
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 หน้าท่ี ๑ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖5 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 ของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
อันน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยค านึงถึงความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดจนการพิจารณาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมของจังหวัด 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการให้บริการ และจากการวิเคราะห์ดังกล่าว  
จึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจ าปี ๒๕๖5 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานควบคู่กับการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมตามภารกิจ
ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างยั่งยืน  อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญในการพัฒนาที่ 
ขาดไม่ได้คือการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ยกระดับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนสัมพันธ์” 

พันธกิจ 
๑. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือด าเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 

รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
๓.  ก ากับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและ

ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สร้างมาตรฐานด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 หน้าท่ี ๒ 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพ่ือให้เกิดการ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล  
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการและประชาชน ในการรับมือกับการแข่งขันทางการค้า และการลงทุนที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นในภาวการณ์ที่ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกกระทบจากมาตรการด้านสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นธรรม จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ การพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้ งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

๒. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร การด าเนินตามแผนดังกล่าวจะสอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลในการยกระดับความสามารถในการแข่ งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งในกระบวนการผลิต
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้า 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรกรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่น  
เกษตรแปรรูป) 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 หน้าท่ี ๓ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทย ๔.๐ ก าลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based 

Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานหลักคิดคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่  
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพ่ือให้ได้ประโยชน์จาก
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงต้องเปลี่ยน
วิธีการส าคัญ คือ 

๑. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรต้องมั่นคงขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ ทั้ งนี้ เพ่ือให้ เกิดผลจริงจะต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี ชีวภาพ 

๒. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ 
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศก าลังพัฒนากลายเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างแท้จริง 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่๑ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๒.๕ 

การสร้างอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่ดี 
มีความยั่งยืนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การบริการ การขบัเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 หน้าท่ี ๔ 

การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการแบบครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ 
SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง  ๆ การน า
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Digital และ IT การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า เพ่ิมช่องทาง 
แก่ลูกค้า และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยการเกษตรสร้างมูลค่า การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร และ
เกษตรแปรรูปตลอดทั้งโซ่อุปทาน การยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิต
ภาพที่สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม น าไปสู่การทดสอบความต้องการทางการตลาด และต่อยอด
งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

• แนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑. สถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงในการน าระบบอัตโนมัติและ

หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อม
ของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 

๒. บุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการในภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
๑. การยกระดับความสามารถ และพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ 

ผู้ผลิต และผู้ให้บริการในภาคส่วนต่าง  ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้  
ด้านดิจิทัลในการประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ งทางด้าน Software และ Hardware ให้กับผู้ผลิต  
ผู้ให้บริการในภาคส่วนต่าง ๆ 

๒. การสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการ
สร้างตลาดของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยการจัดฝึกอบรมและ  
ให้ค าปรึกษาแนะน าในสถานประกอบการ โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการบริการ 

๓. การส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ ของอุตสาหกรรม
และบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  และปัญญาป ระดิษฐ์  รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดัน  
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ทั้งระบบแบบครบวงจรโดยการให้ข้อมูลของ
สถาบันการเงินในการให้สินเชื่อการลงทุน และการพัฒนาสถานประกอบการในด้านดังกล่าว 
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3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

• แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑. เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร 

และเกษตรแปรรูป โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
๒. การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศให้มีการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และค่ามาตรฐานสากล 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
๑. การผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และบริการโดยการ

เชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า  
โดยมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและ  
จัดให้มีแผนพัฒนาแรงงานในทุกระดับแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ประกอบการตลอดจนส่งเสริมการน าเข้า
บุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจชุมชน และ
ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็น
มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ
โดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการ ๓  ประเภท อุตสาหกรรม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

- ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการทั้ง ๓ ประเภทอุตสาหกรรม 
- การด าเนินการเข้าส ารวจความต้องการในการพัฒนาของสถานประกอบการ 
- สรุปข้อมูลความต้องการพัฒนาสถานประกอบการ 
- คัดเลือกทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจับคู่สถานประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ทีมที่ปรึกษาเข้าด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการตามความต้องการ 
- ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการ 
- สรุปผลการพัฒนาสถานประกอบการ 
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๓) กิจกรรม 
- การศึกษาข้อมูลสถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน ๓๐ 

สถานประกอบการ 
- การคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐ สถาน

ประกอบการ 
- การด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ 
- การสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
สถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการพัฒนา จ านวน ๑๐ ราย 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๒) เป้าหมายรวม ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3.1 เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  ๑  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถี ยรภาพและยั่ งยืน  เป้ าหมายที่  ๑  เศรษฐกิ จ เติ บ โต ได้ 
ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.2 แนวทางการพัฒนาที่ ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

3.3 แนวทางการพัฒนาที่ ๒. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๔.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
รายสาขา เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๒. วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ส าหรับอนาคต 

๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่  ๓. วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต 

๔.๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ - 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ - 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ - 

๔) ตัวชี้วัด - 

๕) กลยุทธ์ - 

๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

▪ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) 

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

▪ แผนปฏิบัติการด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคตโดย 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

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

▪ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า ร พั ฒ น า เมื อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม เชิ ง นิ เว ศ  โด ย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

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

 

---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕65 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ 
มาตรา ๙ ระบุว่า “การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐฯ ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการ
ตามภารกิจใดต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน” มาตรา ๑๖ ระบุว่า “ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผน
สี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารแผ่นดินโดยระบุในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖5 เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ และ
รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามบริบทของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้อง และสอดคล้องกับการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งใช้ยึดถือปฏิบัติตามภารกิจ และเป้าหมายร่วมเพ่ือให้สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม และนโยบายรัฐบาลต่อไป 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖5 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยอยู่ระหว่างเส้น

