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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แผนปฏิบัติการด้านต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และ
มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด และจาก
การวิเคราะห์ดังกล่าว จึงนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาใน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2565 ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การกํากับ ดูแลและส่งเสริม
อุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานควบคู่กับการกํากับดูแล
สิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ  
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เปูาหมาย 
 เปูาหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี 
 เสถียรภาพและยั่งยืน 
 เปูาหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การเกษตรสร้างมูลค่า 

(เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูเกษตร
อัจฉริยะ) 

 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม 
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และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ) 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง          
ข้อมูลปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

(๓)  การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก ่การขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  
การกํากับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 
และเพ่ิมผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเปูาหมาย โดยกําหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ดังกล่าว ในเรื่องการผลักดันและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายและแผน ทําให้
โครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงครามสามารถดําเนินการตามแผน และแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  
การเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ มูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้น ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพ
สูงขึ้นและผลประกอบการดีขึ้น ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพ่ิมขึ้น โดย
มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนงานเพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมการยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีแนวทางใน
การอํานวยความสะดวกในด้านการลงทุน การประกอบกิจการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค บูรณาการ
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม บูรณาการการจัดการ ผัง
เมืองในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เปูาหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจาย

และอย่างต่อเนื่อง 
2) แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย         
เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 เปูาหมายของแผนย่อย 
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
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3) แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน 

 ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เปูาหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

2) แผนย่อย การสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
และกําหนดให้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลาก
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีมาตรการเพ่ือจํากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ 
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และ
อุปทานและนวัตกรรม  เ พ่ือสร้ า งมูลค่ า เ พ่ิมและประโยชน์สู งสุ ด  
ต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิก
จากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  การยกระดับโครงสร้ าง พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต 
เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
 เปูาหมายของแผนย่อย 

- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
3) แผนย่อย การสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

 แนวทางการพัฒนา 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

 เปูาหมายของแผนย่อย 
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- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
4) แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 แนวทางการพัฒนา 
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก 
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 เปูาหมายของแผนย่อย 
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมี 
ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เปูาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่   
                 ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนํา 
  นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

2) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการ 
ประชาชน 
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
- ปรับวิธีการทํางาน จาก “การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” 
เป็น “การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 

 เปูาหมายของแผนย่อย 
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

3) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แนวทางการพัฒนา 

- รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
- พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า 
- จัดทํางบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษ ี
- กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

 เปูาหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

4) แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
- ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 เปูาหมายของแผนย่อย 
- เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

5) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็น   
องค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
- กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

 เปูาหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐาน 
สากลและมีความคล่องตัว 

6) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปูาหมายและนโยบายกําลังคนในภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างผู้นําทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ 

 เปูาหมายของแผนย่อย 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรมจรยิธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ  
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

หัวข้อที่ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาอัจฉริยะ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสาธารณสุข 
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา  
   (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา 
     (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑2 : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -   
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพ่ิมประสิทธภิาพทางเทคโนโลยี - Big data 
(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
หน่วยงาน ดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการ
แข่งขันทาง การค้าและตลาดเสรี (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ : คณะทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ 
(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ -  
ความยากง่ายในการทําธุรกิจ (สนับสนุน) 

หัวข้อย่อย 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : Regional Integration Committee    

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม       
ในภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : Clusters and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรม
เปูาหมาย 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : Regional 
Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading 
Centers/Treasury Centers 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : Borderless Trade ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนใน

ต่างประเทศ 
หัวข้อย่อย ๑.๓ : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, 
Innovation Ecosystem) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

และสเกลอัพ 
หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

หัวข้อย่อย ๒.๑ : การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
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ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับ
ภาคเกษตร 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 

หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ

ลดความเหลื่อมล้า 
    หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

หัวข้อย่อย ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพการ
มาตรฐาน และนวัตกรรม 

หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 

หัวข้อย่อย ๓.5 : การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body) 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
(2) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและ
สร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
(3) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดขีองประชาชน 
(4) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมี
การทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
(5) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐาน
การผลิตและบริการใหม ่
(6) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
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๒) เป้าหมายรวม 
(1) ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ 
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและ
มีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบไดก้ระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐใน
การให้บริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบ
ดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่
จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้นรวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่
มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เปูาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เปูาหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เปูาหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เปูาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานใน

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เปูาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
เปูาหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง 
๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน 

๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ  
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และการค้า การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
อันจะนํามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 

๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย  
(๑) พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร  
(๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ   
(๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  

๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย 
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม  
(๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทําประมงให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning)  
(๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 
(๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง  
(๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร  
(๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร  
(๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย  
(๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย  
(๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ  
(๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 
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๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกร    
รุ่นใหม ่ดังนี้  
(๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร       
(๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร  
(๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 

๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง จําเป็นต้องมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบัน   
เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งกําหนดอุตสาหกรรม
อนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี         
การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกําหนด
อุตสาหกรรมเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น 
พิจารณาจาก  ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่าง ๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมี พ้ืนฐานที่ เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต
ที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการ
พัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน 
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  
๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สําคัญของ
ประเทศ  ในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  
๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจ  ในลักษณะคลัสเตอร์  
๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน  
๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสําหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้  
๒.๑) วางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  
๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  
๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและนําไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมสําหรับ
อนาคต 

๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
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๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่
มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้ เติบโตอย่างเข้มแข็ง  
๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพใน
การเติบโต  
๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย 
จัดทําและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว  
๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นกลไก
ในการบริหารจัดการและกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา    
ดังนี้ 
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา  
๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ 

๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
๑) ส่งเสริมการทําตลาดเชิงรุก 
๒) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย  

(๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่
มีทักษะในการทําธุรกิจ  
(๒) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ทําธุรกิจ 
(๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาด
ใหญ ่

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ 
๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และอํานวยความสะดวกการค้า 
๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 – 
2579 โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปี 2566-2570 

แผนปฏิบัติ ราชการระยะ  5 ปี  (พ .ศ . 2566 - 2570) ของสํ านั กงานอุตสาหกรรมจั งหวัด
สมุทรสงคราม จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมีกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 
และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึง
นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย  
การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การกํากับ ดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานควบคู่กับการกํากับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง          
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๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” การตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่น้ํา ดินแดน

แห่งนี้สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กลอง จากสมุทรสงคราม อพยพมาตั้งบ้านเรือนในถิ่นนี้
ชาวแม่กลอง เดิมในสมุทรสงครามเป็นชาวแม่น้ําเคยอยู่ริมแม่น้ํากําแพงเพชรมาก่อน เมื่อแม่น้ํานั้น
ตื้นเขิน การทํามาหากินของราษฎรฝืดเคือง จึงพากันอพยพมาหาทําเลที่อยู่ใหม่ เรียกหมู่บ้าน 
ที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า บ้านแม่กลองตามชื่อบ้านเดิมของตน ที่มาชื่อ บ้านแม่กลอง นอกจากที่กล่าวอ้าง
แล้วยังมีเรื่องราวที่เล่าสืบเนื่องกันมาว่าด้วยเรื่องกลองใหญ่ที่วัดใหญ่ ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีนัยแบ่งเป็น ๒ ทางคือ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ หลวงศรีสวัสดิ์ (ชื่น เทพสุวรรณ) นายอําเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาเป็น
นายอําเภอ แม่กลอง ได้นําซุงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดทํากลองใบใหญ่ขึ้นหนึ่งใบ 
ซึ่งทําด้วยหนังวัวกระทิง จากปุาเมืองกาญจนบุรี ครั้งสร้างเสร็จแล้วได้นํามาถวายที่วัดใหญ่ ตําบล
แม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทางราชการจึงทําตราของจังหวัดเป็นรูปกลองลอยน้ํา
สองฟากฝั่งเป็นต้นมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องกลองใหญ่นี้
ยังมีที่มาอีกนัยหนึ่งเป็นนิยายชาวบ้านเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่ากลองใบใหญ่ลอยมาติดหน้าวัดใหญ่ 
และชาวบ้านช่วยกัน เก็บไว้ที่วัดและกลองใบใหญ่นี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ที่วัดใหญ่จนปัจจุบัน 
กลองใบนี้เป็นกลองขนาดใหญ่มากจึงเรียกว่าแม่กลอง 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
เป็นรูปกลองลอยน้ํา สองฝั่งแม่น้ําเป็นต้นมะพร้าว  
ความหมาย ซึ่งเดิมของจังหวัดนี้ คือ เมืองแม่กลองเพราะตั้งอยู่ริมลําน้ํา   
แม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญ มาแต่สมัยโบราณตราของ
จังหวัด จึงทําเป็นรูปกลองลอยน้ําสองฝากฝั่งเป็นต้นมะพร้าว อันเป็น
สัญลักษณอ์าชีพหลักของจังหวัด 
 

  
ต้นไม้ประจ าจังหวัด (พรรณไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัด) ต้นจิกทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ 
BarringtonaiAsiatic (Linn.) Kurz 
 
