่าไม้ ป่าชายเลน ภูเขา ชายทะเล 
นํ้าพุร้อน แม่นํ้าสภาพภูมิประเทศที่ต้ังที่มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว และ
การค้า 

S8 มีตลาดกลางการเกษตร จํานวน 2 ตลาด ซึ่งสามารถรองรับสินค้าเกษตรของจังหวัดได้ 
S9 มีโครงการพระราชดําริที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของจังหวัด

และจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการพระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงค์ที่เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ด้านการเกษตรมากท่ีสุดในประเทศมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง เช่น สหกรณ์เขาย้อย, 
สหกรณ์บ้านลาด, สหกรณ์ท่ายาง, สหกรณ์โคนมชะอํา 

S10 มีทุนท รัพยากร พ้ืนที่ที่ พร้อมในการรองรับทางการค้ า  การลงทุนที่ หลากหลายทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตจากภาคเกษตร, การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม (700 โรง) เหมืองแร่ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแหล่ง
ผลิตเกลือ ที่มากที่สุด มีสินค้าเด่น เช่น นํ้าตาลโตนด ชมพู่เพชร รายได้เฉลี่ยของประชากรเป็น
ลําดับ 3 ของภาคตะวันออก 

S11 มีสถาบันการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง มหาวิทยาลัย
นานาชาติ ในพ้ืนที่ 

 

จุดอ่อนของจังหวัดในปัจจุบัน (Weakness) 
W1 การเตรียมบุคลากรรองรับการยกระดับการท่องเท่ียวยังไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยวที่รองรับการบริการนานาชาติ (ทักษะภาษา บุคลิกภาพ ทักษะการบริการ) และระบบ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ 
สถานที่จอดรถ การเปิด-ปิด ของแหล่งท่องเท่ียว (วัด) ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ยังไม่ได้
รับการพัฒนาให้เป็นระบบ อย่างสมคุณค่าเมืองท่องเที่ยว 

W2 การเตรียมพร้อมเมืองท่องเที่ยวยังขาดการจัดการภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว การจัดระเบียบ ความ
สะอาดในสถานที่ท่องเที่ยว การส่ือสาร การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ขาดแคลนป้ายช้ีทางและ
ป้ายสื่อความหมายของแหล่งท่องเท่ียวขาดการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ส่งผลกระทบ 
ต่อทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวระบบการโลจิสติกส์ทางการท่องเท่ียวยังไม่ได้เช่ือมโยงอย่างเป็น
ระบบ การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยังไม่มีรถโดยสารสาธารณะเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ เหล่าน้ันกลไกของรัฐเพ่ือจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ ขาดเอกภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

W3 เกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง เช่น การรวมกลุ่มที่ไม่รวมกันอย่างแท้จริง ยังเห็นประโยชน์ส่วนตัว
เป็นหลัก,ความสามารถตามการตลาด(ผลิตให้แต่ขายไม่เป็น)นวัตกรรมการเกษตรยังไม่มีการ
พัฒนาที่ดีพอโดยเกษตรกรยึดวิธีการผลิตแบบเดิมไม่มีการพัฒนาทางด้านการผลิต ทําให้ไม่มี
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตทําให้ไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

W4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้ทําเกษตรสมัยใหม่ทําได้ยาก เช่น แปลงใหญ่, เกษตร
ปลอดภัย, เกษตรอินทรีย์, การลดต้นทุนโดยใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี,การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดหรือการสร้าง
เครือข่ายไม่แพร่หลาย 
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W5 พ้ืนที่การเกษตรลดลงเน่ืองจากชุมชนเมืองที่เพ่ิมขึ้นภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นและวิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงสภาพดินมีความเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีในการผลิต มีการประกอบธุรกิจที่ไม่
เห็นคุณค่าและให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

W6 ผลสัมฤทธ์ิในภาครวมทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดความต่ืนตัวในการ
เรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของประชาชนยังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง มีปัญหาทางสังคมใน
กลุ่มเด็ก เยาวชน เพ่ิมมากขึ้น มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม
มากขึ้น   จัดโซนน่ิงพ้ืนที่เสี่ยงยังไม่ครอบคลุม การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ในการ
สร้างความตระหนักในเรื่องความเอื้ออาทรและความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันขาดการมีส่วน
ร่วมของสังคม 

W7 การสร้างความตะหนักในด้านสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาทําให้คุณค่าที่มียังไม่ถูกพัฒนาอย่างมีทิศทาง และการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์
ยังไม่เป็นระบบ 

W8 ขาดข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นในการจัดการของเสียหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม ยัง
ไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ทําให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า หรือพ้ืนที่สาธารณะ 

W9 ขาดการทําฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น ฐานข้อมูลเก่ียวกับภัยพิบัติ  
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือการปล่อยมลพิษ 
สู่สิ่งแวดล้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ 

W10 กลไกการสร้างงานอาชีพในระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพทํา
ให้ไม่มีอํานาจในการต่อรองด้านราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิตขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี
ทางการค้าขายผ่านระบบ Internet 

W11 บริการรัฐในการรับมือ การสนับสนุนการค้า การลงทุน ยังเป็นแบบต้ังรับ ระบบฐานข้อมูลในการ
สนับสนุนภาคธุรกิจยังไม่สมบูรณ์ 

W12 แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการยังไม่เพียงพอ มีศักยภาพตํ่า (ภาษา) ผลิตภาพแรงงาน 
ยังตํ่าทัศนคติในการทํางานของเยาวชน วัยแรงงาน รักความสะดวกสบาย ไม่สู้งาน 

 
โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนจังหวัด (Opportunity) 

O1 โครงการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่ง ภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรีสะดวกไม่ไกลจาก กทม. (ระยะทาง รัศมีไม่เกิน 200 กม.) เส้นทางการคมนาคม
มีแนวโน้มที่จะขยายและปรับปรุง อาทิ ถนนยกระดับพระราม 2 รถไฟรางคู่ เป็นโอกาสในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การบริการของจังหวัด 

O2 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว มีการแบ่งเขตพ้ืนที่พัฒนาการท่องเท่ียว 
Royal Coastและ แนวโน้มทางการท่องเท่ียวในปัจจุบันมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งใน
จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับ เป็นโอกาในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนของครอบครัวในจังหวัด 

O3 มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มีโรงแรมระดับประเทศ และเป็นโรงแรมระดับโลกที่เข้มแข็งในการ
บริการและบุคลากรมืออาชีพ สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาระบบการ
จัดการท่องเที่ยว และบุคลากรการท่องเที่ยวของจังหวัด 
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O4 ระบบสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลอ่ืนๆ ได้  
ความหลากหลาย ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

O5 นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริม 
ให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดนําร่องในการดําเนินการเรื่องเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเน้นด้าน
การเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก นโยบายเกษตร
อินทรีย์ และการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเกษตรท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เป็นโอกาสในการ
สร้างคุณค่าเพ่ิมจากการเกษตรของจังหวัด 

O6 การเปิดอาเซียนสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย การใช้ประโยชน์
จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน ผลผลิต ที่สะดวกข้ึน ในการเจาะตลาดในอาเซียนของผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และต่อเน่ืองจากภาคการเกษตรของจังหวัด 

O7 นโยบายจากภาครัฐและจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิงนิเวศมีระบบสารสนเทศใน
การส่งผ่านข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ และการมีโครงการของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาและป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง เป็น
โอกาสในการบูรณการความร่วมมือในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด 

O8 เป็นแหล่งพักพิงของนกอพยพ และเป็นแหล่งอาหารของปลาวาฬ ทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวและ
เรียนรู้ที่สําคัญของประเทศสามารถสร้างการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับนานาชาติได้ 

O9 การคมนาคมมีความสะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพ เป็นทางผ่านไปสู่ภาคใต้ เช่น ทางรถยนต์ รถไฟ
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ และความเร็วสูงผ่านจังหวัดเพชรบุรีเป็นโอกาสในการ
พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดในการเช่ือมโยงกับระบบการคมนาคมของ
ประเทศ 

O10 นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสื่อและเทคโนโลยีทีทันสมัยในการ
พัฒนาด้านการศึกษาเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน ประชาชน ให้ทั่วถึง กว้างขวาง
มากขึ้น 

O11 สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา ทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาความเช่ือและค่านิยมทางศาสนา เก่ียวกับการทําบุญ ด้วยการช่วยเหลือ
เอ้ืออาทรกัน ของสังคมไทย สามารถท่ีจะนํามาหล่อหลอมในการพัฒนาชุมชน อยู่อาศัยร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 

O12 มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนในด้านสวัสดิการชุมชน อาสาสมัครในงานต่างๆ มีแหล่งงบประมาณนอก
ระบบ เช่นกองทุนต่างๆ ที่สามารถนํามาเป็นฐานในการพัฒนาความเข้มแข้งของชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

O13 มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความมั่นคง  
O14 การเข้าสู่อาเซียนเป็นช่องทางในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นประตูสู่ภาคใต้ และอยู่ใกล้

กรุงเทพฯ และเป็นแหล่งสักการะและการท่องเที่ยวทางศาสนาเช่ือมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
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ภาวะคุกคามของจังหวัดในปัจจุบัน (Threat) 
T1 นโยบายด้านการศึกษา เปลี่ยนแปลง ไม่ต่อเน่ือง ทําให้ป ัญหาในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
T2 สภาพเศรษฐกิจตกตํ่าส่งผลกระทบการดํารงชีพสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้การปฏิสัมพันธ์ในสังคม 

ลดน้อยลง ส่งผลให้ความเอ้ืออาทรของคนในสังคมน้อยลงส่งผลต่อสภาพครอบครัว พ่อแม่มีเวลา 
ให้ลูกน้อยลง  

T3 โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ําอาจเกิดขึ้นมาใหม่จากแรงงานต่างด้าว และเป็นเมืองทางผ่านและรอยต่อ
ชายแดนทําให้มีความเสี่ยงต่อความม่ันคงและปลอดภัย ในเรื่องการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว  
ยาเสพติด อาชญากรรมก่อให้เกิดปัญหาทางการสาธารณสุข เพ่ิมมากขึ้น 