รุ้งที่ 12 องศา 31 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 99 องศา 9 ลิปดาตะวันออก กับ 100 องศา 1 ลิปดาตะวันออกอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 325.3 กิโลเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดขนาดกลาง มีพ้ืนที่ 
6 ,367.62 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 3 ,979,762.50 ไร่ ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือ  
จดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร ส่วนแคบที่สุดของประเทศและจังหวัดอยู่ในเขตต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงแนวพรมแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต ้ ติดต่อกับอ าเภอปะทิว อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 224.8 กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก ติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรหมแดนทางธรรมชาติ 
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2. ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้น

พรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก และมีเทือกเขาและภูเขาอยู่ทั่วไป  
ทั้งบริเวณตอนกลางและบริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัด เทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เทือกเขาสามร้อยยอด ความสูงโดย
เฉลี่ยของเทือกเขาด้านตะวันตกประมาณ 750 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลสูงสุด 1,215 เมตร และต่ าสุด 306 
เมตร ส่วนความสูงจากระดับน้ าทะเลแถบชายฝั่งตะวันออกโดยเฉลี่ยประมาณ 1 – 5 เมตร จากความลาดชันสูง
ก่อให้เกิดล าห้วยหลายสายไหลลงสู่คลองและแม่น้ า ได้แก่ แม่น้ าปราณบุรี แม่น้ ากุย บุรี คลองบางสะพาน  
คลองบางนางรม และคลองกรูด และในทะเลอ่าวไทยใกล้ชายฝั่ง มีเกาะรวม 21 เกาะ (กรมแผนที่ทหาร) 

3. ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้น มี 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน 

กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้ งแต่ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว  
เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ความชื้นเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ในปี 2562 มีปริมาณน้ าฝน 855.6 มิลิเมตร/ปี ปริมาณฝนสูงสุด 125.9 
มิลลิเมตร/วัน จ านวนวันที่ฝนตก 95 วัน อุณหภูมิเฉลี่ย 27.8 องศาเซลเซียส (เฉลี่ยต่ าสุด 21.8 องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุด 
35.8 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 78.0 % (เฉลี่ยต่ าสุด 50.1 % เฉลี่ยสูงสุด 95.2 %) 
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4. การปกครอง/ประชากร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งการปกครองออกเป็น  8 อ าเภอ 48 ต าบล 435 หมู่บ้าน  

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  แห่ง เทศบาล 16 แห่ง 
(เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 14 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล 44 แห่ง 

ประชากร ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 มีจ านวน ประชากรรวม 553,695 คน แยกเป็นชาย 
274,669 คน คิดเป็น 49.60 % เพศหญิง 279,026 คน คิดเป็น 50.40 % อ าเภอที่มีประชากรเรียงตามล าดับจากมาก
ไปน้อย คือ อ าเภอหัวหิน จ านวน 121,676 คน รองลงมา คือ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 91,586 คน อ าเภอ
ปราณบุรี จ านวน 78,755 คน อ าเภอบางสะพาน จ านวน 77,235 คน อ าเภอสามร้อยยอด จ านวน 50,516 คน อ าเภอ
ทับสะแก จ านวน 49,982 คน อ าเภอกุยบุรี จ านวน 43,779 คน และ อ าเภอบางสะพานน้อย จ านวน 40,166 คน 

5. ลักษณะทางสังคม 
5.1 การศึกษา 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด ทั้งหมด 427 แห่ง แยกเป็นสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 228 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 36 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 6 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1 แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 21 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศพด.) 126 แห่ง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 1 แห่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 8 แห่ง 

5.2 การสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น 95 แห่ง แยกเป็นสถาน

บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S) จ านวน 2 แห่ง (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
และโรงพยาบาลหัวหิน) โรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียง (ระดับ M2) จ านวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลบางสะพาน) 
โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง (ระดับ F2) จ านวน 3 แห่ง  (โรงพยาบาลปราณบุรี สามร้อยยอด และทับสะแก)  
โรงพยาลบาลชุมชน 30 เตียง (ระดับ F2) จ านวน 2 แห่ง (โรงพยาบาลกุยบุรี และบางสะพานน้อย) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จ านวน 81 แห่ง ครอบคลุมทุกต าบล และศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 แห่ง คือ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 2 แห่ง (โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์และโรงพยาบาลกองบิน 5) โรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ (สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ) สถานบริการภาคเอกชน ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง (โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินและโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน) และคลินิกเอกชน จ านวน 
196 แห่ง (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 22 มิถุนายน 
2563) รวมจ านวนเตียงทั้งสิ้น 1,407 เตียง (เตียงต่อประชากร = 1:934) ( ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2563 ) 

5.3 ศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ตามล าดับ 

ผู้นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 545,426 คน คิดเป็น 98.50 % มีวัดจ านวน 239 แห่ง เป็นส านักสงฆ์ 73 แห่ง 
เป็นมหานิกาย 219 แห่ง ธรรมยุต 20 แห่ง มีวัดที่เป็นพระอารามหลวง 4 แห่ง วัดร้าง 1 แห่ง ส านักปฏิบัติธรรม 
26 แห่ง (มหานิกาย 24 แห่ง ธรรมยุต 2 แห่ง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมมิการามวรวิหาร 
1 แห่ง จ านวนพระภิกษุทั้งสองนิกาย 1,654 รูป มหานิกาย 1,560 รูป ธรรมยุต 94 รูป จ านวนสามเณรทั้งสอง
นิกาย 97 รูป เป็นมหานิกาย 60 รูป ธรรมยุต 37 รูป ศาสนาอิสลาม 4,965 คน คิดเป็น 0.90 % มัสยิด 13 แห่ง 
ศาสนาคริสต์ 3,304 คน คิดเป็น 0.60 % โบสถ์ 35 แห่ง 
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6. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 ไฟฟ้า 

ในปี พ.ศ. 2563 (พฤษภาคม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 
225,702 ครัวเรือน จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอที่มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด คือ อ าเภอหัวหิน มีจ านวน
ผู้ใช้ไฟฟ้า 73,860 ครัวเรือน รองลงมาคือ อ าเภอปราณบุรี 41,271 ครัวเรือน อ าเภอบางสะพาน 41,195 
ครัวเรือน อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 35,623 ครัวเรือน อ าเภอทับสะแก 19,326 ครัวเรือน และอ าเภอกุยบุรี 
14,427 ครัวเรือน 