ค าขวัญประจ าจังหวัด 
“ เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.๒ แม่กลองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ” 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
ขนาด  จังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๑๖.๗๐๗  ตารางกิโลเมตร (๒๖๐,๔๔๒ไร่) พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
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ที่ตั้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๕ กิโลเมตร ตามเส้นทาง ถนนพระรามที่ ๒ หรือทางหลวง
พิเศษ หมายเลข ๓๕ (ธนบุรี – ปากท่อ) 
อาณาเขต 
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๔๑๖,๗๐๗ ตารางกิโลเมตร คิด
เป็น ร้อยละ ๐.๐๘ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ (๕๑๓,๑๑๘.๐๓ ตารางกิโลเมตร) สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริม
ทะเล สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีภูเขาหิน มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ําแม่
กลองและมีลําคลอง จํานวน ๓๖๖ ลําคลอง เป็นเครือข่าย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ทําให้ยังคง
สภาพของความเป็นสังคมชนบท และร่มรื่น  
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครโดยมีลําคลองดอนมะโนรา และรางหัวตําลึง
ในเขตท้องที่อําเภอบางคนที และอําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นแนวแบ่งเขต 
ทิศใต้ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่น้ําแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรีโดยมีลําคลองวัดประดู่ เป็นแนวแบ่งเขตใน
ท้องที่อําเภออัมพวา 
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครที่คลองพรมแดนท้องที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

แผนภูมิแสดงอาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปน
ทราย แม่น้ําสําคัญของจังหวัดที่ไหลผ่านคือ แม่น้ําแม่กลอง ซึ่งไหลผ่านบริเวณท้องที่อําเภอ 
บางคนทีและอําเภออัมพวาไปออกทะเลอ่าวไทยที่บริเวณปากแม่น้ําแม่กลองในเขต อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม พ้ืนที่ชายทะเลมีความยาว ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของจังหวัด
เป็นที่ราบชายฝั่งมีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล ไม่มีภูเขาหรือเกาะมีลําคลองใหญ่น้อยมากมาย 
ทั้งของธรรมชาติและคลองขุด เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายและแยกจากแม่น้ําแม่กลอง  ๓๖๖ คลอง  
ลําประโดง ๑,๙๔๗ ลําประโดง จนเป็นที่รู้จักกันในนาม“เวนิสตะวันออกแห่งสุดท้ายของเมือง
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สยาม”ซึ่งในแต่ละวันจะมีน้ําขึ้นน้ําลงที่อ่าวไทย เกิดน้ําทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ําแม่กลองและ 
ในคูคลองต่าง ๆ ทําให้พื้นที่ของจังหวัดมีความแตกต่างกันไป โดยแบ่งออกได้เป็น ๓ เขต 
 เขตน้ําเค็ม คือ พ้ืนที่ตั้งแต่ริมทะเลเข้ามาในแผ่นดิน ประมาณ ๓ กิโลเมตร สภาพเป็นน้ําเค็ม 
ได้แก่ พ้ืนที่ในเขต อําเภอเมือง 

เขตน้ํากร่อย คือ พ้ืนที่ถัดจากน้ําเค็มมาประมาณ ๓ กิโลเมตร ได้แก่ ในเขตอัมพวาและอําเภอเมืองฯ  
      เขตน้ําจืด คือ พ้ืนที่ถัดจากเขตน้ํากร่อย สภาพเป็นน้ําจืดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภคและบริโภค ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอําเภออัมพวาตอนเหนือ และอําเภอบางคนทีท้ังหมด 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสมุทรสงครามติดต่อกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอ่าว
ไทยและทะเลจีนใต้ พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความชุ่มชื้น
อยู่เสมอ ในฤดูหนาวอากาศจึงไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 
ประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส พายุและฟูาคะนองจะเกิดขึ้นในระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนคือระหว่าง
เดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้อาจ
ได้รับพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งเวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุุนหรือ
โซนร้อน ทําให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
 

การปกครองและประชากร 
การปกครอง 
จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ อําเภอ ๓๖ ตําบล และ ๒๘๔ หมู่บ้าน โดยมี
อําเภอดังนี้ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนท ีการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล ๓๓ แห่ง 
 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
          แบ่งออกเป็น ๓ อําเภอ ๓๖ ตําบล ๒๘๔ หมู่บ้าน 
๑. อําเภอเมืองสมุทรสงครามมีเนื้อที่ ๑๖๙.๐๕๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย ๔๐ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
๒. อําเภออัมพวามีเนื้อที่ ๑๗๐.๑๖๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
๓. อําเภอบางคนทีมีเนื้อที่ ๗๗.๔๘๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
 

เทศบาล   
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มี ๒ เทศบาล 
- เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
- เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง 
อําเภออัมพวา มี ๓ เทศบาล คือ 
- เทศบาลตําบลอัมพวา 
- เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ 
- เทศบาลตําบลสวนหลวง 
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อําเภอบางคนที มี ๔ เทศบาล คือ 
- เทศบาลตําบลบางนกแขวก 
- เทศบาลตําบลกระดังงา 
- เทศบาลตําบลบางกระบือ 
- เทศบาลตําบลบางยี่รงค์ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จํานวน ๙ แห่ง คือ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก 
- องค์การบริหารส่วนตําบลลาดใหญ่ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว 
- องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายหาด 
- องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมใหญ่ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขิน 
- องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน 
- องค์การบริหารส่วนตําบลนางตะเคียน 
 

อําเภออัมพวา จํานวน ๑๐ แห่ง คือ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา 
- องค์การบริหารส่วนตําบลวัดประดู่  
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง  
- องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม  
- องค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง  
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางแค 
- องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
- องค์การบริหารส่วนตําบลยี่สาร 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่ 
อําเภอบางคนที  จํานวน ๗ แห่ง  คือ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางสะแก  
- องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที  
- องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา 
- องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะโนรา 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  
- องค์การบริหารส่วนตําบลจอมปลวก 
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ประชากร 

อําเภอ 
 

จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

รวม 92,643 99,200 191,843 
             ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2563) 

- จํานวนประชากร มีทั้งหมด 191,843 คน แบ่งเป็น ชายจํานวน 92,643 คน หญิง จํานวน 
99,200 คน 
- จํานวนประชากรชาย คิดเป็นร้อยละ 48.29 ของประชากรทั้งหมดและจํานวนประชากรหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 51.71 ของประชากรทั้งหมด 
 

ลักษณะทางสังคม 
การประกอบอาชีพ 
          ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรมได้แก่การทําสวน
มะพร้าว การทําสวนผลไม้ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ ในเขตอําเภออัมพวาจะมีพ้ืนที่เพาะปลูกมาก
ที่สุด รองลงมา คือ อําเภอบางคนทีและอําเภอเมืองสมุทรสงคราม พืชที่เป็นทรัพยากรทางการเกษตรที่
สําคัญ ได้แก ่มะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ มีการทําประมงและทํานาบ้างเล็กน้อย อุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัด 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ําปลา น้ําตาลสดผ่านระบบการฆ่าเชื้อ  
(สเตอริไลน์) น้ําตาลมะพร้าวอุตสาหกรรม ผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปสัตว์น้ํา อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
อุตสาหกรรม ห้องเย็น ซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องและเรือ ฯลฯ 

 
-  
-  
-  

 
 
ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ําธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับน้ําส่วนใหญ่จากแม่น้ําแม่กลอง 
- คลองสุนัขหอน เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลอง ไหลผ่านเริ่มจากอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร ออกสู่แม่น้ําแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
- คลองดําเนินสะดวก ไหลผ่านอําเภอบ้านแพ้ว ผ่านอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และผ่าน
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
สภาพทางสังคม 
ด้านการศึกษา 
๑) การศึกษาในระบบโรงเรียน 
มีสถานศึกษา รวม ๑๐๔ โรงเรียน ครู ๑,๘๒๑ คน นักเรียน นักศึกษา  33,260 คน 
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๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน ๑๗ แห่ง 
๓) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๓ แห่ง 
๔) ศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ศาสนาคริสต์และอิสลาม มีศาสนสถาน : 
วัด ๑๑๐ วัด โบสถ์คริสต์ ๒ แห่ง มัสยิด ๑ แห่ง 
๕) คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศ ๓ น้ํา : น้ําเค็ม  
น้ํากร่อยน้ําจืด ประชาชนบางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ําบาดาล
กร่อย/เค็ม จังหวัดได้ดําเนินการขยายเขตจ่ายน้ําประปาแล้วในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 

ด้านสาธารณสุข 
          ๑. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๖๐ เตียง ๑ แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน ขนาด ๙๐ เตียง ๑ แห่ง ขนาด ๓๐ เตียง ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๔๙ แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ แห่ง และสถานีอนามัย ๑ แห่ง 
          ๒. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ขนาด ๖๐ เตียง ๑ แห่ง 
คลินิกแพทย์ ๓๕ แห่ง คลินิก ทันตกรรม ๕ แห่ง คลินิกผดุงครรภ์ ๒ แห่ง สถานบริการด้านเทคนิค
การแพทย ์๔ แห่ง  

 