T4 การคมนาคมจากเมืองหลัก (กทม.) ถึงจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเทศกาล วันหยุดสุดสัปดาห์ เกิด
ปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลให้มีปัญหาทางด้านอุบัติเหตุ 

T5 การแข่งขันและแย่งชิงในตลาดการท่องเท่ียวพ้ืนที่ใกล้เคียงมีแนวโน้มสูงขึ้น (หัวหิน) สภาพเศรษฐกิจเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและใช้จ่ายน้อยลงส่งผลต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมีกําลังซื้อจากยุโรป
ลดลง 

T6 สถานการณ์ภัยพิบัติ อุทกภัยและภัยแล้ง สภาวะโลกร้อนสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่าส่งผลต่อการ
ส่งออกและยอดการนําเข้าสินค้าเกษตรของจังหวัดจากประเทศคู่ค้า 

T7 กีดกันทางการค้าจากกลุ่มประเทศคู่ค้าการกีดกันทางการค้า เช่น IUU ที่กล่าวหาไทยใช้แรงงานต่าง
ด้าว หรือเคร่ืองมือประมงทางทะเลผิดกฎหมาย 

T8 ต้นทุนปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มราคาเพ่ิมสูงขึ้นการแข่งขันทางการเกษตรมีการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีมากขึ้น 

T9 นักท่องเที่ยวขาดจิตสํานึก ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวการ
ขยายตัวของจํานวนแรงงานต่างชาติ ส่งผลกระทบต่อความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ 

T10 นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนแข่งขันกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่มีคู่แข่งเพ่ิมขึ้นจากการ
เปิดตลาด AECทําให้กระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัดที่ยังไม่เข้มแข็ง 
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การกาํหนดทศิทางการพฒันาตามศกัยภาพ 
(TOWs Matrix) 

ทิศทางเชิงรุก (SO)  
1) ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การทอ่งเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู้ การท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขา และ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเช่ือมโยงท่ัวทั้ง
จังหวัด กลุ่มจงัหวัด และนานาชาติ 

2) การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม และนักท่องเทีย่ว
เฉพาะกลุ่มทั้งครอบครัว ผู้สงูอายุ เพ่ือสุขภาพ 

3) เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพใน
การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จากโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริอย่างครบวงจร 

4) พัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัด
เช่ือมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิ
สติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางนํ้า 
ทางอากาศ 

5) ยกระดับการค้าการลงทุนของจังหวัดรองรับการ
เติบโตของการท่องเที่ยว การเปิดประชาคม
อาเซียน และการขยายตัวของเมืองหลวงและ
ปริมณฑล 

6) เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เช่ือมโยงโอกาสทาง
การตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่ม
จังหวัด การเช่ือมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
1) พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
คุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
ย่ังยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลัก  
เป็นสําคัญ ตลอดทั้งต้นนํ้า กลางน้ํา ปลายนํ้า 
มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมใหม้คีวาม
เข้มแข็งด้วยกลไกทางศาสนาวัฒนธรรมและวิถี
ชุมชน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทาง
ภายนอก และการคุกคามจากภายนอก 

3) ส่งเสริมการผลติอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ใหส้ามารถสร้างตลาด
การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการของพ้ืนที่ 
ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารการ
กินอุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ  

4) ส่งเสริมการเรยีนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเองและความม่ันคงทาง
อาหารที่ย่ังยืน 

5) พัฒนาตัวสินค้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน
ด้านการตลาดผ่านการเรียนรู้ผ่านโครงการ
พระราชดําริเพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานปัจจัยการผลิต
และการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขันทางการเกษตร 

6) ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรูจ้ากหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือการรับมือกับวิกฤต
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อ
จังหวัด 

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)  
7) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน

เพ่ือการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุข
ภาวะของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน และการประสานงานอย่างใกล้ชิด ของ
การประสานแบบเชิงรุก ตามนโยบายการ
ขับเคลื่อนของจังหวัดในทุกระดับ 
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8) ส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการ
ชุมชน สวัสดิการสังคม เพ่ือร่วมสร้างสังคมเมือง
เพชรบุรีน่าอยู่ สุขภาวะดี 

ทศิทางเชงิแกไ้ข (WO) 
1) พัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวของ

บุคลากร ชุมชนเพ่ือรองรับการเติบโตทางการ
ท่องเที่ยวในระดับคุณภาพและนานาชาติ 

2) ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกลไกของ
เทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

3) จัดระเบียบเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง แหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดให้มีความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รองรับการเป็นเมืองบริการ 
เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามใกล้เมอืงหลวง 

4) เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขดี
ความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้
การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของรัฐบาล 

5) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชน พร้อมสร้างทัศนคติใหม่ในการมทีักษะ
ชีวิตที่สามารถพ่ึงตนเองทางความรู้ และการใช้
ชีวิตด้วยการประสานผ่านนโยบายการปฏิรูป
ประเทศ การจัดระเบียบสังคม และการพัฒนา
การศึกษา 

 
ทศิทางเชงิแกไ้ข (WO)  
6) พัฒนาความพร้อมของเมืองรองรบัสังคมดิจิทัลที่มี

ความทันสมัยของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีความเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ เพ่ือการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ให้กับชุมชน การท่องเที่ยว การเกษตร และการ
บริการของจังหวัด 

7) เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างงานอาชีพแก่
ประชาชน ที่เช่ือมโยงกับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด 

ทิศทางเชิงรับ (WT) 
-ไม่ม-ี 

 



 

54  

 

8) การพัฒนาการจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือ
ปัญหาภัยแล้ง และภัยทางธรรมชาติ 

9) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
ของรัฐรองรับการเติบโตของจังหวัดและการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
 

 
2. ทิศทางการพฒันาจากการกาํหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด TOWS Matrix 

การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัดเน้น
ตําแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เกษตรสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติเป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้กําหนดจุดยืนและตําแหน่งการพัฒนา 
(Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) กลยุทธ์ (Strategy) ได้ดังน้ี 

 
จุดยืนและตําแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
 จังหวัดเพชรบุรี กําหนดจุดยืนและตําแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดไว้ดังน้ี 
  1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)  
  2) เกษตรและประมงชายฝั่ง  
 รายละเอียดดังตาราง 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ และเมืองน่าอยู่ นา่กนิ น่าเที่ยว ระดบัประเทศ” 

 

 ทั้งน้ีได้กําหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในรอบ พ.ศ. 2561-2564 ดังน้ี 
 เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายได้จากการเพ่ิมขึ้นของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบ
ธุรกิจพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด 
 เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและนํ้าเหมาะกับการเกษตร เป็น
เมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธ์ิ น่าอยู่ และมีสังคมท่ีดีคือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกันสังคมแห่ง
โอกาสสําหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูล
แบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมแห่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 
 เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทาง
อาหารสูง วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้ สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 
 เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบ 
ครบวงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเท่ียว 
เชิงการเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และศาสนา 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง
รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี
ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
 4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง
เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาค
ส่วน 
 6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว  การค้า การลงทุนเติบโต
อย่างต่อเน่ือง 
 2. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง  
 3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการดําเนิน
ชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้สูง 
 4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีขีด
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
จังหวัดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ําหนักใน

การพัฒนาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 1. การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบ
ครบวงจร 
 2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์
พระราชา 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 

 
 เป้าประสงค์ (Goal) 

 1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได้
ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ
การค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา 
 3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เช่ือมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 
 4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตร สามารถ
สร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 
 5 ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 
 6 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้าน
ลดลงอย่างต่อเน่ืองจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 
 7 เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความ
พร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของระเทศ 
 8 หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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 9 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการของ
องค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
 10 พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลง อย่าง
ต่อเน่ือง 
 11 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน นํ้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ 
 12 การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทกภาคส่วนมีส่วนร่วม จนสามารถลด
ปัญหาได้อย่างต่อเน่ือง 
 13 จังหวัดเพชรบุรีมีสิ่งแวดล้อมที่มี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่ 
 14 จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตรและหนุน
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
 
 กลยุทธ์ (Strategy) 

 1 ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคม
อาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล  
 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง 
 3 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และแข่งขันได้ 
 4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเช่ือมโยงเมืองกับนานาชาติ และการเติบโตสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 6 พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และรองรับสังคม
ดิจิทัล 
 7 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน
สวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้   
 8 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
 9 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐ   
เพ่ือความม่ันคงของพ้ืนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
 10 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจ
แห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
 11 สร้างเมืองแห่งสุขภาวะท่ีเข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดี และอยู่ดีมีสุขด้านกลไกชุมชน และความ
ฉลาดรู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
 12 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง 
โปร่งใส 
 13 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน
ตลอดทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า  
 14 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ
ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
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 15 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ และการจัดการในระดับสากล 
 16 ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ย่ังยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
1) การพัฒนาความม่ังคั่ง 
ด้านเศรษฐกิจจากฐาน 
การท่องเที่ยว การค้า 
การบริการ และการเกษตร
แบบครบวงจร 

1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิ
สติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย 
เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ
การค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และ
การพัฒนา 
3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความ
เข้มแข็ง ครบวงจร เช่ือมโยงระหว่าง
จังหวัด กลุ่มจงัหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาค 
อาเซียน และนานาชาติ 
4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก 
สินค้าทางการเกษตร สามารถสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ 
และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 
5 ภาครัฐมคีวามพร้อมในการหนุน
เสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 

1.1 ยกระดับการค้าการลงทุน การ
บริการของจังหวัดรองรับการเติบโต
ของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียน
และ          การขยายตัวของเมือง
หลวง และปริมณฑล  
1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
สาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
เมือง 
1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มคีุณภาพ มี
เอกลักษณ์ และแข่งขันได้ 
1.4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร 
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
รองรับการท่องเที่ยว การเช่ือมโยง
เมืองกับนานาชาติ และการเติบโตสู่
ประเทศที่    พัฒนาแล้ว 
1.6 พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับ
การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทย
แลนด์ 4.0 และรองรับสังคมดิจิทัล 