6.2 ประปา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานประปา เขต 3 ราชบุรี  

การประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการชุมชนในจังหวัดมี 4 แห่ง และเป็นบริการประปาของเทศบาลหัวหิน 1 แห่ง  
มีปริมาณการผลิตน้ า รวม 57,255,164 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย 

- การประปาประจวบคีรีขันธ์ แหล่งจ่ายน้ าประปา 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าคลองบึง และอ่างเก็บ
น้ ายางชุม ใช้แหล่งน้ าดิบ ก าลังการผลิต 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (5,184,000 ลบ.ม./ปี) 

- การประปาปราณบุรี แหล่งจ่ายน้ าประปา 4 แห่ง ใช้แหล่งน้ าดิบ 2 แห่ง คือ เขื่อนปราณบุรี 
และแม่น้ าปราณบุรีก าลังการผลิต 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (14,256,000 ลบ.ม./ปี) 

- การประปากุยบุรี แหล่งจ่ายน้ าประปา 1 แห่ง ใช้แหล่งน้ าดิบจากแม่น้ ากุยบุรี ก าลังการผลิต 
1,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (6,702,564 ลบ.ม./ปี) 

- การประปาบางสะพาน แหล่งจ่ายน้ าประปา 3 แห่ง ใช้แหล่งน้ าดิบจากคลองบางสะพาน 
คลองร่อนทอง อ่างเก็บน้ าช่องลม และอ่างเก็บน้ าช้างแรก ก าลังการผลิต 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
(3,650,000 ลบ.ม./ปี) 

- การประปาเทศบาลเมืองหัวหินเป็นหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน รับน้ าดิบจาก 2 แหล่ง 
คือปราณบุรีและเข่ือนแก่งกระจาน มีก าลังการผลิตรวม 3,420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (24,462,600 ลบ.ม./ปี) 
จ่ายน้ าให้เทศบาลเมืองหัวหินและบริเวณใกล้เคียง 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) เศรษฐกิจจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์โดยรวม ปี 2561 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2561 ณ ราคาประจ าปี  
มีมูลค่าเท่ากับ 93,381 ล้านบาท ลดลงจาก 94,029 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 647.5 ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และผลิตภัณฑ์จังหวัด
ต่อหัว (GPP Pre Capita) ค่าเฉลี่ยต่อหัวของประชากร ในปี 2561 เท่ากับ 191,306 บาท/คน/ปี ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ -0.7 โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลัก พิจารณาจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 
2561 ณ ราคาประจ าปี ประกอบด้วยสาขาการผลิตที่ส าคัญ 5 สาขา ตามล าดับ คือ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมี
สัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 24.1 รองลงมา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 19.2 สาขาที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร มีสัดส่วนร้อยละ 12.8 สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 11.8 สาขากิจกรรมทางการเงิน 
และการประกันภัย มีสัดส่วนร้อยละ 5.0 และสาขาอ่ืน ๆ มีสัดส่วนรวมร้อยละ 26.9 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 ณ ราคาประจ าปี 

กิจกรรมการผลิต มูลค่าล้านบาท ร้อยละของ GPP 
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 17,960 19.2 

สาขาการท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 761 0.8 
สาขาอุตสาหกรรม 22,548 24.1 
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 1,637 1.8 
สาขาการจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 287 0.3 
สาขาก่อสร้าง 4,296 4.6 
สาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 11,062 11.8 
สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 3,385 3.6 
สาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 11,999 12.8 
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 948 1.0 
สาขาทางการเงินและการประกันภัย 4,680 5.0 
สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 3,168 3.4 
สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 225 0.2 
สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1,170 1.2 
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 3,500 3.7 
สาขาการศึกษา 2,562 2.7 
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,005 2.1 
สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 488 0.5 
สาขากิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 702 0.8 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products) 93,381  
ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อบุคคล (Per capita GPP, Baht) 191,306  
จ านวนประชากร (1,000 คน) 488  

ที่มาของข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) สนง.คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รวบรวมและประมวลผล 

การลงทุนภาคเอกชน ในปี 2563 (เดือนมกราคม – เมษายน) ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพิจารณาจากสินเชื่อเพ่ือการลงทุนในจังหวัด หดตัว ร้อยละ -0.7 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนในหมวดยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์ จากราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้
ด้านการลงทุนยังคงซบเซา 

ด้าน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(มค. - เมย.) 

การลงทุนภาคเอกชน 0.3 0.6 6.8 1.0 
   - ปริมาณสินเชื่อเพ่ือการลงทุน (%yoy) 0.3 0.7 6.9 0.6 
   - พ้ืนที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล (%yoy) -21.2 29.9 -13.0 36.8 
   - จ านวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (%yoy) 10.8 -20.0 4.7 -19.8 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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๓.๑.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  ทิศทางนโยบายการพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา

จังหวัดสู่การเป็น “เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดเพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  การท่องเที่ยว เกษตร 
อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริ เวณชายแดน และเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๕ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสู่นานาชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็น
สินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
เชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

-  การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(๑)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จุดแข็ง (Strength: S) 
S๑. มีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ หลากหลายประเภทและมีสิ่งอ านวยความ

สะดวกรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี 
S๒. เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวที่ส าคัญของประเทศและของโลก 
S๓. เป็นแหล่งปศุสัตว์ที่ส าคัญของประเทศ 
S๔. มีอุตสาหกรรมเหล็กใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
S๕. มีจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดน (ด่านสิงขร) ที่มีศักยภาพ  
S๖. การเปิดให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากระดับภูมิภาคตะวันออกจากเมืองพัทยาสู่ 