การคมนาคม 
๑) ทางรถยนต์ ประกอบด้วย 
- เส้นทางหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี – ปากท่อ เริ่มจากกรุงเทพฯ ไปจนถึง จ.สมุทรสงคราม 
รวมระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร 
- เส้นทางหมายเลข ๓๒๕ สายสมุทรสงคราม – บางแพ เริ่มจาก กม.ที่ ๒๘ ของถนนเพชรเกษม  
ผ่าน อ.บางแพ และ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ไปยัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง  
๔๒ กิโลเมตร 
- โดยรถตู้โดยสารปรับอากาศ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 
- รถสาย ๙๙๖ กรุงเทพฯ – ดําเนินฯ เป็นรถปรับอากาศผ่านจังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึง  
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุร ี
- รถสาย ๙๗๖ กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
๒) ทางรถไฟสายแม่กลอง – วงเวียนใหญ่ แบ่งเป็น ๒ ช่วง 

๒.๑ จากสถานีแม่กลอง อ .เมือง – สถานีบ้านแหลม อ .เมือง ระยะทาง ๓๓.๑ กิโลเมตร  
จากนั้นลงเรือข้ามแม่น้ําท่าจีนไปขึ้นรถไฟช่วงที่ ๒ ที่สถานีมหาชัย (สมุทรสาคร) 
๒.๒ จากสถานีมหาชัย อ.เมือง (สมุทรสาคร) – สถานีวงเวียนใหญ่ ระยะทาง ๓๓.๘ กิโลเมตร 

๓) ทางน้ํา 
- จังหวัดสมุทรสงครามมีแม่น้ําไหลผ่านทั้ง ๓ อําเภอ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  
ออกสู่ปากอ่าวแม่กลองมีลําคลอง ๓๖๖ คลอง การคมนาคมในจังหวัดทางน้ําใช้เรือ เช่น เรือยนต์ 
เรือหางยาวและเรือแจว เส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัดทางน้ํา ได้แก่ 
- จังหวัดสมุทรสงคราม – ราชบุรีใช้แม่น้ําแม่กลองเป็นเส้นทางคมนาคม 
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- จังหวัดสมุทรสงคราม (ต.ยี่สาร) - อําเภอบ้านแหลม (ต. บางตะบูน) จังหวัดเพชรบุรีใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทางทะเล 
 
ไปรษณีย ์มีจํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑) ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม 
๒) ที่ทําการไปรษณีย์อําเภออัมพวา 
๓) ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอบางคนที 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีศิลปะและการละเล่นพ้ืนบ้าน 
๑) ศิลปะการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์ของนายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ อ.อัมพวา 
๒) ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกของนายวงษ์ รวมสุข อ.อัมพวา 
๓) ศิลปะลายฉลุ (มะพร้าวซอ) ของนายสมพร เกตุแก้ว อ.บางคนที 
๔) ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ 
๕) การละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงครามช่วงรํามอญซ่อนผ้ารําแม่ศรีการละเล่นของเด็ก  
(เล่นซ่อนผ้า จ้ําจี้ แม่นาคพระโขนง อ้ายเข้-อ้ายโขงฯลฯ) 
๖) ศิลปะการบรรเลงดนตรีไทยของ พ.จ.อ.สมาน แก้วละเอียด 
๗) พิธีกรรมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายมอญ ได้แก่ จออะโป (โกนผมไฟ) การทําศพ 
 

สถานที่ท่องเที่ยว 
1. ตลาดน้ าอัมพวา หรือ ตลาดน้ ายามเย็น : Amphawa Floating Market 
ตลาดน้ํายอดฮิต ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดริมคลอง   
อัมพวาแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์
และอาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้า
แม่ค้า   พายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว อาหารทะเล กาแฟ โอเลี้ยง 
ขนมหวาน และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีดนตรีเพ่ือความเพลิดเพลินจาก
เสียงตามสายของชุมชนอัมพวา ท่านสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทาน และ  
ลงเรือไปชมหิ่งห้อย   ในยามคํ่าคืนได้ ค่าบริการท่านละ ๖๐ – ๘๐ บาท 
2. ชมหิ่งห้อยยามค่ าคืน : Firefly watching at night 
กิจกรรมยอดนิยม ทิ้งถ่วง หรือ หิ่งห้อย เป็นชื่อเรียกแมลงปีกแข็ง ทั่วทั้งโลกมีทิ้งถ่วงประมาณ 
๒,๐๐๐ ชนิด นับว่าเป็นแมลงที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือสามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และสมดุล
ของธรรมชาติได้ อีกทั้งยังมีแสงเรือง ๆ ที่ก้น ด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดสมุทรสงคราม  
จึงนิยมล่องเรือไปตามแหล่งธรรมชาติริมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ต้นลําพูที่อยู่ตามริมแม่น้ํา 
เพ่ือดูแสงไฟของเจ้าแมลงหิ่งห้อยเหล่านี้  นับว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้จริง ๆ ท่านสามารถไป
ล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ําคืนได้ โดยขึ้นเรือจากท่าเรือที่ตลาดน้ําอัมพวา ค่าบริการท่านละ  
๖๐ – ๘๐ บาท หรือหากมาเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเช่าเรือเหมาลําจากทางรีสอร์ทได้  
โดยจะข้ึนเรือจากท่าน้ําหน้ารีสอร์ท 
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3. วัดอัมพวันเจติยาราม : WatAmphawanChetiyaram Temple 
วัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง อยู่ใกล้กันกับอุทยาน ร.๒ และตลาดน้ําอัมพวา สันนิษฐานว่าสร้าง
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ ๑) และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ ๒ เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัด
อัมพวันเจติยาราม เดิมเป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็น 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
4. อุทยาน รัชกาลที่ ๒ (สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) : King Rama II Memorial Park 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อยู่ติดกับวัดอัมพวันฯ และตลาดน้ําอัมพวา 
ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยหลังเก่า แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น หอกลาง ภายในประดิษฐาน 
พระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ 
เครื่องถ้วย หัวโขน ห้องชาย จัดแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ  
มีพระพุทธรูปสําหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทม ซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่องแปูง คัน
ฉ่อง ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัว
และห้องน้ํา จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชามและห้องน้ําของชนชั้นกลาง 
5. ค่ายบางกุ้ง : Bang Kung Camp 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตําบลบางกุ้ง อําเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกําแพงจําลอง
สร้างไว้เพ่ือเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ ค่ายแห่งนี้ เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
ได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตําบลบางกุ้ง เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง เนื่องจากเมืองแม่กลองเป็น
เส้นทางท่ีกองทัพพม่าใช้ในการเดินทัพ โดยสร้างกําแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพ่ือเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหาร พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนจากระยอง 
ชลบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย ค่ายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อ  
หนี่งว่า “ค่ายจีน บางกุ้ง” พระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่า “ทหารภักดีอาสา” ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ 
พระเจ้ากรุงอังวะ ทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรี มาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชและ
พระมหามนตรี (บุญมา) ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าทําให้ข้าศึกแตกพ่าย นับเป็นค่ายทหารไทย  
ที่สร้างความเกรงขามให้กองทัพพม่า สร้างขวัญกําลังใจให้คนไทยกลับคืนมา และเป็นสงคราม  
ครั้งแรกที่ไทยทํากับพม่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี  
ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ ๒๐๐ปี จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช และได้สร้างศาล  
พระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์ โดยทําพิธียกศาลเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ภายในบริเวณ
ค่ายยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์หลวงพ่อดํา”  
มีลักษณะพิเศษคือ โบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด้วยต้นไม้ถึงสี่ชนิด คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง 
ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์ปรกโพธิ์และไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
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6. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด : The Church of the Virgin Mary 
โบสถ์นี้ เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่ โดยรอบ สร้างขึ้นตั้ งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ (ค.ศ. ๑๘๙๐) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้รับทุน
สนับสนุนจากญาติพ่ีน้องของท่านในประเทศฝรั่งเศส คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส กรุงโรม
และผู้ใจบุญในกรุงเทพฯ   ใช้เวลาสร้างถึง ๖ ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๙ (ค.ศ. ๑๘๙๖) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส  
ฉาบด้วยปูนตํา ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป 
ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา นับเป็น
โบสถ์ที่มีความสวยงามไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ํา การเข้าชมควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวง
ผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า เพ่ือติดต่อวิทยากรบรรยาย โทร. ๐ ๓๔๗๖ ๑๓๔๗ 
7. ดอนหอยหลอด : Don Hoi Lot 
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ําแม่กลอง  
เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมี
อาณาบริเวณกว้างประมาณ ๓ กิโลเมตร ยาว ๕ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ แห่ง แห่งแรก ได้แก่ 
ดอนนอก อยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ ดอนใน อยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ 
ตําบลบางจะเกร็ง และอีกแห่งคือ ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ ตําบลบางแก้ว สามารถเดินทางไปได้
โดยทางรถยนต์ บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยหลอด หอยลาย หอยปุก หอย
ปากเป็ด หอยแครง แต่พบว่าหอยหลอดเป็นหอยที่มีจํานวนมากที่สุด จึงเป็นจุดเด่นของสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้หอยหลอดเป็นหอยชนิด ๒ ฝา ตัวสีขาวขุ่น มีเปลือกคล้ายหลอดกาแฟ ฝังตัวอยู่ใน
เลน การจับหอยหลอด จะจับในช่วงน้ําลง โดยใช้ไม้เล็ก ๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาว แล้วแทงลงไป
ในรูหอยหลอด หอยจะเมาปูนแล้วโผล่ขึ้นมาให้จับ ไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอน เพราะจะทําให้
หอยที่อาศัยอยู่ ในบริ เวณนั้นตายหมด ช่วงเวลาเหมาะสมที่จะท่องเที่ยวดอนหอย หลอด  
คือ ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เพราะน้ําทะเลจะลดลงนานกว่าช่วงเวลาอ่ืน และสามารถ
มองเห็นสันดอนโผล่ขึ้นมา 
8. ตลาดน้ าท่าคา : Thaka Floating Market 
ตลาดช่วงเช้า ตั้งอยู่ที่ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ําที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ
ของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทําสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนําผลผลิต พืชผัก
และผลไม้จากสวน เช่น พริก หอม กระเทียม น้ําตาลมะพร้าว ฝรั่ง มะพร้าว ชมพู่ ส้มโอมาขาย -
แลกเปลี่ยนกัน เฉพาะในวันขึ้นหรือแรม ๒ ค่ํา ๗ ค่ํา ๑๒ ค่ํา (ทุก ๆ ๕ วัน) ตั้งแต่เวลาประมาณ 
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
9. ตลาดร่มหุบ : Railway Fresh Market 
ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อําเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย 
หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาด
ประมาณ ๑๐๐ เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพ้ืนจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟ 
มาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา จนเป็นที่มาของชื่อตลาดหุบร่มนั่นเอง สินค้า  
ที่วางขายที่ตลาดแห่งนี้จะเป็นพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ อาหารทะเลสด ๆ ขายกันในราคา  
ไม่แพง จึงเป็นตลาดยอดนิยมของชาวบ้านบริเวณนั้นเพราะราคาถูกและคุณภาพดี ตลาดแห่งนี้เปิดขาย 
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ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เวลารถไฟ  วิ่งผ่านตลาดหุบร่ม วันละ ๘ รอบ (โดยประมาณ) ดังนี้ 
๐๖.๒๐ , ๐๘.๓๐ , ๐๙.๐๐, ๑๑.๑๐, ๑๑.๓๐ , ๑๔.๓๐ , ๑๕.๓๐ , และ ๑๗.๔๐ น. 
10.  แฝดสยาม อิน-จัน : Siamese Twin 
สร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแด่ฝาแฝดสยามอิน-จัน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก 
ภายในบริเวณเป็นลานกว้างประดับด้วยต้นไม้ดอกไม้ อนุสรณ์แฝดสยามอิน -จัน ตั้งอยู่กลางลาน 
ด้านหน้ามีสระน้ําขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอาคารโถงจัดแสดงชีวประวัติของแฝดสยามอิน -จัน 
“แฝดสยามอิน-จัน” เกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๕๔  
(ค.ศ. ๑๘๑๑) ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๑ – ๒๓๗๒ (ค.ศ. ๑๘๒๘ – ๑๘๒๙) กัปตันคอฟฟินและ 
ฮันเตอร์เดินทางมาติดต่อการค้าที่แม่กลอง พบฝาแฝดคู่นี้  จึงขอนํากลับไปอเมริกาและอังกฤษ  
เพ่ือเปิดการแสดงในที่ต่าง ๆ เรื่องราวชีวิตของแฝดสยามอิน-จัน ฝาแฝดที่มีร่างกายท่อนบนติดกัน
และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติยาวนานจนถึงอายุ ๖๓ ปี ได้รับการกล่าวขานทําให้ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อ “Siamese Twin” 
11. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร : PhetSamutWorawiharn Temple 
หลวงพ่อบ้านแหลม ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปสําคัญ  
องค์หนึ่งของไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมศรัทธาและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่กลอง 
แห่งสมุทรสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างกว้างขวางของชาวไทยทุกสารทิศมา  
นานนับสมัยจนถึงกับมีคํากล่าวว่า หากไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เสมือนมาไม่ถึง
เมืองสมุทรสงคราม เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม แล้วจะช่วยเสริม
อํานาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป หากใครอธิษฐานของพรหลวงพ่อไว้ในเรื่องใด
ก็มักจะได้สมความปรารถนาและมักจะกลับมาแก้บนหลวงพ่อด้วยละครรํา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่
ท่านโปรดปราน 
12. บ้านครูเอ้ือ สุนทรสนาน  อัมพวา : Baan KrooUeaAmphawa 
  สุนทรสนาน เมื่อเกือบ ๑๐๐ ปีที่แล้ว เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการประวัติผลงานของครูเอ้ือ 
สุนทรสนาน   ศูนย์รวมข้อมูลสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจค้นคว้าเรื่องราวของเพลงสุนทราภรณ์ 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เปิดให้แฟนเพลงเข้าไปนั่งฟังเพลง ค้นคว้า อ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังแสดง
ของใช้ส่วนตัวของครูเอ้ือ สุนทรสนาน และภาพเก่า ๆ ที่หาชมได้ยาก รวมทั้งจําหน่ายของที่ระลึก
และผลงานเพลงของครูเอ้ือ สุนทรสนาน สถานที่แห่งนี้ยังนับเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชาวอัมพวา” ของมูลนิธิชัยพัฒนา  ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย 