2) การเสริมสรา้งความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย และ
สังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้
ด้วยศาสตร์พระราชา 

2.1 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสขุภาพ
ดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหา
สังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
เป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 
2.2 เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ 
ประชาชน ชุมชนต่ืนตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง จงัหวัดเพชรบุรีมีความ
พร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของระ
เทศ 

2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง 
และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบ
สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการ
สังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรี
น่าอยู่ พ่ึงตนเองได้   
2.2 เสรมิสร้างความพร้อมของจังหวัด
ให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการ
เรียนรู้ พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงก้าว
สู่สากล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
2.3 หมู่บ้านมศีักยภาพในการ
พ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
2.4 องค์กรภาครัฐมสีมรรถนะสูง 
บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการ 
มีธรรมาภิบาล การบริการขององค์กร
ภาครัฐและประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่
สากล 

2.3 เสรมิสร้างความม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน 
หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐ
เพ่ือความม่ันคงของพ้ืนทีแ่บบเข้มขน้ 
และทันสมยั 
2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่ว
ทุกพ้ืนที ่
2.5 สร้างเมืองแห่งสุขภาวะท่ีเข้มแข็ง 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี และอยู่ดีมีสุข
ด้านกลไกชุมชน และความฉลาดรู้ของ
ตนเองอย่างเท่าทัน 
2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
รัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์
สังคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส 

3) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

3.1 พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ ์
ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลง อย่าง
ต่อเน่ือง 
3.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน นํ้า  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ 
3.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทกภาคส่วน
มีส่วนร่วม จนสามารถลดปัญหาได้
อย่างต่อเน่ือง 
3.4 จังหวัดเพชรบุรีมีสิ่งแวดล้อมที่ม ี
สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
ได้ทั่วทุกพ้ืนที่ 
3.5 จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน 
สามารถจัดการพลังงานเพ่ือลดต้นทุน
ทางการเกษตรและหนุนเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 

3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ย่ังยืนตลอดทั้งต้นนํ้า    กลางนํ้า 
ปลายนํ้า  
3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชน 
3.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ และ
การจัดการในระดับสากล 
3.4 ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่
ย่ังยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้
คุณค่ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 5  
สรปุข้อมูลแผนพฒันาจังหวัด ประกอบดว้ย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เปา้ประสงค์รวม  

และการจัดลําดบัความสําคญัของประเดน็ยุทธศาสตร ์
 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 - 2565 จังหวัดเพชรบุรีได้เช่ือมโนยงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในประเด็นที่เก่ียวข้องในการ
วิเคราะห์ได้คํานึงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สามารถตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับจังหวัด
และระดับชาติได้ 
 
วิสัยทัศน ์
 “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ และเมืองน่าอยู่ นา่กนิ น่าเที่ยวระดบัประเทศ” 
 
พนัธกิจ 
 1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง
รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี
ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
 4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง
เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์
 1. การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบ
ครบวงจร 
 2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์
พระราชา 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
 

3) การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม อยางสมดุล 
และยัง่ยืน 

2) การเสริมสรางความมั่นคง 
ความสงบเรียบรอย และ

สังคมคุณภาพทีพ่ึ่งตนเองได        
ดวยศาสตรพระราชา 

วิสัยทัศน 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู  

นากิน นาเท่ียว ระดับประเทศ” 

เปาประสงครวม 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในดานการเกษตร การทองเที่ยว  การคา 
การลงทุนเติบโตอยางตอเนื่อง 

2. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพ      
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคมลดลง  

3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบงาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ฐานในการดําเนินชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองไดสูง 

4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม ขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําใหสมดุล 

1) การพัฒนาความมั่งคั่ง 
ดานเศรษฐกิจจากฐาน 
การทองเที่ยว การคา 

การบริการ และการเกษตร
แบบครบวงจร 

1.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางดานเศรษฐกิจ มีการกระจายรายไดสูชุมชน 
ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเขมแข็ง 

1.2 การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสจังหวัด สะดวก ปลอดภัย 
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ รองรับการคา การเกษตร การทองเที่ยว 
และการพัฒนา 

1.3 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีความเขมแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยง
ระหวางจังหวัด กลุมจังหวัด ยกระดับสูภูมิภาค อาเซียน และ
นานาชาติ 

1.4 ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการสงออก 
สินคาทางการเกษตร สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัด สรางงาน 
อาชีพ และรายไดแกชุมชน ประชาชน 

1.5 ภาครัฐมีความพรอมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 

พันธกิจ 

1. เสริมสรางขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแขงขัน รองรับการพัฒนาตาม     
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว 

2. เสริมสรางความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เขมแข็ง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
   และสรางรายไดสูชุมชน สรางงาน อาชีพแกประชาชน สรางเศรษฐกิจจังหวัด 
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาแบบ 
   ครบวงจรใหมีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
4. เสริมสรางสังคมคุณภาพ ใหมีสุขภาวะ เรียนรู และปรับตัวไดอยางมีศักยภาพใน          

การจัดการตนเองเปนชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความม่ังคงในชีวิตเปนชุมชน ปลอดภัย 
อบอุน นาอยู 

5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม  
   ของทุกภาคสวน 
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกสรองรับการพัฒนา 
   เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด

สมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับใหมีความพรอมรองรับยุทธศาสตรจังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 

2.1 เพชรบุรีเปนเมืองนาอยู คนสุขภาพดี ปญหาความไมปลอดภัย ปญหา
สังคมของจังหวัดในทุกดานลดลงอยางตอเนื่องจนผานเกณฑ
มาตรฐานและเปาหมายการพัฒนาของประเทศ 

2.2 เพชรบุรี เมืองแหงการเรียนรู  ประชาชน ชุมชนตื่นตัวตอการ
เปล่ียนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความพรอมในการเปนเมืองที่พอเพียง
ของระเทศ 

2.3 หมูบานมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็งเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

2.4 องคกรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมี
ธรรมาภิบาล การบริการขององคกรภาครัฐและประสิทธิภาพในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสูสากล 

3.1 พื้นที่ปาเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ 
ปญหาภัยทางธรรมชาติลดลง อยางตอเนื่อง 

3.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่
เอื้อตอการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ 

3.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทก
ภาคสวนมีสวนรวม จนสามารถลดปญหาไดอยางตอเนื่อง 

3.4 จังหวัดเพชรบุรีมีส่ิงแวดลอมที่มี สามารถจัดการปญหาทาง
ส่ิงแวดลอมไดทั่วทุกพื้นที่ 

3.5 จังหวดัมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพื่อลด
ตนทุนทางการเกษตรและหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
แกประชาชน 

โครงสรางแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) 
 

ตัวช้ีวัด 
 

1.1 จํานวนรายไดเฉล่ียตอหัวของประชาชน 
1.2 จํานวนรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ 

OTOP 
1.3 จํานวนเสนทางที่ได รับการพัฒนาเพื่อการ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
1.4 จํานวนรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด 
1.5 จํานวนรายไดจากการสงออกผลผลิตทางการ

เกษตรหลักของจังหวัด (ผลไม) 

1.6 จํานวนสวนราชการที่พัฒนานวัตกรรมการ
บริการประชาชนบนระบบดิจิทัล 

 

2.1 จํานวนหมูบานสุขภาพดี เขมแข็ง  
2.2 จํานวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

สากล 
2.3 จํานวนเยาวชนอัจฉริยะคนเพชรบุรีแหงอนาคต 
2.4 จํานวนคนจนที่ไดรับการพัฒนาจนหลุดพน

ความจน และพึ่งพาตนเองได 
2.5 จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็ง 
2.6 จํานวนหนวยงานรัฐของจังหวัดที่มีการบริการ

ประชาชนผานระบบดิจิทัล 
2.7 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนในการ

บริการของหนวยงานรัฐ 
2.8 จํานวนขอทักทวง ทวงติงจากผูตรวจสอบภายนอก 
 

3.1 จํานวนพื้นที่ปาที่ไดรับการปลูกเพิ่ม 
3.2 รอยละหมูบานที่มีระบบการจัดการภัยแลง ภัย

น้ําทวม และภัยธรรมชาติอยางเขมแข็ง 
3.3 รอยละการลดลงของปริมาณขยะตกคางทั่วทั้ง

จังหวัด 
3.4 จํานวนแหลงพลังงานทดแทนของจังหวัดที่

สรางสรรคโดยชุมชน 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

3) การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม อยางสมดุล 
และยัง่ยืน 

2) การเสริมสรางความมั่นคง 
ความสงบเรียบรอย และสังคม

คุณภาพทีพ่ึ่งตนเองได        
ดวยศาสตรพระราชา 

วิสัยทัศน 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู  

นากิน นาเท่ียว ระดับประเทศ” 

เปาประสงครวม 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในดานการเกษตร การทองเที่ยว  การคา 
การลงทุนเติบโตอยางตอเนื่อง 

2. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพ      
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคมลดลง  

3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบงาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ฐานในการดําเนินชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองไดสูง 

4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม ขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําใหสมดุล 

1) การพัฒนาความมั่งคั่ง 
ดานเศรษฐกิจจากฐาน 
การทองเที่ยว การคา 

การบริการ และการเกษตร
แบบครบวงจร 

1.1 ยกระดับการคาการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปดประชาคมอาเซียนและ          
การขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล  

1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง 
1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เขมแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ และแขงขันได 
1.4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
1.5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองรองรับการทองเที่ยว การเชื่อมโยงเมืองกับนานาชาติ และการเติบโตสูประเทศที่    

พัฒนาแลว 

1.6 พัฒนาการบริการแหงรัฐรองรับการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 และรองรับสังคมดิจิทัล 

พันธกิจ 

1. เสริมสรางขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแขงขัน รองรับการพัฒนาตาม     
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว 

2. เสริมสรางความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เขมแข็ง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
   และสรางรายไดสูชุมชน สรางงาน อาชีพแกประชาชน สรางเศรษฐกิจจังหวัด 
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาแบบ 
   ครบวงจรใหมีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
4. เสริมสรางสังคมคุณภาพ ใหมีสุขภาวะ เรียนรู และปรับตัวไดอยางมีศักยภาพใน          

การจัดการตนเองเปนชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความม่ังคงในชีวิตเปนชุมชน ปลอดภัย 
อบอุน นาอยู 

5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม  
   ของทุกภาคสวน 
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกสรองรับการพัฒนา 
   เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด

สมรรถนะ บุคลากรภาครฐัทุกระดับใหมีความพรอมรองรับยุทธศาสตรจังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 

2.1 พัฒนาชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง และสงเสริมการสรางและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคม     
เพื่อรวมสรางสังคมเมืองเพชรบุรีนาอยู พึ่งตนเองได   

2.2 เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมีศักยภาพในการเปนเมืองแหงการเรียนรู พรอมรับการเปล่ียนแปลงกาวสูสากล 
2.3 เสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน หมูบาน และการบูรณาการภาครัฐเพื่อความมั่นคง

ของพื้นที่แบบเขมขน และทันสมัย 
2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแหงรัฐทั่วทุกพื้นที่ 
2.5 สรางเมืองแหงสุขภาวะที่เขมแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี และอยูดีมีสุขดานกลไกชุมชน และความฉลาดรูของตนเอง

อยางเทาทัน 

2.6 สงเสริมธรรมาภิบาลในหนวยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสรางสรรคสังคมเพชรบุรีที่ซ่ือตรง โปรงใส 

3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนตลอดทั้งตนน้ํา    
กลางน้ํา ปลายน้ํา  

3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

3.3 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู สะอาด รมร่ืน ดวยธรรมชาติ และการจัดการในระดับสากล 
3.4 สงเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และการใชประโยชนอยางรูคุณคารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสราง

คุณภาพชีวิต และการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

โครงสรางแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) 
 



แบบ จ.๑/ กจ.1 

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑– พ.ศ. ๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) 
จังหวัด/กลุมจังหวดัเพชรบุรี 

 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด: “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู นากิน นาเท่ียวระดับประเทศ” 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

(4) 

คาเปาหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(5) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖5 
(6) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 
การพัฒนาความมั่งค่ัง
ดานเศรษฐกิจจากฐาน 
การทองเท่ียว การคา 
ก า ร บ ริ ก า ร  แ ล ะ
การเกษตร แบบครบ
วงจร 

แผนงานท่ี ๑.1 
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนากา รค า
การลงทุน และ
การทองเท่ียว 

 - ร อ ย ล ะ ท่ี
เ พ่ิ ม ข้ึ น ข อ ง
มู ล ค า เ ฉ ลี่ ย
ผลิตภัณฑมวล
รวม 
 - ร อ ย ล ะ ท่ี
เ พ่ิ ม ข้ึ น ข อ ง
จํ า น ว น
นักทองเท่ียว 
 

0.5 
 
 
 
 

5 

0.5 
 
 
 
 

5 

0.5 
 
 
 
 

5 

0.5 
 
 
 
 

5 

0.5 
 
 
 
 

5 

2.5 
 
 
 
 

25 

 แผนงานท่ี ๑.2 
พัฒนาการเกษตร
แบบครบวงจร 
สรางเศรษฐกิจ
ชุมชนจากฐาน
เกษตร 

- ร อ ย ล ะ ท่ี
เ พ่ิ ม ข้ึ น ข อ ง
มู ล ค า เ ฉ ลี่ ย
ผลิตภัณฑมวล
ร ว ม จ า ก
การเกษตร 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ 
การสงเสริมความมั่นคง 
ความสงบเรี ยบรอย
และสั งคมคุณภาพท่ี
พ่ึ ง ต น เ อ ง ไ ด ด ว ย
ศาสตรพระราชา 
 

แผนงานท่ี 2.1 
เพชรบุรี ปลอดภัย 
อุนใจ และเปนสุข 

- ร อ ย ละ กา ร
ลดลงของปญหา
อาชญากรรมทุก
ประเภท 

5 5 5 5 5 25 

 แผนงานท่ี 2.2 
สงเสริมการเรียนรู
ต า ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ร อ ยละขอ ง
จํานวนหมูบาน
ท่ีมีศักยภาพใน
การพ่ึงตนเองสูง 
ประชาชนมีวิถี
ชี วิ ตด วยหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80 85 90 95 95 95 

๖๓ 
 



 

 

 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

(4) 

คาเปาหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(5) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖5 
(6) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  อ ย า ง
สมดุลและย่ังยืน 

แผนงานท่ี 3.1 
อนุ รั กษ  ฟ น ฟู
ท รั พ ย า ก ร     
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เพ่ือ
ความสมดุลแก
ระบบนิเวศ 

- ร อ ยละขอ ง
พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน 
 - รอยละของ
ก า ร กั ด เ ซ า ะ
ชายฝงลดลง 

2.5 
 

2.5 

2.5 
 

2.5 

2.5 
 

2.5 

2.5 
 

2.5 

2.5 
 

3 

12.5 
 

13 

 แผนงานท่ี 3.2 
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ดการการ ใช
ป ร ะ โ ย ช น
ท รั พ ย า ก ร นํ้ า
อยางเหมาะสม 

- รอยละท่ีลดลง
ของการพังทลาย
ของตลิ่ง 
 - รอยละท่ีลดลง
ของหมูบ าน ท่ี
ประสบอุทกภัย 

5 
 
 

10 

5 
 
 

10 

5 
 
 

10 

5 
 
 

10 

5 
 
 

10 

25 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔ 
 



 
 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11) 

แผนงาน/โครงการ 
(7) 

แหลง 
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร
ชาติ 
(9) 

หนวย
ดําเนินการ 

(10) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาความมั่งค่ังดานเศรษฐกิจจากฐาน การทองเท่ียว การคา การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
แผนงานท่ี 1          
1. โครงการท่ี ๑ สงเสรมิ
และพัฒนาการคาการ
ลงทุน และการทองเท่ียว 

         

   - กิจกรรมหลัก ๑.๑ 
สงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการทองเท่ียว 

 
1 

 
2 

- สํานักงาน
ประชาสัมพันธ
จังหวัดเพชรบุรี 
- อําเภอ 8 
อําเภอ 
- สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
- สํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี 
- สํานักงาน
ทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบุร ี

22,227,000 23,546,450 42,918,700 42,918,700 50,000,000 151,610,850 
 
 

   - กิจกรรมหลัก ๑.2 
พัฒนา/ปรับปรุงภูมิ
ทัศนแหลงทองเท่ียว 

 
1 

 
2 

- อําเภอ 8 
อําเภอ 
- อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน 
- วนอุทยาน
ชะอํา 
- สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 3 สาขา
เพชรบุร ี

35,538,000 45,086,000 75,063,200 75,063,200 80,000,000 310,750,400 

   - กิจกรรมหลัก ๑.3 
กอสรางปรับปรุงทาง 
สะพานเพ่ือเช่ือมโยง
เสนทางการคา การ
ลงทุน และการ
ทองเท่ียว 

 
 

1 

 
 

2 

- อําเภอ 8 
อําเภอ 
- แขวงทาง
หลวงชนบท
เพชรบุร ี
- แขวงทาง
หลวงเพชรบุร ี

483,813,695 228,205,407 140,705,900 150,160,000 160,000,000 1,162,885,002 

๖๕ 
 



บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11) 
แผนงาน/โครงการ 

(7) 
แหลง 
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร
ชาติ 
(9) 

หนวย
ดําเนินการ 

(10) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

   - กิจกรรมหลัก ๑.4 
สงเสริมการคาการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 

 
1 

 
2 

- สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี  
- สํานักงาน
พาณิชย
จังหวัดเพชรบุรี 
- สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด
เพชรบุร ี
- มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

3,557,080 6,078,430 10,261,600 12,500,000 12,500,000 44,897,110 

1. โครงการท่ี 2 พัฒนา 
การเกษตรแบบครบวงจร 
สรางเศรษฐกจิชมุชนจาก
ฐานเกษตร 

  
 

       

   - กิจกรรมหลัก 2.1 
การขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน 

 
1 

 
2 

- สถานีพัฒนา
ท่ีดินเพชรบุร ี
- สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
เพชรบุร ี
- สํานักงาน
เกษตรจังหวัด
เพชรบุร ี
- สํานักงาน
สหกรณจังหวัด
เพชรบุร ี
- วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
เพชรบุร ี

12,578,500 6,474,230 9,302,680 10,120,000 11,000,000 49,475,410 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
แผนงานท่ี 2          
2. โครงการท่ี ๑ เพชรบุรี 

ปลอดภัย อุนใจ และเปนสขุ 

         

   - กิจกรรมหลัก ๑.๑ 
พัฒนาศักยภาพการ
แกไขปญหายาเสพติด 

 
1 

 
4 

- สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 
- กอ.รมน.
จังหวัดเพชรบุรี 

3,643,400 3,539,000 4,716,500 4,780,000 5,000,000 21,678,900 

๖๖ 
 



บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11) 
แผนงาน/โครงการ 

(7) 
แหลง 
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร
ชาติ 
(9) 

หนวย
ดําเนินการ 

(10) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

   - กิจกรรมหลัก ๑.2 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เปนเมืองนาอยู 

 
1 

 
4 

- สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 
- สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
- ท่ีทําการ
ปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี 
- สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี 

- 11,953,990 11,117,200 11,200,000 11,500,000 45,771,190 

2. โครงการท่ี 2 สงเสริม
การเรียนรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

         

   - กิจกรรมหลัก 2.๑ 
สงเสริมการเรียนรูตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
1 

 
4 

- สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี 
- สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
- มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

- 12,669,590 4,943,900 5,200,000 5,200,000 27,113,490 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางสมดุลและย่ังยืน 
3. โครงการท่ี ๑ อนุรักษ 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพ่ือความ