อ าเภอหัวหิน 
S๗ โครงการรถไฟทางคู่ที่เชื่อมโยงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งด้านเหนือและด้านใต้ 
S๘ มีท่าเรือน้ าลึกพาณิชย์สากลรองรับการขนส่งทางเรือ 
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จุดอ่อน (Weakness: W) 
W๑. มีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลักเพียงสายเดียว ขาดถนนสายรองที่เป็นคู่ขนาน

ส าหรับเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์โครงข่ายคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
ในอนาคต รวมทั้งปัญหาความแออัดของการสัญจร 

W๒ . จั งหวัดมี พ้ืนที่ ยาวมาก ท าให้ เป็น อุปสรรคส าหรับตัดสิน ใจลงทุนและ 
การด าเนินงานของโรงงานในพ้ืนที่ เนื่องจากอาจมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง 

W๓. แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในจังหวัดที่มีศักยภาพนอกเหนือจากหัวหิน ยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวนอกจากหัวหินยังไม่เป็นมืออาชีพ 

W๔. ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนงาน และขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ในเรื่องระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP  

W๕. ประชาชนขาดการพัฒนาการเรียนรู้ และใช้ไอทีให้เป็นประโยชน์เนื่องจาก 
ขาดการส่งเสริมและให้บริการด้านระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 

W๖. วัตถุดิบด้านการเกษตร เช่นสับปะรด ยางพารา และปาล์มน้ ามัน มีปัญหาราคา
ผลผลิตผันผวน เนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาติหรือการเกิดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช 

W๗ . ขาดการพัฒนาด้านระบบมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูป  
เพ่ือยกระดับสินค้ารองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตอบสนองการบริโภค 

W๘. เกษตรบางส่วนยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบเกษตรปลอดภัยเนื่องจากปัญหาความ
เข้าใจและปัญหาด้านงบประมาณ 

(๒)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โอกาส (Opportunity: O) 
O๑. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย Royal Coast และ

ก าหนดเขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างเมืองหัวหิน ชะอ า และพ้ืนที่เชื่อมโยง 
O๒. อาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและ

อนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก าหนดให้พัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 
O๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นการเชื่อมโยงทั้งภาค และ

ภูมิภาคมีกลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความร่วมมือภูมิภาค อนุภูมิภาค และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
O๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ 

(MICE) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของกลุ่มไมซ์ ซึ่งใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า 
O๕. นโยบายด้านเกษตรปลอดภัยเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้ผลผลิตทางการเกษตร 

และเกษตรอุตสาหกรรมของไทยให้มีมูลค่าเพ่ิมเป็นที่แพร่หลายในตลาดโลกมากข้ึน 
O๖. หน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมการปลูกพืชในระบบปลอดภัยจึงเป็นโอกาสในการ

สร้างมูลค่าเพ่ิม 
O๗. กรมส่งเสริมการเกษตรให้การส่งเสริมแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ

ปลูกพืชในระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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อุปสรรค (Threat: T) 
T๑. ขาดศูนย์วิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 
T๒. ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและ

มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย 
T๓. ค่านิยมทางการศึกษาท่ีส่วนใหญ่มุ่งเน้นสู่ความต้องการของตลาดสากล 
T๔. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
T๕. แรงงานในพ้ืนที่บางส่วนยังขาดทักษะฝีมือแรงงาน 
T๖. ปัญหาขยะฯ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและขาดการจัดการที่เหมาะสม 

(๓)  TOWS Matrix 

ทิศทางเชิงรกุ (SO) 
1. ขยายฐานการท่องเที่ยว การค้า เพ่ือเป็นประตูสู่
ภาคใต้ และประเทศเมียนมา รวมถึงข้ามอ่าวไทยไป
ภูมิภาคตะวันออก และรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 
2. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น โดยการยกระดับ
การท่ องเที่ ย ว  โดยใช้ จุ ดแข็ งโครงสร้ าง พ้ื น ฐาน
ทางด้านโลจิสติกส์ และเรื่องท าเลที่ตั้ง 
3. พัฒนาสินค้าทางการเกษตร และเกษตรแปรรูปให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เป็น
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการส่งออก 
4. พัฒนาแหล่งผลิตและแปรรูป เช่นมะพร้าวและ
สับปะรด ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าให้ได้รับ
รองมาตรฐานทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) 
1. จัดท าโครงการด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
ขนส่ง โครงข่ายคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การค้า การลงทุน เช่น outsourcing, subcontract 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และงานแสดงต่าง ๆ  
ให้มากขึ้นและต่อเนื่องเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงการ
พั ฒ น าแห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว  และส ร้ า งความน่ าสน ใจ
นอกเหนือจากอ าเภอหัวหิน 
3. เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมสินค้ามาตรฐาน  GAP และ
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือยกระดับสินค้ารองรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพตอบสนองการบริโภค 
4. ยกระดับของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั้งผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานโดยให้ความรู้ทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
1. พัฒนาศักยภาพของประชากรในพ้ืนที่ให้เป็นแรงงาน
ฝีมือทั้งด้านเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเหล็ก และงาน
บริการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้าด้านเกษตรแปรรูป
ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนทุกห่วงโซ่อุปทาน 
3. ยกระดับพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด รวมถึง
ศึกษาและเตรียมความพร้อมต่อโครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
 
 
 

ทิศทางเชิงรับ (WT) 
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและระบบมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือ
ยกระดับสินค้า และบริการในการรองรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ ตอบสนองการบริโภคโดยพัฒนาความ
เจริญในทุกพ้ืนที่ให้เท่าเทียมกันสนับสนุนใช้ประโยชน์จาก
ไอที ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ และเวลาใน
การเดินทาง 
2. จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ครบวงจรอย่างจริงจังต่อเนื่องและเข้าถึงได้ง่ายในทุกระดับชัน้ 
3. จัดท าโครงการด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง
ให้กับสถานประกอบการและชุมชนในท้องถิ่น รวมถึง
ด าเนินมาตรการป้องกันและก าจัดขยะอย่างเข้มงวดเป็น
รูปธรรม 
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(๔)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
๑. การให้ความรู้กับเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว กับสถานประกอบการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนส่วนใหญ่ เนื่องจากยังขาดความเข้าใจในรายละเอียด จึงมีความ
เสี่ยงในการปฏิบัติ อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาได้ 