3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
- ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2565 
 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ปีพ.ศ. 2565 คาดว่าขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 1.6 ถึง 5.8 ต่อปี) โดยด้านอุปทานภายในจังหวัดคาดว่าจะขยายตัวจากการผลิต       
ภาคบริการ ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.4 ถึง 7.4 ต่อปี) ตามการ
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ขยายตัวของรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และรายได้ของผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 
ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 ถึง 6.7 ต่อปี)  ตามการขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคอุตสาหกรรม จํานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม และจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม และการผลิต
ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 ถึง 5.9 ต่อปี) 
สําหรับด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด คาดว่าจะขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าขยายตัวร้อยละ 10.9 
ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.9 ถึง 12.9 ต่อปี) การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ        
4.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.1 ถึง 7.2 ต่อปี) สําหรับการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.5 ถึง 3.5 ต่อปี)    

เสถียรภาพเศรษฐกิจ  

 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด ในปี 2565 อัตราเงินเฟูอทั่วไป คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
0.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.0 ถึง 2.0 ต่อปี) ส่วนการจ้างงานคาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 4,333 คน 

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2564 และปี 2565 ของจังหวัดสมุทรสงคราม  

    1. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจจังหวัด ในปีนี้มาจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว การบริโภค รวมทั้งการส่งออกสินค้าในภาคเกษตร 

และอุตสาหกรรม หากโรคนี้ระบาดรุนแรงและยาวนาน จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ความเชื่อมั่น และ  กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง  

   2. ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น มาตรการการเงินการคลัง โดย
ให้ ความสําคัญกับการดําเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งมาตรการดูแล ช่วยเหลือ  
ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  

   3. ปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อยู่ในระดับต่ํา ซึ่งการดําเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
และสอดประสานกับมาตรการการคลังของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าถึงแหล่งเงิน       
ได้มากขึ้น  

   4. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศ หากมีสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นเวลานานจะส่งผลต่อการให้
ผลผลิตส้มโอ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดโรคระบาดในมะพร้าว อาจส่งผลให้ผลผลิตและรายได้เกษตรกร
ลดลง  

   5. ความเสี่ยงจากปัญหาน้ าเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลต่อการให้ผลผลิตทางการเกษตร
และระบบ ผลิตน้ําประปาท้องถิ่น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ําทะเลอย่างกะทันหันมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและการตายของสัตว์น้ําทะเลชายฝั่ง  
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   6. ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากกําลังแรงงานเข้าสู่สังคมสูงวัย ทําให้ต้อง
จ้างแรงงาน ต่างด้าว และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการนํา
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ในอนาคต  

  7. ปัจจัยเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ที่แข็งค่าเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สนิค้าไทยที่
ส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศมีมูลค่าลดลง ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการมีต้นทุนนําเข้าสินค้าลดลงเช่นกัน  

 
สมมติฐานหลักในประมาณการเศรษฐกิจ  
 

 1. ด้านอุปทาน ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย
ละ 0.6 ถึง 4.6 ต่อปี)  
   1.1 ภาคการเกษตร ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อย
ละ 1.9 ถึง 5.9 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่อปี  

  - ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ สําหรับปี 2565 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด จํานวน 2,000 ตัน  
ลดลงจากปี2564 จํานวน 343 ตัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 1,953 ถึง 2,047 ตัน) เนื่องจากต้นลิ้นจี่ต้อง
อาศัยอากาศเย็นที่เหมาะสมในการให้ผลผลิต ปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างร้อน ทําให้ผลผลิตลิ้นจี่ในแต่ละปีไม่
แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรโค่นต้นลิ้นจี่ เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน 