สมดุลแกระบบนิเวศ 

         

   - กิจกรรมหลัก ๑.๑ 
ฟนฟูทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน คืนความสมดุล
ทางระบบนิเวศนทาง
ทะเลและชายฝง
เพชรบุร ี

 
 

1 

 
 

5 

- ศูนยวิจัย
และพัฒนา
พันธุกรรม
สัตวนํ้าเพชรบุร ี
- สํานักงาน
ประมงจังหวัด
เพชรบุร ี
- สบทช. 4 
(เพชรบุรี) 
 
 

50,670,000 - 10,964,180 15,000,000 15,700,000 92,334,180 

๖๗ 
 



บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11) 
แผนงาน/โครงการ 

(7) 
แหลง 
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร
ชาติ 
(9) 

หนวย
ดําเนินการ 

(10) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

   - กิจกรรมหลัก ๑.2 
สงเสริมใหความรูใน
การอนุรักษ ปองกัน 
และดูแลทรัพยากร-
ธรรมชาต ิ

 
 

1 

 
 

5 

- อําเภอแกง
กระจาน 
- สบทช. 4 
(เพชรบุรี) 
- สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษ 
ท่ี 3 สาขา
เพชรบุร ี
- สํานักงาน
พลังงาน
จังหวัดเพชรบุรี 

7,200,000 2,675,950 11,578,000 11,600,000 11,600,000 44,653,950 

3. โครงการท่ี 2 การ
บริหารจัดการการใช
ประโยชนทรัพยากรนํ้า
อยางเหมาะสม 
 

         

   - กิจกรรมหลัก 2.๑ 
กอสรางเข่ือนพนังก้ัน
นํ้าปองกันการกัดเซาะ
ตลิ่งแมนํ้า 

 
1 

 
5 

- อําเภอเมือง
เพชรบุร ี
- อําเภอบาน-
แหลม 
- อําเภอบาน-
ลาด 
- สํานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 
 

18,630,000 33,140,000 66,150,000 70,000,000 70,000,000 257,920,000 

   - กิจกรรมหลัก 2.2 
การพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

 
1 

 
5 

- อําเภอบาน-
ลาด 
- โครงการ
ชลประทาน
เพชรบุร ี
- สถานีพัฒนา
ท่ีดินเพชรบุร ี
 

68,717,000 51,605,000 3,132,000 10,000,000 15,000,000 148,454,000 

คาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัด/กลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

 
1 

 
6 

- สํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 45,000,000 

รวมท้ังสิ้น    715,574,675 433,974,047 399,853,860 427,541,900 456,500,000 2,402,544,482 

 

๖๘ 
 



 
 

 
 

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด (1) การพัฒนาความมั่งค่ังดานเศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียว การคา การบริการ และการเกษตรแบบ 
     ครบวงจร 
กลยุทธท่ี 1.2  การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสจังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอยางเปนระบบ รองรับการคา การเกษตร 
      การทองเท่ียว และการพัฒนา  

         1.4  ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการสงออก สนิคาทางการเกษตร สามารถสรางรายไดใหกับ 
     จังหวัด สรางงาน อาชีพ และรายไดแกชุมชน ประชาชน 

   
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการสงเสรมิและพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        รัฐบาลมีนโยบายสําคัญในเรื่องการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยมุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการทองเท่ียว และการสราง
โอกาสทางการคาขาย การขยายตลาด กระตุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เรื่องการสรางความสามารถทางการ
แขงขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 กําหนดกล
ยุทธการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่ งยืน  
มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมรายไดของประชากร รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ิม
ศักยภาพผูประกอบการ รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหเติบโต
อยางสมดุลยั่งยืน และโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวน้ัน  
ไดสนับสนุนใหเกิดการทองเท่ียวในประเทศ เชน การทองเท่ียววิถีไทย เปนตน 
สรางความตื่นตัวและดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวท้ังจากคนในประเทศ
และชาวตางชาติมากยิ่งข้ึน  
 จังหวัดเพชรบุรี มีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายสวยงาม ท้ังการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศนและศิลปวัฒนธรรม สามารถสงเสริมการทองเท่ียวและ
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี เกิดการกระตุน
เศรษฐกิจในจังหวัด และจากการดําเนินงานตามนโยบาย “เมืองนาอยู นากิน 
นาเท่ียว” ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดังกลาว  
ใหเกิดการกระจายผลประโยชนใหเช่ือมโยงกันทุกมิติ ท้ังดานการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวและบุคลากรดานการทองเท่ียว การพัฒนาสินคาและบริการ 
ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิทางการตลาดอยางตอเน่ือง     
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กําหนดกลยุทธสําคัญ
ในเรื่องของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาการขนสง 
เช่ือมโยงโครงขายการคมนาคมใหครอบคลุมท่ัวถึง พัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพ
และขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานนํ้าประปาท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ี
เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ยกระดับการพัฒนาเมือง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

๖๙ 

 



หัวขอ รายละเอียด 
 จังหวัดเพชรบุรี  ตั้ งอยู ในพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพทางการขนสง ท้ังทางบก  

ทางราง และทางนํ้า เปนประตูสูภาคใตของประเทศ มีทรัพยากรดานการ
ทองเท่ียวท่ีหลากหลาย อาหารอุดมสมบูรณ พรอมรองรับนักทองเท่ียวและผู
มาเยือน ซึ่งในปจจุบันมีจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจการ
ทองเท่ียวชายทะเล อยางไรก็ตาม จังหวัดเพชรบุรียังมีความจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกลาว ท้ังระบบ
สาธารณูปโภค โครงขายการคมนาคม ตลอดจนไฟฟาแสงสวาง ซึ่งนอกจากจะ
ชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตมากข้ึนแลว ยังชวยสงเสริมใน
มิติภาคการทองเท่ียวและภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนศักยภาพสําคัญของจังหวัด 
ชวยใหการเช่ือมโยงเสนทางสูแหลงทองเท่ียวมีความสะดวก การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความรวดเร็ว ลดตนทุนและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ
ขนสงไดอีกดวย 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัดใหครอบคลุมครบทุกมิติ  
ท้ังดานแหลงทองเท่ียว บุคลากร คุณภาพสินคา และบริการ 
2. เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี ใหเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว
มากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาและชองทางการตลาดและสินคา
เกษตร 
4. เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 
5. เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง และระบบ
สาธารณูปโภคใหมีความท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
7. เพ่ือลดตนทุนและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
8. เพ่ือพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน เกิดความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในการเดินทาง 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
2. มูลคาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึน 
3. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเกิดการพัฒนาและเช่ือมโยงอยางเปนระบบมาก
ยิ่งข้ึน 
4. รายไดจากการผลติทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ 1. จังหวัดเพชรบุรีมีรายไดจากการทองเท่ียว สินคา และบริการ เพ่ิมมากข้ึน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนจากเศรษฐกิจท่ีด ี
3.  โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง และระบบ
สาธารณูปโภคมีความท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
5. ชวยลดตนทุนและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
6. นักทองเท่ียวสามารถเดินทางสูแหลงทองเท่ียวตางๆ ไดสะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
7. มีระบบการเกษตรแบบครบวงจรและมีความยั่งยืน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

1. ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 3  
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน , 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

๗๐ 

 



หัวขอ รายละเอียด 
7.  ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลัก  

8.๑ กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 
    ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว 
- จัดกิจกรรมการทองเท่ียวหลากหลายรูปแบบ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 
 

ป 2563  จํานวน 42,918,700 บาท 
 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
สํานักงานจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานประชาสัมพันธ 
 

อําเภอ 8 อําเภอ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8.๒ กิจกรรมหลกัท่ี 2 
 
 

 งบประมาณ 
 

  ผูรับผดิชอบ 
 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว 
- ปรับปรุง/พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูแลวและการสรางแหลงทองเท่ียวใหมๆ  
 

ป 2563  จํานวน 75,063,200 บาท 
 

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
อําเภอ 8 อําเภอ 
วนอุทยานชะอํา 
 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจงัหวัดเพชรบุร ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 

  ผูรับผดิชอบ 
 
 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางปรับปรุงทาง สะพาน เพ่ือเช่ือมโยงเสนทางการคา การลงทุน  
และการทองเท่ียว 
- กอสราง/ปรับปรุงดานการขนสงในเสนทางสายหลักและสายรอง  
เพ่ือเช่ือมโยงการคาการลงทุนและการทองเท่ียว 
 

ป 2563  จํานวน 140,705,900 บาท 
 

อําเภอ 8 อําเภอ 
แขวงทางหลวงเพชรบุร ี
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุร ี
 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจงัหวัดเพชรบุร ี
8.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 

  ผูรับผดิชอบ 
 

 

สงเสริมการคา/การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
- สงเสริมและพัฒนาสินคา ยกระดับผลิตภณัฑ สรางมลูคาเพ่ิมสินคา 
 

ป 2563  จํานวน 10,261,600 บาท 
 

อําเภอ 8 อําเภอ 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานปศุสตัวจังหวัดเพชรบุร ี
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) - ผลิตภณัฑมวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 1  การพัฒนาความมั่งค่ังดานเศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียว การคา การบริการ และการเกษตร 
       แบบครบวงจร 
                             

 กลยุทธ  1.4  พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรสรางเศรษฐกิจชุมชนจากฐาน