๒. การบูรณาการ การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในจังหวัด 

๓. การพัฒนาแรงงานมีทักษะในพ้ืนที่ให้ตรงกับภาคอุตสาหกรรม โดยสร้างแรงจูงใจ 
อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยที่มีทักษะ เยาวชนไม่ให้ความส าคัญกับภาคการผลิต  
โดยควรมีระบบการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเนื่ องจากปัจจุบันยังต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวอย่างมาก 
ภาคอุตสาหกรรมต้องการการวางแผนล่วงหน้า กรณีการโยกย้ายถิ่นฐานกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

๔. ปัญหาขยะ มลภาวะของจังหวัดที่เกิดจากการท่องเที่ยว การเกษตร และสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ ควรมีการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจั ดการปัญหา 
ด้านนี้อย่างจริงจัง 

 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖5 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“ยกระดับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนสัมพันธ์” 

๓.๒.๒ พันธกิจ 
๑. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือด าเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สัมฤทธิ์ผลรวมทั้ง

ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
๓. ก ากับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สร้างมาตรฐานด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 

• เป้าประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน

อนาคต โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในระดับ
สากลได้ในอนาคต 
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• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1. สถานประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ 

2. ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามี 
ผลิตภาพเพ่ิมข้ึน 

3. จ านวนสถานประกอบการได้รับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ราย 

ร้อยละ 

 
ราย 

5 

5 

 
5 

6 

10 

 
10 

7 

10 

 
10 

 
• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนับสนุนสถาน
ประกอบการให้ได้การ
รับรองมาตรฐานสากล 

 
• โครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เป็นที่
ยอมรับสู่ระดับสากล 

 
1 

 
1 

 
1 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการจัดท า
โครงการเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้นทุน 

 
• โครงการพัฒนาสถานประกอบการใน
การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน 
• โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ด้านนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่า 

 
1 
 

1 

 
1 
 

1 

 
1 
 

1 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ
โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
• โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จาก
ระดับชุมชนไปสู่ระดับSMEs 
• โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
1 
 
 

1 

 
1 
 
 

1 

 
1 
 
 

1 
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2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

• เป้าประสงค์   
เพ่ือส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. สถานประกอบการได้รับความรู้ด้านการบริหาร 
    จัดการขยะ 
2. สถานประกอบการมีการจัดท าระบบมาตรฐาน 
    การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ราย 
 

ราย 
 

25 
 

10 
 

30 
 

15 
 

30 
 

20 
 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
การพัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

• โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อ
สร้างมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

• โครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการผลิต 

 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการมีการจัดท า
มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 
• โครงการการจัดท ามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
• โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวเนื่องในการผลิตของสถาน
ประกอบการ 
• โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 

 
1 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 
 
 

1 
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3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

• เป้าประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาข้อมูล ระบบภายในองค์กรและความสามารถของบุคลากรในการ

ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน (%) 

% 
 

85 
 

85 
 

85 
 

 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน จัดหา
ทรัพยากรให้เหมาะสม 
พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
• โครงการจัดตั้งศูนย์ระบบฐานข้อมูล
บริการเรื่องของการลงทุน การขอใช้
บริการจากภาครัฐและเอกชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
• โครงการจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐาน
สินค้าการเกษตรของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
6 
 
 
 

6 
 

 
5 
 
 
 

5 
 

 
4 
 
 
 

4 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สร้างภาพลักษณ์
อุตสาหกรรมให้เป็นที่
ยอมรับของชุมชนในการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 
• โครงการศูนย์รวบรวมและจัดจ าหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรม รองรับกิจกรรม
การตลาดและการท่องเที่ยว 

 
4 

 
3 

 
3 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
สร้างกระบวนการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือ
เผยแพร่สู่สากล 

 
• โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) 

 
1 

 
1 

 
1 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ)  

๑. โครงการพัฒนานวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มะพร้าว และสับปะรดให้ได้มาตรฐานสู่สากล 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มะพร้าว และ
สับปะรดให้ได้มาตรฐานสู่สากล 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

นวัตกรรมเกษตร คือองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
กำรเกษตรและห่วงโซ่อุปทำน โดยกำรแบบบูรณำกำรวิถีเกษตรเข้ำ
กับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  และค ำนึงถึงผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม ท ำให้กำรเกษตรสำมำรถขยำยตัวได้กว้ำงขึ้นกำรน ำ
นวัตกรรม ทำงกำรเกษตร มำใช้เป็นกลไกของกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ  เพรำะเล็งเห็นว่ำกำรใช้เทคโนโลยีจะมีส่วนส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำชนบทและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญที่จะช่วยให้กำรท ำเกษตรกรรมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงและ
กลำยเป็นอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน 
     ดังนั้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมพัฒนำนวัตกรรม
ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ มะพร้ำว และสับปะรดของไทยไปสู่สำกล 
และตอบรับนโยบำยภำครัฐในด้ำนที่ต้องกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรบูรณำกำรวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมให้ได้รับกำรยกระดับศักยภำพเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ือให้มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทำงในกำรยกระดับ
คุณภำพผลิตภัณฑ์ท่ีมะพร้ำว และสับปะรดในพ้ืนที่คือกำรก ำหนด
มำตรฐำน ควบคุมคุณภำพ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนเป็น
ที่ยอมรับในระดับสำกลเพ่ือสนับสนุนกำรขยำยโอกำสสู่เส้นทำง
ธุรกิจและเพ่ิมกำรส่งออก รวมถึงจ ำเป็นต้องสร้ำงแบรนด์พร้อม
จัดท ำตรำสัญลักษณ์และแผนประชำสัมพันธ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มะพร้าว 
และสับปะรด ของสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการ
ส่งออก 
2. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้วยการก ำหนดมำตรฐำน ควบคุม
คุณภำพ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับ
สำกล 
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์  และฉลากสร้างแบรนด์ จัดท าตรา
สัญลักษณ์ และแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
คัดเลือก 
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 1. พัฒนานวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  มะพร้าว และ
สับปะรดของสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
2. การปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบมะพร้าวและสับปะรดในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ที่มีนัวตกรรมในการเข้าสู่การจัดท ามาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ 
3. สร้างแบรนด์ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์มะพร้าว
และสับปะรดพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 1. มีการน านวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว และ
สับปะรดที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้มาก
ขึ้นและมีแนวโน้มในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
2. ผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า  มีการปรับปรุง
คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์มะพร้าวและสับปะรดในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ที่มีนัวตกรรมในการเข้าสู่การจัดท ามาตรฐาน 
3. ได้แบรนด์ ตราสัญลักษณ์ มะพร้าวและสับปะรดและแผน
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทีม่ีการน านวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูป 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด
เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