 - ปริมาณผลผลิตส้มโอ สําหรับปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.2 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 6.2 ถึง 10.2 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 22.2 ต่อปี  

- ปริมาณผลผลิตมะพร้าวแก่ ในปี 2565 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -9.8 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ-11.8 ถึง-7.8 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่หดตัวร้อยละ -11.7 ต่อปี  เนื่องจาก
เกษตรกรปล่อยมะพร้าวตาลเพื่อเก็บเกี่ยวเป็นมะพร้าวแก่ เนื่องจากต้นทุนในการจ้างปาดตาลสูง  

    
  1.2 ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2565  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่

ร้อยละ 1.9 ถึง 5.9 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 7 ต่อปี  

    - จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2565 มีจํานวน 230 โรงงาน (ณ วันที่ ๓0 เมษายน 
2565) แยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่ออ าเภอ จ านวนโรงงาน เงินทุน(ล้านบาท) คนงาน 

1 เมืองสมุทรสงคราม 159 4,593.34 7,195 

2 อัมพวา 53 4,343.67 2,480 

3 บางคนที 18 376.45 324 

รวม 230 9,313.47 9,999 
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ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จดทะเบียน 

จ านวน 
(โรงงาน) 

เงินทุน  
(ล้านบาท) 

คนงาน (คน) 

1 อุตสาหกรรมเกษตร ๙ 324.12 537 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 86 4,162.14 5,984 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 17.60 8 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 5 87.67 180 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย - - - 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - 
7 อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ 19 207.17 345 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และครัวเรือน 2 58.50 147 

9 
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

2 43.30 18 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ - - - 
11 อุตสาหกรรมเคมี 1 14.00 5 
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 2 56.52 37 
13 อุตสาหกรรมยาง - - - 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 9 495.71 193 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 18 482.59 405 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 5 809.60 347 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน 15 312.05 407 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 11 306.81 298 
19 อุตสาหกรรมไฟฟูา 2 49.00 30 
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 23 689.85 566 
21 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 20 1,196.85 492 

รวม 230 9,313.47 9,999.00 

๑๕๗ 

๕๓ 

๑๘ 

แผนภมูิแสดงจ ำนวนโรงงำน แยกตำมอ ำเภอ 

อ ำเภอเมือง 

อ ำเภออมัพวำ 

อ ำเภอบำงคนที 
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อุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญ 3 อันดับแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม     
  1) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การแปรรูปอาหาร เป็นหลัก เช่น แปรรูปอาหารทะเล
แช่แข็ง และห้องเย็น รองลงมา การทําน้ําปลา การทําน้ําตาลสด การทําน้ํามะพร้าวบรรจุขวด และกระป๋อง 
การทําน้ําผลไม้บรรจุกระป๋อง ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 86 โรงงาน เงินลงทุน 4,162.14 
ล้านบาท คนงาน 5,984 คน  
   2) อุตสาหกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตามลําดับ 
ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน เงินลงทุน 689.85 ล้านบาท คนงาน 566 คน 
   3) การผลิตอื่น ๆ ประกอบด้วย โม่บดขวดแก้ว เศษแก้ว ห้องเย็น และแปรรูปสัตว์น้ําแช่แข็ง 
ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 20 โรงงาน เงินลงทุน 1,196.85 ล้านบาท คนงาน 492 คน 

 1.3 ภาคการบริการ  ในปี  2565 รายได้ผู้ ประกอบการอสั งหาริมทรัพย์ที่ แจ้ ง เสี ย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และจํานวนนักท่องเที่ยว คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.4   
ถึง 7.4 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ทีค่าดว่าจะหดตัวร้อยละ -4.8 ต่อปี  

  รายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (โดยมี ช่วงคาดการณ์ที่ 
ร้อยละ -11.7 ถึง -8.7 ต่อปี)         
  รายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี 2565 คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 1.0 ถึง 5.0 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ขยายตัว
ร้อยละ 1.0 ต่อปี  เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัว เพราะรัฐบาลมีมาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 4 โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เป็นต้น    
  รายได้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ในปี 2565 คาดว่าจะ
ขยายตัว ร้อยละ 2.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.0 ถึง 4.0 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่หดตัว
ร้อยละ -1.8 ต่อปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ผู้ประกอบการชะลอการลงทุน  

  จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2565 คาดว่าจะ
ขยายตัว ร้อยละ 11.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 9.3 ถึง 13.3 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่หด
ตัวร้อยละ -38.2 ต่อ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการโครงการชิลล์ทั้งปี ที่สมุทรสงคราม ตาม
แผนการตลาดปี 2565 สนับสนุนคูปองนั่งเรือเที่ยว/ชมหิ่งห้อย มอบให้โรงแรม/ที่พักในพ้ืนที่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพ่ือพักค้างในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมวันพักค้างในจังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้น  

  รายได้จากนักท่องเที่ยวในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 6.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่หดตัวร้อยละ -44.5 ต่อปี  เนื่องจาก ททท. 
ดําเนินการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยคนไทยเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Administration (SHA) ประกอบการรัฐบาลมีโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว คือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นต้น  

 2. ด้านอุปสงค์ ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
6.2 ถึง 10.4 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 32.1 ต่อปี เป็นผลมาจากการขยายตัวของการ
บริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 การบริโภคภาคเอกชน ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 8.9 ถึง 12.9 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2564 ทีข่ยายตัวร้อยละ 25.1 ต่อปี  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๒๗ 

         - ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 5.0 ต่อปี) เมื่อเทียบกับ ปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.0 ต่อปี เนื่องจาก 
ภาครัฐมีมาตรการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) และภาครัฐมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการคนละครึ่ง มาตรการบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งรัฐบาลมีการเร่งฉีดวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ    
จะส่งผลต่อการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

     - จํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ คาดว่าในปี 2565 จะมีจํานวนรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล จดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,942 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์จํานวน 1,912 ถึง 1,972 คัน) เมื่อ
เทียบกับ ปี 2564 มีจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,494 คัน  เนื่องจากสถานการณ์การ       
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทําให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า รถสาธารณะ 

  2.2 การลงทุนภาคเอกชน ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ -0.5 ถึง 3.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับ ปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 10.2 ต่อปี  

   - พ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างในจังหวัด ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อปี (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 ถึง 4.3 ต่อปี) เมื่อเทียบกับ ปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 10.5 ต่อปี 

 - สินเชื่อเพ่ือการลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดสมุทรสงคราม คาดว่าในปี 2565 
สินเชื่อเพ่ือ การลงทุนจะขยายตัวร้อยละ 0.4 บาท (โดยมีช่วงคาดการณ์จํานวน 2,768 ถึง 2,881 ล้านบาท)  
เมื่อเทียบกับ ปี 2564 ที่สินเชื่อเพ่ือการลงทุนจะหดตัวร้อยละ -0.4 ต่อปี คิดเป็นจํานวนเงิน 2,815 ล้านบาท  

 - จํานวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ คาดว่าในปี 2565 จะมีจํานวนรถยนต์พาณิชย์ 
ที่จดทะเบียนใหม่ จํานวน 820 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 808 ถึง 833 คันต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 
2564 ทีม่ีจํานวน 631 คัน 

2.3 การใช้จ่ายภาครัฐ ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.1 ถึง 7.2 ต่อปี) เมื่อเทียบกับ ปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 41.0 ต่อปี 

-  ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสงคราม 

เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปี 2562 มีมูลค่า 26,130 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.60 สาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกรรม 
การปุาไม้และการประมง (ร้อยละ 21.41 ของ GPP) การผลิต (ร้อยละ 19.04 ของ GPP) 
การขายส่ง การขายปลีกฯ (ร้อยละ 18.50 ของ GPP) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 
(ร้อยละ 6.62 ของ GPP) และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (ร้อยละ 6.48 ของ GPP) 
ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปี 2562 (5 อันดับแรก) 
 

อุตสาหกรรม มูลค่าล้านบาท ร้อยละของ GPP 
เกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง 5,595 21.41 
การผลิต 4,975 19.04 
การขายส่งและขายปลีกการค้าฯ 4,835 18.50 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,729 6.62 
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1,692 6.48 

 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ตามที่กําหนดให้ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ 100 และ

เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 103.9  สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 103.7   
 
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 

2563 เมื่อเทียบกับ 
1. เดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.2 
2. เดือนธันวาคม 2562 (YoY) ลดลง -0.6 

    3. เฉลี่ย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) 
ลดลงร้อยละ -1.1 

                              เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ   -1.1 
             ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2563  เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
2563 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (เดือนพฤศจิกายน 2563 เทียบกับเดือนตุลาคม 2563  สูงขึ้น
ร้อยละ 0.1) ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.5  สําหรับดัชนีราคาหมวดอ่ืน ๆ 
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม  สูงขึ้น ร้อยละ 0.7  

     ดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน 
สูงขึ้นร้อยละ 0.1 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ
สื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (จากการสูงขึ้นของหมวดน้ํามันเชื้อเพลิงร้อยละ 4.5 ได้แก่ น้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันดีเซล 
แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 เป็นต้น) 

       ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.5  หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ 
และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 1.5 (จากการลดลงของหมวดเนื้อสัตว์ ร้อยละ 3.6 ได้แก่ เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู  หมวดเป็ด 
ไก ่ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ ไก่สด หมวดปลาและสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ ปลาหมึกกล้วย หอยแมลงภู่)  
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 1.1 (ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมผง ครีมเทียม)  หมวดผักและผลไม้ ลดลง 
ร้อยละ 1.5 (จากการลดลงของหมวดผักสด ร้อยละ 7.4 ได้แก่  กะหล่ําปลี แตงกวา ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี 
มะเขือ มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว บวบ ฟักทอง มะนาว ต้นหอม หัวผักกาดขาว ขิง กะหล่ําดอก ใบกะเพรา มะระจีน 
หมวดผลไม้สด ร้อยละ 0.2 ได้แก่ ชมพู่ แคนตาลูป) หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.7  (ได้แก่ 
เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต กาแฟผงสําเร็จรูป น้ําอัดลม)            

ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม ปี 2563 (ปี 2558=100) 
 

หมวด ธันวาคม 2563 มกราคม – ธันวาคม 2563 
รวมทุกรายการ 103.9 103.5 
หมวดอาหารและเครื่องดืม่ฯ 106.8 106.8 
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่ อาหารและเครือ่งดื่ม 101.7 100.9 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 104.5 104.5 
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 102.4 100.8 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดสมุทรสงคราม 
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3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

- ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม 
   การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัด

เน้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้ที่ เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เกษตรสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและนานาชาติ  

 - วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม (SWOT Analysis) 
              เป็นการประเมินจากจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal 
Factors) และการวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการ
ดําเนินงานด้านอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม และนําข้อมูลที่
ได้ไปจัดทําเป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์ โดยจากผลการวิเคราะห์นี้ นําไปจัดทํา TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการที่
เกี่ยวข้องและแนวทางการดําเนินงานต่อไป  

  1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factor) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
(สมุทรสงคราม) โดยใช้หลักการ The McKensey 7S Framework ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์กร (สมุทรสงคราม) ใน 7 มิติ 
ได้แก่ 1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 2. Strategy (กลยุทธ์) 3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ)  4. Staff 
(บุคลากร/สมาชิกภายในองค์กร) 5. Skill (ทักษะ) 6. System (ระบบการทํางาน)   7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 
 

 
ภาพ มิติการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย The McKensey 7S Framework 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 
 ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 
1. โครงสร้างเครือข่ายไม่ซับซ้อน 
2. มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ 
 
 

 

2. Strategy (กลยุทธ์) 
1. มีกลยุทธ์ครบทุกด้าน 1. หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้ให้ความสําคัญ

ในการวางแผนและปฏิบัติตามแผน 
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ทําให้
นักท่องเที่ยวไม่มีข้อมูล และเข้าไม่ถึงข้อมูล 

2. มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3. มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
4. มีความชัดเจนของกลยุทธ์ 
5. อุตสาหกรรม หน่วยงานอื่นและท่องเที่ยวจังหวัด
ดําเนินการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
6. มีบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนและ
บูรณาการ 
 
3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 
1. มีกระบวนงานและขั้นตอนการทํางานที่เป็นระบบ
ชัดเจน 

1. เป็นจังหวัดเล็ก เครือข่ายในการขับเคลื่อนมี
น้อย 

2. มีแหล่งทํากินที่ม่ันคง 
3. จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็ก การเชื่อมโยง
เครือข่ายอุตสาหกรรมทําได้ง่าย 
4. มีการรวมตัวกันของชุมชน 
 
4. Staff (บุคลากร/สมาชิกภายในองค์กร)  
1. มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าหรือ
กิจกรรมตั้งการเลือกวัตถุดิบ ผลิต ขาย 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรภาครัฐย้ายบ่อยทําให้ขาดความ
ต่อเนื่อง 
2. บุคลากรภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ  
ขาดความรู้เฉพาะด้าน 
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ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 
 ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
5. Skill (ทักษะ)  
1. มีความรู้ประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสูง 
2. มีปราชญ์ชุมชน 

1. บุคลากรชุมชนขาดความม่ันใจการนําเสนอ
ถ่ายทอดความรู้ 
2. บุคลากรชุมชนบางแห่งขาดทักษะความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี 
3. บุคลากรชุมชนมีความเข้าใจในช่องทาง
การตลาด/ขายแบบ Offline มากกว่า Online  
4. บุคลากรชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว และไม่มีทักษะในอาชีพเกษตรกรรม 
5. บุคลากรหน่วยงานภาครัฐมีความรู้
ความสามารถเฉพาะหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อื่นได้ 
 
 

6. System (ระบบการท างาน)  
1. ผู้บริหารสูงสุดให้ความสําคัญในการขับเคลื่อน 
2. มีการบริหารจัดการที่ดีตามลําดับภายในองค์กร 
3. การมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน 
4. มีการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

1. การตอบสนองงบประมาณล่าช้า (จัดสรร
งบประมาณ) ล่าช้า 
2. การสับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหาร ทําให้นโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง 
3. งบประมาณไม่เพียงพอ หรือมาล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม)  
1. การปกปูองสิทธิเพ่ือดํารงรูปแบบการดําเนินชีวิตใน 
วิถีแม่กลอง   

 
 

 
 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อ
ด้านอุตสาหกรรม โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้หลักการพ้ืนฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ PEST  Analysis ซึ่ง
องค์ประกอบของ PEST ได้แก่ 1. Political Environment : P คือ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง/นโยบาย/
กฎเกณฑ์ /กฎหมาย 2. Economic Environment : E คือ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมด้ านเศรษฐกิ จ  
3. Social cultural Environment :  S คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์  
4. Technological Environment : T คื อ  การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมด้ าน เทคโน โลยี  5.  Ecological 
Environment : E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการวิเคราะห์  
6. Stakeholders : S คือ ลูกค้า/ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการปฏิบัติงาน ดังนี้  
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  1. Political Environment: P คือ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ 
(ภัยคุกคาม) ต่อการดําเนินงานของการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น นโยบายและมาตรการส่งเสริม
ของรัฐบาล, การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี, ระดับการช่วยเหลือของรัฐ, จํานวนสิทธิบัตร, การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การเงินและการคลังของรัฐบาล และการเลือกตั้งของท้องถิ่น เมือง และระดับชาติ เป็นต้น 
  2. Economic Environment : E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการวิเคราะห์
เศรษฐกิจระดับมหาภาค/ระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึง ระบบเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่น่าจะมีผลทั้งใน   
เชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการดําเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Product) อัตราเงินเฟูอ, อัตราดอกเบี้ย, การว่างงาน, 
การค้าชายแดน, การให้สินเชื่อการบริโภคของประชาชน, การลงทุนของภาคเอกชน, อัตราภาษี เป็นต้น   
  3. Social cultural Environment : S คือ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม  ประชากรศาสตร์ ซึ่งหมายรวมถึง โครงสร้างทางสังคม, วัฒนธรรม, ประชากรศาสตร์ ที่น่าจะมีผล
ทั้งในเชิงบวก(โอกาส) และเชิงลบ ( ภัยคุกคาม) ต่อการดําเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น อัตราการ
อพยพย้ายถิ่น, ทัศนคติต่อการลงทุน, จํานวนของนักเรียนและบัณฑิตที่จบมัธยมปลาย, ระดับการศึกษาเฉลี่ย, 
ความคับค่ังของการจราจร และทัศนคติต่อการทํางาน เป็นต้น 
  4. Technological Environment : T คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการ
ดําเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น 
  5. Ecological Environment : E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการ
ดําเนินงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น การควบคุมมลพิษ มลพิษทางน้ําและอากาศ, ความ
รับผิดชอบต่อสังคม, การใช้พลังงานสะอาด, การจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 6. Stakeholders : S คือ ลูกค้า/ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่แจ้งความประสงค์ หรือ ความต้องการ
เพ่ือให้องค์กร ตอบสนองตามความต้องการของตนเอง 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)  
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. Political (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
1. นโยบายจังหวัดสนับสนุน  
2. นโยบายรัฐบาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
3. รัฐบาลมีนโยบายสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าแปรรูป
และเกษตรกรรม 
4. มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
5. มีการกําหนดจุดยืนยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 

1. การแทรกแซงจากการเมืองทําให้ดําเนินการล่าช้า 
2. ความแปรปรวนทางการเมืองทําให้กระทบต่อความ
เชื่อมั่นการลงทุน 
3. มีช่องว่างทางกฎหมาย 
4. เสถียรภาพทางการเมืองและประสิทธิผลของรัฐ
ลดลง มีสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 
1. แนวโน้มการตลาดออนไลน์สูงขึ้นเป็นโอกาสทําให้
ธุรกิจตลาดออนไลน์และบริการจัดส่งเพ่ิมขึ้น 
2. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของ 
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่คาดว่าจะ
มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกภายในระยะเวลา 
10 ปี   
3. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
โดยยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาค
การผลิตและบริการสําคัญให้สูงขึ้น 