เกษตร 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมหันมาตระหนักและให

ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึนในเรื่องของอาหารการกิน โดย
เนนบริโภคผลิตภัณฑอาหารท่ีเปนธรรมชาติ สด ใหม สะอาด ปลอดภัย 
ดังน้ันเกษตรกรจึงมีการหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน ประกอบกับการดูแลสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง 
จึงมีการปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะมี
มูลคาและสามารถจําหนายในราคาท่ีสูงกวาโดยไมตองอางอิงตามราคา
ตลาด เพราะเปนสินคาท่ีกลุมผูบริโภคมีความตองการเฉพาะเจาะจงและ
มีกําลังซื้อสูง ตลอดจนทิศทางทางการตลาดผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย 
อินทรีย มีอัตราผูบริโภคเติบโตข้ึนทุกป ดังน้ันการทําเกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรมาตรฐาน และเกษตรอินทรีย จึงเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีทําใหเกษตรกรหลุดพนจาก วัธจักรการทําเกษตรในรูป
แบบเดิมๆ เกษตรกรจะสามารถพ่ึงพาตนเองได 
      ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังสิ้น 892,478  
ไร  โดยมีพ้ืนท่ีทํานามากท่ีสุด 328,440 ไร คิดเปนรอยละ 36.80 
รองลงมาเปนพ้ืนท่ีทําไร 230,901 ไร คิดเปนรอยละ 25.87 พ้ืนท่ี
ปลูกไมผลไมยืนตน 212,151  ไร คิดเปนรอยละ  23.77 และพ้ืนท่ีทํา
การ เ กษตร อ่ืนๆ  120 ,986  ไ ร     คิ ด เ ป น ร อยละ  13 .56                 
ซึ่งปจจุบันการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว มีความเสี่ยงในหลาย ๆ ดานตอ
เกษตรกร    ไมวาจะภาวะราคาตกต่ํา โรคระบาด การตลาด และอ่ืนๆ 
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน พ .ศ.2560-2564 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ในมิติดานการพัฒนาเกษตรกรรม
ย่ัง ยืน  โดยมี เป าหมายท่ีจะ เ พ่ิม พ้ืน ท่ี เกษตรกรรม ย่ัง ยืนเปน 
5,000,000 ไร ในป 2564  และเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได
ดวยการมีรายไดท่ีมั่นคงเปนพ้ืนฐาน นําไปสูความมั่งคั่งและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอยางยั่งยืนในอนาคต โดยดําเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ  

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
 วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรอินทรีย ใหเก้ือกูลกับทรัพยากร

ท่ีมีอยูอยางจํากัด สภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรนําแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

โดยเฉพาะการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรมาตรฐาน 
และเกษตรอินทรีย มาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรใน
พ้ืนท่ีของตนเองตามความเหมาะสม 
2. เพ่ือฟนฟูปรับปรุงบํารุงทรัพยากรดินท่ีเปนปญหาและดินเสื่อมโทรม
ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหกลับมามีสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพท่ี
สมบูรณ สามารถผลิตสินคาเกษตรไดอยางยั่งยืน 
3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหปลอดภัย มีมาตรฐาน 
4. เพ่ือเพ่ิมรายไดภาคการเกษตร 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
1. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู   
2. จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ  
 1. รอยละ 70 ของเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูนําความรูไป
ปฏิบัติจริง 
 2.พ้ื น ท่ี เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ยั่ ง ยื น ข อ ง จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี เ พ่ิ ม ข้ึ น                   
รอยละ 3 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีมีในป 2561 (2,710 ไร) 
 3. รอยละพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 70 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต :  
1. เกษตรกรมีความรูเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  
2. เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับการฝกอบรมและนําไปปฏิบัติสามารถ
ถายทอดความรูตอกันได สามารถยกระดับเปน Smart Farmer  
3. เกษตรกรลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน   
4. จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ิมมากข้ึน 
ผลลัพธ :  
1. เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูและสงเสรมิการทําเกษตร
ผสมผสานเกษตรทฤษฎใีหม เกษตรมาตรฐาน และเกษตรอินทรีย สามารถ
นําความรูไปปฏิบัติ และสามารถถายทอดความรูตอได 
2. เกษตรกรสามารถลดรายจายในครัวเรือน และมรีายไดท่ีเพ่ิมข้ึน จาก
การทําเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม 
3. หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเก่ียวของทํางานแบบ
บูรณาการอยางเปนรูปธรรม 
4. ผลการดําเนินงานของโครงการสอดคลองกับนโยบายจังหวัด เมืองนา
อยู นากิน นาเท่ียว 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
 

1) ยุทธศาสตรชาติ  
     ขอ 4.2  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน                
ขอ ๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภค
ท่ัวโลกในเรื่องความสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกร และผูผลิตทําการผลิตสินคา
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน และเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ 
ทางการเกษตรท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันท่ีมีความนาเช่ือถือ พรอม
ท้ังใหความรูเกษตรกร ดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุงสู 
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หัวขอ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
 

การเลิกใชสารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนท่ีและ ปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรียในระยะตอไป โดยสงเสริมการถายทอดองคความรูแก
เกษตรกรในการทําเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผานไปสูการทําเกษตร
อินทรียตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด แกเกษตรกรท่ีตองการ          
ทําการเกษตรอินทรียการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน สินคาเกษตรอินทรียของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับ 
สําหรับการตรวจสอบท่ีมาของสินคา ในทุกข้ันตอนใหเปนไปตาม
มาตรฐานอันเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค เมืองฯ) 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 
– 2564)    มียุทธศาสตร ท่ี เ ก่ียวของ กับเกษตรกรรมยั่ งยืน 2 
ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและการแขงขันไดอยางยั่งยืน ไดกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวของ 
ไดแก พ้ืนท่ีการเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นเปน 5,000,000 ไร ในป 
2564  และยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา “สนับสนุนการ
ผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมยั่งยืน โดยสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสูเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย วนเกษตร และเกษตรทฤษฎี
ใหม ฯ) 
๓) ยุทธศาสตรจังหวัด 
     นโยบายจังหวัด มุงเนนการเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร และ
ใหเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร ดวยการพัฒนาบุคลากร 
สถาบันเกษตรกร เสริมสรางความมั่นคงทางการเกษตรและศักยภาพการ
พ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางอาหารท่ียั่งยืน โดยเพ่ิมคุณคาของ
ผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร 
กลุมเกษตรกรดวยกระบวนการรวมกลุมและการเรียนรูจัดการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสรางสรรคนวัตกรรม
ของรัฐบาล  
4) นโยบายสําคญั หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ  
    นโยบายรัฐบาล ขอ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ขอ 6.4 ดูแลเกษตรกร ใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน            
การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึง  
การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนการใชกลไกตลาดดูแลราคา
สินคาเกษตรประเภทท่ีราคาต่ําผิดปกติใหสูงข้ึนตามสมควร และ                  
ขอ 6.15 ในดานเกษตรกรรม การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร
ใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีตาง ๆ เชน การแบงเขตเพ่ือ                  
ปลูกพืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกร                
ท่ีผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การสงออกได แลวแตกรณี เพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตร               
รายใหญอีกรายหน่ึงซึ่งจะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนท่ีมีอยูใน
ปจจุบันใหมีความสมดุลมากข้ึน 
 

๗๔ 

 



หัวขอ รายละเอียด 
        จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 

รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดสํารวจ
เกษตรกรและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกร
จํานวน 6,000 ราย พ้ืนท่ี 90,333 ไร 3 งาน 57 ตารางวา รายละเอียด
แบงเปนรายอําเภอ ดังน้ี 

อําเภอ 
จํานวน

เกษตรกร 

พ้ืนท่ี 

ไร งาน ตารางวา 

เมือง
เพชรบุร ี 146 867 45 59 
ทายาง 386 2,419 6 164 
ชะอํา 352 3,490 15 119 
หนองหญา
ปลอง 673 9,113 6 187 
เขายอย 294 2,245 26 228 
บานแหลม 3,182 41,358 11 0 
แกง
กระจาน 895 30,280 1 0 
บานลาด 72 527 22 0 

รวม 6,000 90,333 3 57 
     
        จากขอมูลขางตน มีเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีท่ีทําการเกษตรใน
รูปแบบดังน้ี 
1) เกษตรผสมสาน จํานวน 4,659 ราย พ้ืนท่ี 76,495 ไร 2 งาน  
    18 ตารางวา  
2) เกษตรทฤษฎใีหม จํานวน 754 ราย พ้ืนท่ี 6,164 ไร 3 งาน  
    69 ตารางวา 
3) เกษตรอินทรีย จํานวน 63 ราย พ้ืนท่ี 214 ไร 2 งาน 74 ตารางวา  
       นอกจากน้ี จังหวัดเพชรบุรี มีเครือขายเกษตรอินทรยี ภายใตระบบ
รับรองแบบมีสวนรวม (PGS) จํานวน 23 เครือขาย สมาชิก 94 ราย 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 882.84 ไร พ้ืนท่ีกลั่นกรอง 516.77 ไร พ้ืนท่ีระยะ
ปรับเปลีย่น 617.22 ไร พ้ืนท่ีอินทรีย 97.50 ไร ท่ีสามารถพัฒนาตอ
ยอดใหเปนเกษตรอินทรียในอนาคต 

7.  ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 

1. การพัฒนาท่ีดินดวยพืชปุยสด (ปอเทือง) เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน และ
เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  
2. การสงเสรมิเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลใหมีคุณภาพและปลอดภัย  
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสับปะรด   
5. การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ภายใตระบบรับรองแบบมีสวนรวม (PGS)  
6. การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน  
7. การสงเสริมการตลาดและเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลติทางการ
เกษตรใหแกเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุร ี

๗๕ 

 



หัวขอ รายละเอียด 
 เมื่อโครงการแลวเสรจ็ ใหเกษตรกรรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขาย

แลกเปลีย่นเรยีนรู และดําเนินกิจกรรม ตดิตาม สงเสริมใหความรูในการ
พัฒนาตอไป 

8.๑ กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืน 
9,302,680  บาท 
ผูรับผิดชอบ : นายสุธัญญ  ฤทธิขาบ        
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี   
ผูรับผิดชอบ : นายวันชัย  คนงาม          
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุร ี   
ผูรับผิดชอบ : นายประกอบ  เผาพงศ          
สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี  
ผูรับผิดชอบ : นายเจษฎา  สาระ           
สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุร ี

9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) - รายไดจากการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
- ระบบการเกษตรแบบครบวงจรและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖ 

 



 
 