1. ส ารวจสถานประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว และสับปะรดที่มีคุณภาพ และคัดเลือกเพ่ือเข้า
ร่วมการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดการยอมรับและสู่การส่งออก 
2. การด าเนินการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทีผ่่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
3. การด าเนินการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มะพร้าว 
และสับปะรดที่มีคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน 
4. การจัดซื้อครุภัณฑ์ในงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา 
5. สร้างแบรนด์ จัดท าตราสัญลักษณ์ และแผนการประชาสัมพันธ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ มีการน านวัตกรรมมาใช้ ในการแปรรูปจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
6. การพัฒนาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่านการ
คัดเลือก 
7. จัดหาวัสดุเพ่ือการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นมาตรฐานสู่การส่งออก 
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8. จัดกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว และสับปะรดและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ดีเด่นระดบัจังหวัด ผลิตภัณฑ์ละ 3 ด้านๆ ละ 1 รายรวม 6 ราย 
9. จัดกิจกรรมแสดงผลงานการพัฒนานวัตกรรมในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว และสับปะรดระดับจังหวัดจ านวน 2 วัน 
10. การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

๙. งบประมาณ 9,500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบกำร
ท่องเที่ยวที่เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มำเยือนได้พัฒนำหรือ
ได้ใช้ศักยภำพหรือควำมสำมำรถด้ำนแนวคิดสร้ำงสรรค์ของ
นักท่องเที่ยวเองเข้ำไปมีส่วนร่วมในวิถีทำงและประสบกำรณ์เรียนรู้
กับผู้คนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ำกันอยู่เป็นประจ ำของผู้คนในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยที่นักท่องเที่ยวอำสำเข้ำไปท ำหรือเข้ำไปมีส่วน
ร่วมด้วย 
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) นับวันจะถูก
น ำมำสร้ำงกระแสให้มีบทบำทในกำรสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศทั่วโลกมำกยิ่งขึ้น และในประเทศไทยได้น ำมำ 
ก ำหนดเป็นนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งกล่ำวถึงเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์
ที่มีจุดประสงค์จะสร้ำงมูลค่ำจำกสิ่งที่มีอยู่และมุ่งเน้นในกำรสร้ำง
คุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่นักท่องเที่ยวสำมำรถมี
ส่วนร่วมและสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ที่ได้รับจำกกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวในแหล่งต่ำง ๆ ผ่ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพฒันำชุมชนที่
เก่ียวข้องให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินชีวิตของชุมชนโดยกำรจัด
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงกลมกลืน 
2. เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนในเชงิกำรเรียนรู้ กำรทดลอง เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ประสบกำรณ์จำกสิง่ที่มีอยู่และเป็นจริงในชุมชนนัน้ ๆ 
3. เพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรท่องเที่ยวที่เนน้กำร
เรียนรู้ในเร่ืองศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือสถำนที่โดยผ่ำน 
ประสบกำรณ์ตรงในกำรมีส่วนรว่มกับเจ้ำของวัฒนธรรมนัน้ ๆ  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 1. แหล่งท่องเที่ ยวได้ รับกำรพัฒนำและจัดท ำมำตรฐำนให้
สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำชุมชนที่เกี่ยวข้องให้เกิดควำม
ยั่ งยืนในกำรด ำเนินชีวิตของชุมชนโดยกำรจัดกิจ กรรมกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงกลมกลืน 
2. มีกำรจัดท ำคู่ มือมำตรฐำนกำรท่องเที่ ยวเชิ งสร้ำงสรรค์ 
(Creative Tourism) ของแต่ละพ้ืนที่รวมถึงมีกำรประชำสัมพันธ์ 
และจัดท ำเอกสำรพร้อมสื่อในกำรประชำสัมพันธ์แนะน ำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) ของแต่ละพ้ืนที่ 
3. แหล่งท่องเที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกิจกรรมที่มีควำมสัมพันธก์ับ
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนในเชิงกำรเรียนรู้ กำร
ทดลอง เพื่อให้ได้มำซึ่งประสบกำรณ์จำกสิ่งที่มีอยู่และเปน็จริงในชุมชน
นั้น ๆ 
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๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 1. เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคลอ้งกับแนวทำงกำรพัฒนำชุมชนที่
เก่ียวข้องให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินชีวิตของชุมชนโดยกำรจัด
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงกลมกลืน 
2. มีกิจกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวิถี
ชีวิตชุมชนในเชิงกำรเรียนรู้ กำรทดลอง เพื่อให้ได้มำซึ่งประสบกำรณ์
จำกสิ่งที่มีอยู่และเป็นจริงในชุมชนนัน้ ๆ  
3. เกิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรท่องเที่ยวที่เน้นกำรเรียนรู้ใน
เร่ืองศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือสถำนที่โดยผ่ำน 
ประสบกำรณ์ตรงในกำรมีส่วนร่วมกับเจ้ำของวัฒนธรรมนั้น ๆ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์
ของจังหวัดสู่นานาชาติ 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