1. กําลังการซื้อลดลง 
2. เศรษฐกิจขยายตัวต ่าสุดในรอบ 22 ปี อันมีสาเหตุ
เนื องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. มีการเปรียบเทียบสินค้า/บริการด้วยการเข้าถึงสื่อ
ดิจิทัล 
2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่
สังคมสูงวัยจะนามาซึ่งโอกาส ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ จาก
ความต้องการสินค้าและบริการทีต่อบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ ภาคการผลิตและบริการส่วน
หนึ่งที่มีโอกาสเติบโตเพ่ิมขึ้น 
3. ประชากร โลกมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น
อันมาพร้อมกับการศึกษาและความแพร่หลายของสื่อ
ออนไลน์ เป็นผล ให้ความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
เพ่ิมสูงขึ้น 
 
 

1. ประชากรแฝง แรงงาน ต่างด้าวอพยพเข้ามาเพ่ิมขึ้น 
2.ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากวัยทํางานลดลง คนสูงอายุ
เพ่ิมขึ้น 
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4. Technology (เทคโนโลยี)  
1. มีงานวิจัยมีงานวิชาการสนับสนุนเต็มที่ 
2. สามารถสื่อข้อมูลให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจนทําให้
รายได้มากข้ึน 
3. มีระบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
หลากหลายต้นทุนต่ํา 
4. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็น ยุคแห่งการ
ประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดในการพัฒนานวัตกรรม เน้นการต่อยอด และ
ผสมผสานเทคโนโลยีต่างสาขาเข้าด้วยกัน อาทิ 
เทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพ ดิจิทัล และพลังงาน 
 
 
 

1. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงมีความเสี่ยง 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 

5 Ecological Environment (สิ่งแวดล้อม)  
1. ต้นทุนด้านทรัพยากรดีอยู่แล้ว 
2. คนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้ว 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น 
2. ประเทศกําลังพัฒนาจะถูกกดดันมากข้ึนในอนาคต
เพ่ือให้มีการดําเนินการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างจริงจัง 
 

6. Stakeholders (ลูกค้า/ผู้รับบริการ)  
   1. ผู้ประกอบการมีความรู้มากขึ้น มีความเข้าใจใน
การประกอบกิจการของตนมากข้ึน 
   2. ประชาชนมีส่วนรว่มในการให้ข้อมูลและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากขึ้น 
   3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรม มีการ
รวมกลุ่มชัดเจนขึ้น ทําให้สามารถทราบถึงความต้องการ
ของผู้ประกอบการได้ง่าย 
 

1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในปัญหาอุตสาหกรรม
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบโครงการหรือ
กิจกรรมหน่วยงานให้บริการ 
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 3. TOWS Matrix 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWs Matrix) 
มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงรุกปรับปรุง (W-O) 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถที่
หลากหลาย 
2. พัฒนาการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมใน
จังหวัดให้ได้มาตรฐาน 
4. ให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนา ด้านการ
มาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการเพ่ิม
ผลิตภาพ มูลค่าและ นวัตกรรม ในอุตสาหกรรม
เปูาหมาย 
5. การกํากับและส่งเสริมกระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล รองรับเศรษฐกิจสี
เขียวและเป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ที่เป็น SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพ่ือกระจาย
รายได้และสร้างความเป็นธรรมให้สังคมมากขึ้น 
7. ให้การส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการ
ประดิษฐ์คิดค้น เพื่อพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการใหม่ 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
8. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital Technology 
ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 

1. ส่งเสริมให้มีการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว เช่น 
แพ็คเกจลดราคาค่าห้องพัก 
2. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น 
3. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในเรื่องต่างๆ
เช่น แรงงาน พลังงาน น้ํา วัตถุดิบทางการเกษตร โลจิสติกส์ 
ฯลฯ เพ่ือลดผลกระทบจากต้นทุนที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 

มาตรการเชิงปูองกัน (S-T) มาตรการเชิงหลีกเลี่ยง (W-T) 
1. บูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชน พัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิง
เกษตรกรรมเพ่ือรองรับนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ 
2. สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการสู่สากล 
3. กําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลและความต้องการของพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการใน 
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
5. สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง
การปรับตัว รวมทั้งการสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขัน รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือรองรับ
แรงงานฝีมือ 
2. สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกเดือน 
3. เสริมสร้างความรู้/เข้าใจเรื่องความสําคัญของมาตรฐาน
และความเชื่อมั่นเครื่องหมาย 
มาตรฐาน ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
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อาทิ กระแส สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
recycle เพ่ือสนับสนุนการนาของเสียกลับมา ใช้
ใหม่และเป็นแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม 
7. ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. ความคาดหวังของผู้รับบริการ   
หัวข้อ ความคาดหวัง 

โรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
3. ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

1. ช่องทางการตลาด  
2. ต้องการองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจและการต่อยอดธุรกิจ 

ประชาชน/ผู้บริโภค 1. สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ  
ได้ถูกต้องและครบถ้วน 
2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ชุมชน 1. พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. ต้องการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงิน 
3. ต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อ SMEs 
4. ต้องการองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจและการต่อยอดธุรกิจ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 1. มีข้อกําหนดแนวทางการดําเนินการอย่างชัดเจน 
2. มีการบูรณาการและประสานงานกัน 

 
๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  

ปี 2566-2570 
 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
    ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
 

๓.๒.๒ พันธกิจ 
    1) เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี          

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
2) ยกระดับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
3) เพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริม พัฒนา กํากับ ดูแลภาคอุตสาหกรรม ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
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๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
    1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ และ

ภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศและอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การ
ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพ เพิ่มข้ึน 

20 20 20 20 20 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

10 10 10 10 10 

3. จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมขึน้ (ร้อยละ) 

5 5 5 5 5 

 

 กลยุทธ์ / โครงการ 

 หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนา 
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม  และ
ดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงานคนสู่ 
industry 4.0 
 
 
 

 
0.5 

 
 

 
0.5 

 
 

 
0.5 

 
 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูง ท้ังด้านทักษะการ
ผลิต การบริหารจดัการ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการ
ทรัพยากรในองค์กร (ERP on cloud) 
 
 
 
 
 

 
2.5 

 
 
 
 
 

 
2.5 

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 

 
2.5 
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กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายใน 
ประเทศให้มมีูลคา่เพิ่มสูงขึ้น 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการส่งเสริมการเพิ่มมลูค่าด้วย
นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ 
  

 
0.5 

 
 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบ
รับรองกระบวนการและ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อความ
ปลอดภัยของผูบ้ริโภคและ
ประชาชน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่
ระบบมาตรฐานสากล 

 
1.95 

 

 
1.95 

 

 
1.95 

 

 
1.95 

 

 
1.95 

 

กลยุทธ์ที่ 5 
เสรมิสร้างประสิทธิภาพการ
จัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน
ของภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการเพิม่ขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคอุตสาหกรรม 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
 
 

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การยกระดับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

เป้าประสงค์  เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและ 
ทันสมัย โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบดิจิทัล และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ จากภาครัฐ ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรม 

 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของจํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
สนับสนุนสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจ 

80 80 80 80 80 

2. ผู้รับบริการมีความความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
(ร้อยละ) 

85 85 85 85 85 
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 กลยุทธ์ / โครงการ 
  

 หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างโอกาสทางธุรกิจและ
การตลาด 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- - โ ค ร ง ก า ร จั บ คู่ ท า ง ธุ ร กิ จ ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรสงคราม 

 
2 
 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนา SMEs 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการยกระดับขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยี Digital 
 
 

 
3 
 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับธรุกิจอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชน 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการพัฒนาสถานประกอบการจาก
ระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของวิสาหกิจ 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

 
1.5 

 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

   
  3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของจํานวนสถานประกอบการที่เข้าสู่
ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว 

80 80 80 80 80 

2. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับการ
จัดการแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ 

80 80 80 80 80 

3. จํานวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับ
การส่งเสริม พัฒนา กํากับ ดูแลให้มีความปลอดภัย 
เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ราย) 

10 10 10 10 10 
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 กลยุทธ์ / โครงการ 

 หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ก
อุตสาหกรรมครบวงจร โดย
เน้นการใช้ประโยชน์จากกาก
อุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ในการผลติของสถานประกอบการ 

 
2 
 
 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพด้วย
โมเดล BCG 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการส่งเสริม สนับสนุนโรงงาน
อุตสาหกรรมทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มี
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
กระบวนการผลติที่เป็นมติรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จาก
วัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 4R 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังและ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
และชุมชน 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
- โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก 

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทน

แรงงานคนเข้าสู่ industry 4.0 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