 
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 2 การเสรมิสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสงัคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
กลยุทธ 2.2  เพชรบุรีเมืองแหงการเรียนรู ประชาชน ชุมชนต่ืนตัวตอการเปลี่ยนแปลง จงัหวัดเพชรบุรมีีความพรอมในการเปนเมอืง 
     ท่ีพอเพียงของระเทศ 
        2.4  องคกรภาครฐัมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมธีรรมาภิบาล การบรกิารขององคกรภาครฐัและ

     ประสิทธภิาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสูสากล 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เพชรบุรีนาอยู ปลอดภัย อุนใจ และเปนสุข 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล    สถานการณในสังคมปจจุบัน พบวาปญหาอาชญากรรม และยาเสพติด

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ และเมืองท่ีเปนแหลง
ทองเ ท่ียว ปญหาอาชญากรรมจะมี เ พ่ิมมากข้ึน ไมว าจะเปนคดี
ประทุษรายตอชีวิต ราชการ เพศ หรือคดีท่ีเปนการประทุษรายตอทรัพย
เปนลักทรัพย ว่ิงราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย และในบางคดีจะมีเรื่อง
ของผลประโยชนเปนเครื่องตอรอง ดําเนินการเปนกระบวนการ หรือมีผู
มีอิทธิพลหนุนเบ้ืองหลังในการกระทําความผิด นอกจากสภาพปญหาของ
อาชญากรรมแลว ปญหาการจราจร การเกิดอุบัติเหตุ ปญหายาเสพติด  
ซึ่งนับวันจะเกิดมากข้ึนในแตละพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
ประเทศ ปญหาตางๆ เหลาน้ีเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ 
   ในการแกไขปญหาในปจจุบันจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีจํานวน
สัดสวนความรับผิดชอบนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาท่ีตองดําเนินการ 
จังหวัดเพชรบุรีไดตระหนักถึงสภาพปญหาท่ีจังหวัดจะตองดําเนินการ
แกไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ การดูแล ปองกันและแกไขปญหา เพ่ือให
จังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองนาอยู ปลอดภัย อุนใจ และเปนสุข 
 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหสังคม/จังหวัดเพชรบุรี เปนเมืองนาอยูประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2. เพ่ือลดปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร ปญหายาเสพติด  
และปญหาอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี
3. เพ่ือลดปญหาความสญูเสียอันเกิดจากชีวิต ทรัพยสินและปญหา
ทางดานสังคม 
4. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม 
5. แกไขปญหาแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี 
6. พัฒนาขาราชการในจังหวัดใหมีความพรอมในการบริการและดูแล
ประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

1. จํานวนสถิติอาชญากรรม 10% 
2. จํานวนอุบัติเหตุ ลดลง 10% 
3. จับกุมผูคา/ผูเสพไดเพ่ิมข้ึนจากจํานวนผูคา/ผูเสพ 
4. จํานวนเด็ก/เยาวชน จากปญหายาเสพติดลดนอยลง 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

๗๗ 

 



หัวขอ รายละเอียด 
 5. ปญหาท่ีเกิดจากแรงงานตางดาวลดลง 

6. จํานวนหมูบานท่ีประชาชนสุขภาพดี และมีความเข็มแรงเพ่ิมข้ึน 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ 1. จํานวนกลอง CCTV จุดท่ีเปนจดุเสี่ยงมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

2. เด็ก/เยาวชนกลุมเสี่ยงมีการกระทําดานยาเสพตดิลดนอยลง และ
ไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาพฤติกรรม 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน เครือขาย
ประชาชน/เยาวชนมคีวามเขมแข็ง และมีสวนรวมในการดูแลและปกปอง
ชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
4. หมูบาน/ชุมชนมีความสงบสุข 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเมอืง
ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู และปลอดภัยฯ 
2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียบกับทางสังคม (สรางความ
เขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของ
ชุมชน) 

7.  ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
8.  กิจกรรมหลกั  

8.๒ กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 
 
 

 งบประมาณ 
 

  ผูรับผดิชอบ 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาศักยภาพการแกไขปญหายาเสพตดิ 
- ฝกอบรมเยาวชนใหความรูในการปองกัน/แกไขปญหายาเสพตดิ 
- สรางกิจกรรมท่ีหางไกลจากยาเสพติด 
 

ป 2563  จํานวน 4,716,500 บาท 
 

กอ.รมน.จว.พบ. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเพชรบุร ี
อําเภอ 8 อําเภอ 

8.3 กิจกรรมหลกัท่ี 2 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 

  ผูรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเปนเมืองนาอยู 
- อบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน 
- ดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอน 
- สงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
 

ป 2563  จํานวน 11,117,200 บาท 
 

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานปศุสตัวจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานจังหวัดเพชรบุร ี
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดเพชรบุร ี
 

อําเภอ 8 อําเภอ 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) - จํานวนหมูบานเข็มแข็งเพ่ิมข้ึน 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของรัฐ 

 
๗๘ 

 



 
 

 
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด (2) การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได ดวยศาสตร 
     พระราชา 

กลยุทธ 2.2 เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมีศักยภาพในการเปนเมืองแหงการเรียนรู พรอมรับการเปลี่ยนแปลงกาวสูสากล 
        2.3 เสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน หมูบาน และการบูรณาการภาครัฐเพ่ือความมั่นคง 

    ของพ้ืนท่ีแบบเขมขน และทันสมัย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  สงเสรมิการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันท่ีดีในตัวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการขจัดความยากจน และลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคน
ในชุมชน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนท่ีใหเข็มแข็งเพ่ือ
เปนฐานรากของการพัฒนา 
    จังหวัดไดใหความสําคัญในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชตามยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ความเหลื่อม
ล้ําและสรางความเจริญเติบโตจากภายใน ภายใตแผนงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 
    เพ่ือใหการนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีขยายตัวมากข้ึน และตอบสนองวิสัยทัศน
และประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด จึงควรมีการสงเสริมการเรียนรูตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลุมในทุกชุมชน เพ่ือเปนแนวทางการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชนอยางยั่งยืนและเปนการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหมีศูนยการเรยีนรูและขยายผลของศูนยการเรียนรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน/จังหวัดใหสามารถนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
3. เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน สามารถใชชีวิตตาม
หลักการของความพอเพียง และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน มีคุณคา 
และรายได 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

1. มีศูนยการเรียนรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนในชุมชน สามารถนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึน สามารถดํารงอยูดวยความพอเพียง 
3. เปนแหลงการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน ในการเปน
ศูนยเรียนรูสําหรับองคกร/ชุมชนอ่ืนๆ ไดศึกษา 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ 1. มีศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 แหง 
2. สรางโอกาสและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

๗๙ 

 



หัวขอ รายละเอียด 
 3. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน ปละ 20 หมูบาน 

4. เด็กและเยาวชนมีการเรียนรูหลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเขมแข็งและยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

ความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ไดกําหนดวิสยัทัศนใหประเทศไทย มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดกรอบ
แนวคิดและหลักการ โดยการนอมนําและประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.  ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8.  กิจกรรมหลกั  

8.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
  

  ผูรับผดิชอบ 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สงเสริมการปฏบัิติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ป 2563 จํานวน 4,943,900 บาท 
 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุร ี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี
 

อําเภอ 8 อําเภอ 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

 



 
 
 

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด (3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางสมดุลและย่ังยืน 
กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืนตลอดท้ังตนนํ้า    

      กลางนํ้า ปลายนํ้า 
          3.4 สงเสริมการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืน และการใชประโยชนอยางรูคุณคารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ  

      การเสริมสรางคุณภาพชีวิต และการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดลุแก

ระบบนิเวศ 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล    จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติจํานวน

มากมีท้ังทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเลและแมนํ้า มีอุทยาน
แหงชาติขนาดใหญ มีเข่ือนกักเก็บนํ้า ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวได
จัดใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลเปนระยะทาง 82 กม. มีพ้ืนท่ีปาไมจํานวน 2,373,562 ไร  
คิดเปน 61.01% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (3,890,711 ไร) ในปจจุบัน 
พบวายังมีการบุกรุกทําลายทรัพยากรอยางตอเ น่ืองและในบาง
สถานการณการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติเปนไปโดยความไม
ตั้งใจและรูเทาไมถึงการณของประชาชน ทําใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ทรัพยากรธรรมชาติดานชายฝงทะเล ซึ่งมีพ้ืนชายฝงระยะทาง 82 
กม. พบวามีการกัดเซาะชายฝงดานตะวันตกของอาวไทยและมีแนวโนม
ของการกัดเซาะรุนแรงข้ึน ทําใหระบบนิเวศชายฝง ซึ่งเปนท่ีอยูของ
สัตวนํ้าชายฝง ตลอดจนการประมงเพราะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงทําให
เกิดผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
จึงจําเปนตองสงเสริมใหความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมท้ังปาไมและ
ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน 
    ขยะมูลฝอยเปนปญหาหน่ึงท่ีจังหวัดตองเรงดําเนินการแกไขกอนท่ี
จะเกิดวิกฤต เมื่อปริมาณคนเพ่ิมรวมท้ังนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมจํานวนมาก
ข้ึน จํานวนขยะก็เพ่ิมจํานวนข้ึน จึงจําเปนตองมีการสรางจิตสํานึกใน
การจัดการขยะมูลฝอยใหเปนระบบแบบครบวงจร ใหกับเยาวชนได
เรียนรูและนําไปปฏิบัติตอไป 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม 
2. เพ่ือฟนฟูและสรางความสมดุลตอระบบนิเวศนบริเวณชายฝงทะเล
ใหยั่งยืน 
3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยใหเปนระบบอยางยั่งยืน 
4. เพ่ือปลูกจติสํานึกในการรวมกันดูแล แกไข ปญหาขยะมลูฝอย 
5. เพ่ือปองกันนํ้าเค็มไหลเขาพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

๘๑ 

 