1. ส ำรวจแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำหรือบริกำรกำรท่องเที่ยวรวมถึง
ผู้ประกอบกำร และชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคัดเลือก
เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร 
2. กำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จำกผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่คัดเลือกได้แก่ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจท่องเที่ยว คนพ้ืนที่ในชุมชน นักวิชำกำรหน่วยงำนภำครัฐโดย
ใช้วิธีสำมเส้ำ 
3. ศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้องได้แก่เอกสำรและงำนวิจยัที่เก่ียวข้องกับ
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ รวมถึงเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อวิเครำะห์เอกสำร (Document 
analysis) หลังจำกนัน้น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ตำมแนวทำงกำรวิจัย
เชิงคุณภำพด้วยวิธีกำรพรรณนำวิเครำะห์และน ำเสนอผลกำรวิจยัและ
ข้อเสนอแนะ 
4. ด ำเนินกำรพัฒนำและจัดท ำมำตรฐำนกำรท่องเที่ ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) ณ พ้ืนที่ที่ท ำกำรคัดเลือก 
5. ติดตามผลกำรพัฒนำและจัดท ำมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) ณ พ้ืนที่ที่ท ำกำรคัดเลือก 
6. คณะกรรมกำรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
(Creative Tourism) ลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินและตรวจสอบผลกำร
จัดท ำโครงกำร และให้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 
7. จัดท าคู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative 
Tourism) ของแต่ละพ้ืนที่ 
8. ท าการประชาสัมพันธ์ และจัดท าเอกสารพร้อมสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์แนะน ากำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative 
Tourism) ของแต่ละพ้ืนที่ 
9. การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

๙. งบประมาณ 5,500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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๓. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมเพ่ือทดแทนแรงงำนคนเข้ำสู่ industry 4.0 

๑. ชื่อโครงกำร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมเพ่ือ
ทดแทนแรงงำนคนเข้ำสู่ industry 4.0 

๒. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวและก้ำวเข้ำสู่ยุคอุตสำหกรรม 
4.0 (Industry 4.0) โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทั ล  และระบบ
อินเตอร์เน็ตมำใช้ในกระบวนกำรทำงธุรกิจ และระบบกำรผลิต ท ำ
ให้สำมำรถสื่อสำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่ำงอิสระ ท ำให้เกิด
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ซึ่งหลำยประเทศต่ำงตื่นตัวและ
ปรับเข้ำสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 กันแล้วรวมถึงประเทศไทยก็
ต้องปรับตัวเพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภำคอุตสำหกรรมไทยในตลำดโลก 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1. เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุตสำหกรรม 4.0 รวมถึง
แนวทำงกำรปรับตัวและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
อุตสำหกรรม 4.0 
2. เพ่ือให้เกิดแนวคิดในกำรพัฒนำธุรกิจและกำรผลิตของสถำน
ประกอบกำรไปสู่อุตสำหกรรม 4.0  
3. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของภำคอุตสำหกรรมในจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์เพ่ือกำรเตรียมพร้อมสู่อุตสำหกรรม 4.0 

 
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร 1. สถำนประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุตสำหกรรม 

4.0 รวมถึงแนวทำงกำรปรับตัวและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในอุตสำหกรรม 4.0 

2. สถำนประกอบกำรเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำธุรกิจและกำรผลิต
ของสถำนประกอบกำรไปสู่อุตสำหกรรม 4.0  
3. ส ถ ำน ป ระก อบ ก ำรมี ก ำ ร เส ริ ม ส ร้ ำ งศั ก ย ภ ำพ ข อ ง
ภำคอุตสำหกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือกำรเตรียมพร้อมสู่
อุตสำหกรรม 4.0 

๕. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 1. สถำนประกอบกำรมี กำรป ระยุ กต์ ใช้ เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล
อุตสำหกรรม 4.0 ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

2. สถำนประกอบกำรเกิดกำรพัฒนำธุรกิจและกำรผลิตสำมำรถ
เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน หรือเพ่ิมศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจได้ 
 

๖. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด
เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

๗. ระยะเวลำ 1 พฤศจิกำยน 2564 – 30 มิถุนำยน 2565 
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๘. กิจกรรมที่ส ำคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดสัมมนำชี้แจงโครงกำรแก่ เจ้ำหน้ำที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) 
วิสำหกิจชุมชนที่มีศักยภำพ และรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

2. จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกในกำรฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ  

3. ศึกษำดูงำน Smart Factory ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินธุรกิจแบบอุตสำหกรรม 4.0 

4. ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล 
5. กำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

๙. งบประมำณ 2,500,000 บำท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) 

ของ อก. 

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

สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2561 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 

วิส
ัยท

ัศน
์ 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของไทย ให้
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพ่ิมขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่า
ระดับนานาชาติ เกษตร

ปลอดภัย ด่านสิงขร
ระเบียงเศรษฐกิจแห่ง

อนาคต สังคมผาสุกภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรปู มะพร้าว

และสับปะรด บูรณาการสู่
มาตรฐานสากล ต่อยอด
นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมให้

เติบโตและเข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

เสริมสร้างความโดดเด่น
ด้านการท่องเที่ยวบน
พ้ืนฐานเอกลักษณ์ของ

จังหวัดสู่นานาชาติ 

การเสริมสร้างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน       
ให้เอ้ือต่อการลงทุน               

และการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

เสริมสร้างนวัตกรรม
กระบวนการผลิต การแปร

รูป และการตลาดเป็น
สินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

การเสริมสร้างและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยกระดับศักยภาพด่าน
สิงขร สร้างการเติบโต
การค้า การลงทุน การ

ท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาค 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กร เพื่อให้บริการอย่าง

มีคุณภาพ 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพ่ือให้บริการอย่าง

มีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

 

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

จังหวัด 

ไม่มีผลการด าเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด 
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 4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2563 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม จ านวน 400,000 บาท ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแบ่งเป็น ค่าจ้างที่ปรึกษา วงเงินตามสัญญาจ้างจ านวน 395,000 บาท และค่าติดตาม
โครงการฯ จ านวน 5,000 บาท รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 399,950 บาท คงเหลือ 50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้ด าเนินการจัดจ้างบริษัท เวิร์คพริ้นท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญา
เลขที่406/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563 วงเงินตามสัญญาจ้างจ านวน 395,000 บาท (สามแสนเก้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง (28 พฤษภาคม 2563  – 
24 กันยายน 2563) ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสับปะรดพร้อมบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ให้กับผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 ราย/5 ผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 

1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว ขนมปังชีสเชค คุกกี้สับปะรด 

2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้าน
หนองปุหลก 

น้ าสับปะรด พุดดิ้งสับปะรด 

3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้นกล้าอาชีพแปรรูป
เครื่องส าอางบ้านรวมไทย 

สบู่สับปะรด มาสก์ชีทสับปะรด 

4 กลุ่มเครือข่ายสับปะรดสยามโกลด์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

สับปะรดผลสด สับปะรดตัดแต่ง 
พร้อมบริโภค 

5 บริษัท เพิ่มทรัพย์บุญทวี จ ากัด ปลาทูอบสับปะรด น้ าต้มส้มสับปะรด 

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว 
ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

  

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก 
ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ 
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3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้นกล้าอาชีพแปรรูปเครื่องส าอางบ้านรวมไทย 

ผลิตภัณฑ์เดิมและบรรจุภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
  

 
4. กลุ่มเครือข่ายสับปะรดสยามโกลด์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลิตภัณฑ์เดิมและบรรจุภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
  

 
5. บริษัท เพ่ิมทรัพย์บุญทวี จ ากัด 

ผลิตภัณฑ์เดิมและบรรจุภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
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2. ด้วยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการแปรรูป
มะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,575,200 บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้นวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value) ตรงกับความต้องการของตลาด ให้กับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคล (ผู้ประกอบการเกี่ยวกับแปรรูปมะพร้าว) จ านวน 50 ราย 
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นการร่วมบูรณาการด าเนินโครงการ  

โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้ากิจกรรม
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มะพร้าวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) จ านวน 3 ราย และ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการมะพร้าวเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล จ านวน 10 
กิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มะพร้าวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) จ านวน 3 ราย 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการมะพร้าวเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล จ านวน 10 กิจการ 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล  หน่วยงาน /ที่อยู่  นวัตกรรมใหม่ 
1 นางสาวอารมย์  สุจริตรักษ์ บริษัท แสงอรุณโคโคนัทออยล์ จ ากัด 

171/1 ม .3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบฯ 

น้ ามันส าหรับปรุงอาหาร ลด
กลิ่นหืนของมะพร้าว 

2 นางพิราวรรณ์  โยเอนเซ่น บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จ ากัด 
568/1 ม.6 ถ.นิคมสร้างตนเอง ต.อ่าวน้อย 
อ.เมือง จ.ประจวบฯ 

คุ้กกี้ทูเล่มะพร้าวโปรตีนสูง 

3 นายพีรยุทธ  วิเทศ บริษัท โคโค่ 1965 จ ากัด 
368 ม.5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 

ไอศกรีมกินแล้วได้สุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ -สกุล  หน่วยงาน /ที่อยู่  มาตรฐานที่
ต้องการ 

1 นายปิยะณัฐ  เกียงประสิทธิ์ บริษัท สยามฟรุ๊ตการ์เด้น จ ากัด 
22  ม.11 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 

Fssc 2200 

2 นางสาวจิฎากาญจน์  ยิ่งยวดวราธรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟิวส์โคโคนัทดอทคอม  
66/66 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.4 

3 นางเสาวรส สุริยะฉันทนานนท์ บริษัท กะลาใส จ ากัด 
10/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.4 

4 นางชุติมาศ  ชูพินิจสกุลวงค์ บริษัท พี.บี.โคโคนัท จ ากัด 
54/2 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.4 

5 นายภูสิต  องอาจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคโค่ เวิร์คส์ 
64/2 ม.6 ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.4 

6 นางกาญจนา ศุภานุสนธิ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะพร้าวอินเตอร์ฟู้ด 
9/9 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX  
V.5 
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ภาพประกอบลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการมะพร้าวเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 นางสาวพัชนี  ชัยณรา 
 

บริษัท โคโค่บิวตี้เนเชอรัลโปรดักส์ จ ากัด 
46/3 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ  
จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.4 

8 นายเกรียงศักดิ์  นิยมไทย บริษัท เยียรบับ จ ากัด 
77 ม.7 ต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.5 

9 
 

นางสาวฉันทนา  แซ่ลิ้ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทับสะแกโคโค่ 
130/13 ม.9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.4 

10 นายพีระพงษ์  โตขลิบ บริษัท ไทยมะพร้าวกะทิ จ ากัด 
105 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 

GMP CODEX 
V.5 
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3. ด้วยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อน
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณจ านวน 4,355,700 บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรงุกิจการ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหา/เพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบให้กับสถานประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์น าไปสู่การขยายช่องทางการตลาดแบบดิจิทัล  จ านวน 50 กิจการ ด าเนินการในพ้ืนที่ 12 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ Big Brother ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองการผลิตโรงไฟฟ้า 
สุราษฎร์ธานี (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก) ด าเนินการ 

-  ส่งเสริมงานวิจัยกระบวนการผลิตกะลามะพร้าวอัดแผ่นส าเร็จรูป เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้
ชุมชนตลอดจนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรในการผลิต
กะลามะพร้าวอัดแผ่น ให้แก่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บ้านทุ่งประดู่ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี )โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก(  ด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการขึ้นรูปวัสดุทดแทนไม้
จากกะลามะพร้าวแก่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บ้านทุ่งประดู่ ณ อาคารควบคุมกลางโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทับสะแก ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
************************** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