หัวขอ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

1. พ้ืนท่ีปาถูกบุกรุกลดนอยลง 
2. พ้ืนท่ีปาชายเลยบริเวณชายฝงทะเลไดรับการดูแลและฟนฟู 
3. ขยะมลูฝอยในสถานศึกษาไดรบัการจัดการอยางเปนระบบ 
4. ปญหาการเนาเสียของนํ้าบรเิวณท่ีนํ้าเค็มไหลเขามาลดนอยลง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ 1. มีสถานศึกษาตนแบบในการกําจัดขยะมลูฝอย เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน 
2. เยาวชน มีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและการดูแลเรื่องขยะ
มูลฝอย 
3. จํานวนพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน และไดรับการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง 
4. พ้ืนท่ีปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณและไดรับการฟนฟู 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป ยทุธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปาหมาย การ
สรางการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. ยุทธศาสตรจังหวัด การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดลุและยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8.  กิจกรรมหลกั  

8.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 

 ผูรับผิดชอบ 
 
 
 

    หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฟนฟูทรัพยากรอยางยั่งยืนคืนความสมดุลทางระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝงเพชรบุร ี
- อบรม/ใหความรูในการดูแลปองกันทรัพยากรธรรมชาต ิ
- สงเสริมการอนุรักษทรัพยากร 
 

ป 2563 จํานวน 10,964,180 บาท 
 

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 4 
สํานักงานปศุสตัวจังหวัดเพชรบุร ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้าเพชรบุร ี
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
8.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 

 งบประมาณ 
 

 ผูรับผิดชอบ 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมใหความรูในการอนุรักษ ปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
- อบรม/จัดกิจกรรมในการดแูล/ปองกันทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล 
 

ป 2563 จํานวน 11,578,000 บาท 
 

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 4 (เพชรบุร)ี 
อําเภอชะอํา 
 

สํานักงานพลังงานเพชรบุร ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) - จํานวนพ้ืนท่ีชายฝงไดรับการดูแล/เพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีปาชายเลน 
- จํานวนสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน 

 
 
 

๘๒ 

 



 
 
 

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด (3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางสมดุลและย่ังยืน 
กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืนตลอดท้ังตนนํ้า     
      กลางนํ้า ปลายนํ้า 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการการบริหารจัดการการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าอยางเหมาะสม 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล     รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีเปาหมายสําคัญประการ

หน่ึงคือ การสรางความมั่นคงดานนํ้าอันเปนปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมใหเกิด
ความมั่นคงดานการเกษตร โดยเฉพาะการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรท่ี
มีประสิทธิภาพจะชวยบรรเทาปญหาการขาดนํ้า อันเน่ืองมาจากประสบ
ปญหาภาวะภัยแลง และชวยใหเกษตรมีนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกไดอยาง
เหมาะสมตลอดท้ังฤดูกาล การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการเช่ือมโยง
ระบบนํ้าสูพ้ืนท่ีการเกษตร เชน เหมือง รางสงนํ้า รางระบายนํ้า ตลอดจน
การขุดเจาะบอบาดาล จึงมีความสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาวใหแกเกษตรกร  
    จังหวัดเพชรบุรีมีผูประกอบอาชีพเกษตรกรและมีพ้ืนท่ีทางการเกษตร
จํานวนมาก มีผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ เชน ขาว มะนาว กลวยหอม
ทอง ฯลฯ มี  ระบบการชลประทานในภาพรวมท่ีคอนขางดี มีอางเก็บนํ้า
เข่ือนแกงกระจาน เข่ือนเพชร คลองสงนํ้าหลายสาย แตอยางไรก็ตามยังไม
สามารถเช่ือมโยงการแจกจายนํ้าไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมท้ัง
เหมือง รางสงนํ้า ฯลฯ ในหลายพ้ืนท่ีชํารุดทรุดโทรม หรือไมไดเปนรางสงนํ้า
แบบมาตรฐาน ทําใหการเช่ือมระบบการสงนํ้าจากคลองสายหลักสูแปลง
เกษตรไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึงมีความจําเปนท่ีจะตองกอสราง/
ปรับปรุง ระบบเหมือง รางสงนํ้า ฯลฯ เพ่ือท่ีจะสามารถแกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าทางการเกษตรรวมถึงเพ่ือการอุปโภคบริโภคไดในระยะยาว ชวยให
เกษตรกรสามารถสรางผลผลิต/สินคาทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ มีความ
สมบูรณ และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของตลาด ชวยเพ่ิมมูลคา
ผลผลิต เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดอยางตอเน่ืองตลอดฤดูกาล  
ท้ังยังชวยเสริมสรางความมั่นคงดานการบริหารจัดการนํ้าไดอยางยั่งยืน     
    จังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดท่ีประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ี 
เปนแหลงนํ้าจํานวนมาก ท้ังแมนํ้าท่ีเปนธรรมชาติและแหลงนํ้าท่ีสรางข้ึน 
แหลงนํ้าตามธรรมชาติประกอบดวย แมนํ้าเพชรบุรี ลําคลอง หวย หนอง 
และบึงนํ้า ในปจจุบันแหลงนํ้าธรรมชาติมีการกัดเซาะและพังทลายของ
บริเวณตลิ่งริมแมนํ้า ลําคลอง ซึ่งพ้ืนท่ีสวนใหญบริเวณริมแมนํ้า ลําคลอง 
จะเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชน และเปนแหลงเกษตรกรรม การกัดเซาะ
และการพังทลายของตลิ่งริมนํ้า ตลอดจนปญหานํ้าทวมอันเกิดจากนํ้าลน
ตลิ่งกอใหเกิดปญหาตอชุมชน สังคมและปญหาดานเศรษฐกิจ ในแตละปใน
ฤดู นํ้าหลาก บริเวณริมตลิ่งจะมีการพังทลาย จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งแมนํ้า 
ลําคลองในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร

และอุปโภคบริโภค 
2. เพ่ือแกไขปญหาการขาดนํ้าสําหรับการเกษตรอันเน่ืองมาจากประสบ
ภาวะภัยแลง 
3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดความมั่นคงดานแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค
บริโภค 
4. ปองกัน/แกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งแมนํ้า 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ระบบการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคมีความท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ 1. โครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคมี
ความท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอตอการทําการเกษตรอยางยั่งยืน 
3. มีแหลงทองเท่ียวริมแมนํ้าเพ่ิมข้ึน 
4. ปญหานํ้าทวม/นํ้าลนตลิ่งลดลง 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

1. ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลัก  

8.2 กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 
 
 

 งบประมาณ 
 

 ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางเข่ือน พนังก้ันนํ้าปองกันการกัดเซาะตลิ่งแมนํ้า 
- กอสรางเข่ือน/พนังก้ันนํ้า แกไข/ปองกันการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง 
ริมแมนํ้า 
 

ป 2563  จํานวน  66,150,000 บาท 
 

อําเภอเมืองเพชรบุร ี
อําเภอบานแหลม 
อําเภอบานลาด 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเพชรบุร ี
 

โครงการชลประทานเพชรบุร ี
อปท.ในพ้ืนท่ี 

8.๑ กิจกรรมหลกัท่ี 2 
 
 
 

 งบประมาณ 
 

 ผูรับผิดชอบ 
 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาและปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
- พัฒนาและปรับปรุงแหลงนํ้า เพ่ือการเกษตร การกอสรางระบบสงนํ้า  
การพัฒนาระบบดินและนํ้า การกอสรางเข่ือนปองกันปญหานํ้าทวมขัง 
 

ป 2563  จํานวน  3,132,000 บาท 
 

อําเภอบานลาด 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุร ี
โครงการชลประทานเพชรบุร ี
อําเภอ 8 อําเภอ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) - ลดการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าเพชรบุร ี
- มีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวก 



 

ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   

จังหวัดเพชรบุรี 
------------------------------------ 

การดําเนินการ ดําเนินการ
แลว 

ไมได
ดําเนินการ 

๑) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้ 

  มอบใหสวนราชการหนวยงานของรฐั สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด

ทําการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด 

  มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ดําเนินการหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ทําการศึกษา

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด 

  แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ข้ึนคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีประสานงานเพ่ือใหได

ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด 

  ดําเนินการอ่ืนตามท่ี ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดําเนินการจัดประชุมทุกภาคสวนรวม

จัดทําแผนฯ 

  

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการอยูในจังหวัด 
ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ัง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเ ก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา 
๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพ่ือจัดทําและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ี ก.บ.ภ. กําหนด 

  

 

ขาพเจ าขอรับรองว า ขอความดั งกล าวข างตนเปนความจริ งทุกประการ ท้ั งนี้ ไดแนบรายงาน 
การประชมุคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพรอมนี้ดวย 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)................................................. 

   (นายกอบชัย  บุญอรณะ) 

   ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร ี
 



  

 

ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 

หัวขอ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
(พ.ศ.2561-2564) 

(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
(พ.ศ.2561-2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ 
ปรับเปล่ียน 

เปาหมายการพัฒนา เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
และเมืองนาอยู นากิน นาเท่ียว 
ระดบัประเทศ 

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
และเมืองนาอยู นากิน นาเท่ียว 
ระดบัประเทศ 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตามเปาหมาย 
การพัฒนา 

ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัด
ในดานการเกษตร การคา การลงทุน
เติบโตอยางตอเนื่อง 

ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัด
ในดานการเกษตร การคา การลงทุน
เติบโตอยางตอเนื่อง 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นการพัฒนา 1. การเสริมสรางความม่ันคง 
สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ียั่งยืน
ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. การบริหารจดัการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน 
3. การเสริมสรางความม่ันคงทาง
อาหาร และใหเติบโตจากฐาน
การเกษตรแบบครบวงจร 
4.การพัฒนาเมือง การคา การผลติ 
การบริการ และอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว ท่ีมีคุณภาพ 
 

1. การพัฒนาความม่ังค่ังดาน
เศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียว 
การคา การบริการ และการเกษตร
แบบครบวงจร 
2. การสงเสริมความม่ันคง ความสงบ
เรียบรอย และสังคมคุณภาพท่ี
พ่ึงตนเองได ดวยศาสตรพระราชา 
3. การบริหารจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางสมดุล 
และยั่งยืน 
 

เพ่ือใหครอบคลุม
และมีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
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