Industry 4.0 ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่เป็นเสมือนการปฏิรูป
อุตสาหกรรมครั้งใหม่ล่าสุด ที่มีจุดเด่น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
กับเครื่องจักร และระบบการผลิตในลักษณะ industrial automation 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค แต่ยังรักษา
ประสิทธิภาพ การผลิตที่สูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ใน
การผลิต เช่น 3D Printing, Augmented reality, Big data and 
analytics, Autonomous Robots, Simulation, Horizontal and 
vertical system integration, Smart Factor, Cybersecurity, The 
Cloud เป็นต้น ดังนั้น Industry4.0 หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่ 
4 จึงเป็นการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ร่วมในกระบวนการ
ผลิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Demand และ Supply ของโลก
ในอนาคต จะเห็นได้ว่าการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวและก้าวเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ และระบบการผลิต 
ทําให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ ทําให้เกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งหลายประเทศต่างตื่นตัวและปรับ
เข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กันแล้วรวมถึงประเทศไทยก็ต้อง
ปรับตัวเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก 
          สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญ จึงได้จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนแรงงานคนเข้าสู่ industry 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 80 คน มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว (Clean and Green Technology) 
ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปดําเนินการทําให้
สามารถลดต้นทุนได้รับไปดําเนินการทําให้สามารถลดต้นทุนได้ 
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๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว (Clean and Green Technology) 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 

1. การอบรมสัมมนาให้ความรู้หลัก 4 R ให้กับผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 

2. การจัดการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
3. ให้การศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. การแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 
๙. งบประมาณ 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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1. ชื่อโครงการ 
 

โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 
(ERP on cloud) 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรม 
(Enterprise resource planning : ERP) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารงานขององค์กรโดยรวม โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ให้อยู่ในส่วนกลาง ลดการซ้ําซ้อนของข้อมูล ไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูล 
รวมทั้งลดกระบวนการทํางาน ทําให้มีการใช้แรงงานและเวลาทํางานที่น้อยลง 
ซ่ึงส่งผลให้เป็นการลดต้นทุนด้วย ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ
อุตสาหกรรมนั้นประกอบไปด้วย ระบบบัญชี (Accounting), ระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM), 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce), ระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource : HR), ระบบการผลิต (Manufacturing) , ระบบ
บริ หา ร โคร งการ  (Project Management), การจั ดซื้ อ  (Purchase 
Management System), การขาย (Sales) และคลังสินค้า (Warehouse 
System) 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญจึงได้จัดทํา โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร (ERP on cloud) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความ
ได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
ให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าและบริการเหนือคู่แข่ง ต้องเป็นผู้นําด้านต้นทุน 
(Cost Leadership) และที่สําคัญอีกประการคือต้องมีการตอบสนองที่
รวดเร็ว (Quick Response)  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการนําองค์ความรู้ ด้านโปรแกรมการจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) 

2. เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการนําระบบการจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร 

3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในด้านการ
แข่งขัน  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

2.  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนําระบบการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

 
๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ สถานประกอบการ 

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการนําระบบการจัดการทรัพยากร
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ภายในองค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล 

2. จัดทํารายละเอียดระยะเวลาและแผนการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มจน
สิ้นสุดการดําเนินงาน 

3. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอ้ือและความเป็นไปได้ของธุรกิจใน
การระบบการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร 

4. ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกและการถ่ายทอดระบบการจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร 

5. ประเมินผลการนําระบบการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 
(ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

6. สรุปผลการดําเนินโครงการ 
๙. งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๔๕ 

 
1. ชื่อโครงการ 
 

โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

Industry 4.0 ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่เป็นเสมือนการปฏิรูป
อุตสาหกรรมครั้งใหม่ล่าสุด ที่มีจุดเด่น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
กับเครื่องจักร และระบบการผลิตในลักษณะ industrial automation 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค แต่ยังรักษา
ประสิทธิภาพ การผลิตที่สูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ใน
การผลิต ดังนั้น Industry 4.0 หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่ 4 จึง
เป็นการนําเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ร่วมในกระบวนการผลิต เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ Demand และ Supply ของโลกใน
อนาคต จะเห็นได้ว่าการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวและก้าวเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยกรนําเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ และระบบการผลิต 
ทําให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ ทําให้เกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งหลายประเทศต่างตื่นตัวและปรับ
เข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กันแล้วรวมถึงประเทศไทยก็ต้อง
ปรับตัวเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
ไทยในตลาดโลก  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญ จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึง
แนวทางการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
อุตสาหกรรม 4.0 

2. เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจและการผลิตของสถาน
ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ SMEs ผู้ประกอบการ และบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมนําความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการต่อยอดให้เกิดมูลค่ามากข้ึน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 80 คน มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 4.0  
ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา ปรับปรุง การประกอบ
กิจการของตนเองให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๔๖ 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม
และเพ่ิมขีดสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 

1. จั ดสั มมน าชี้ แ จ ง โ คร งก ารแก่  เ จ้ าหน้ า ที่  ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ผู้ประกอบการ SME ในพ้ืนที่ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ อุตสาหกรรม 4.0 
3. ศึกษาดูงาน Smart Factory ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจแบบอุตสาหกรรม 4.0 
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

๙. งบประมาณ จํานวนเงิน 500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๔๗ 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตของ SMEs มีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ สามารถส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และเกิด
การสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเรื่องยอดการ
จําหน่ายสินค้าส่งออกลดลงและปริมาณการส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่
ค้ามีมากขึ้น เนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานทําให้ตลาดต่างประเทศไม่
ยอมรับ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือบรรเทาปัญหาการส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่ค้า เนื่องจาก
สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 

3. เพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศเพ่ิมข้ึน 
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานและเป็นที่น่าเชื่อถือ

จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น และสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น 
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1. จํานวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการอบรม
พัฒนา จํานวน 50 ราย 

2. จํานวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการวิเคราะห์
ปัญหาและเตรียมความพร้อมในการจัดทําระบบมาตรฐานสากล 
จํานวน 7 ราย 

3. จํานวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล จํานวน 3 ราย 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้เชิงวิชาการ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้ง รับสมัครสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ 

2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเตรียมความพร้อม
ในการจัดทําระบบมาตรฐาน และผู้ประกอบการได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

3. ติดตามประเมินผลโครงการ 

๙. งบประมาณ 1,955,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๔๘ 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์   
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาดองค์ความรู้
และเทคนิคการบริหารจัดการโลติสติกส์และโซ่อุปทานที่ทันสมัยและได้
มาตรฐาน รวมถึงไม่ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การ
ขนส่งสินค้า การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ ในองค์กร เป็นต้น ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรม   โลจิสติกส์จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการ ซึ่งการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการใน 3 มิติ ได้แก่ ต้นทุน (ต้นทุนเหมาะสม) 
เวลา (ผลิตและส่งสินค้าได้ทันเวลา) และความน่าเชื่อถือ (ส่งสินค้าครบ
ตามจํานวนและถูกต้อง) 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายให้
ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรของ
สถานประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหาร
จัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เ พ่ือลดต้นทุนด้ านโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน ของสถาน
ประกอบการเปูาหมายให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้  

 
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทานที ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน่าความรู้ที ได้รับไปด่าเนินการ
ท่าให้ลดต้นทุนได้ 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 1. จํานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 30 ราย 

2. จํานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรู้ในการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของสถานประกอบการ จํานวน 30 ราย 
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๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม
และเ พ่ิมขีดสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 

๑. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ เทคนิคการบริหารจัดการโลติ
สติกส์และโซ่อุปทานที่ทันสมัย 

๒. ศึกษาดูงานสถานประกอบการที มีการใช้เทคโนโลยี ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในสถานประกอบการ 

๓. คัดเลือกสถานประกอบการในการให้ค่าปรึกษาเชิงลึก 
๔. ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 

๙. งบประมาณ จํานวนเงิน 500,000 บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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1. ชื่อโครงการ 
 

โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

การทําธุรกิจในปัจจุบันสถานประกอบการแต่ละแห่งต้องมี
การดําเนินธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการอ่ืน ๆ เช่นการซื้อสินค้า
และบริการ การขายสินค้าและบริการ รวมถึงการทําธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่ง
ต้องอาศัยข้อมูลและความถนัดของแต่ละสถานประกอบการนั้น ๆ 
ไม่มีสถานประกอบการไหนสามารถทําธุรกิจโดยลําพังได้ ดังนั้น
แหล่งข้อมูลหรือความถนัดด้านการทําธุรกิจของแต่ละสถาน
ประกอบการจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่าง
คล่องตัวและสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เล็งเห็น
ความสําคัญ  จึ งได้จัดทํา  โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัด
สมุทรสงคราม เพ่ือให้สถานประกอบการในจังหวัดได้มีการรับรู้ถึง
ข้อมูลและความถนัดด้านการดําเนินธุ รกิจของแต่ละสถาน
ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้าขาย 
และการทําธุรกิจร่วมกัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. เพื่อให้มีข้อมูลของแต่ละสถานประกอบการในการดําเนินธุรกิจ
ร่วมกัน 

 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า 
๘๐% 

2. เกิดการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

3. การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1. สถานประกอบการมีการจับคู่ทางธุรกิจก่อให้เกิดการทําธุรกิจ
ร่วมกันในจังหวัด 

2. ฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่ต้องการจับคู่ทางธุรกิจ 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 

1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๕๑ 

 
 
 
 

2. จัดทํารายละเอียดระยะเวลาและแผนการดําเนินงานตั้งแต่เริ่ม
จนสิ้นสุดการดําเนินงาน 

3. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอ้ือและความเป็นไปได้ของการ
จับคู่ทางธุรกิจก่อให้เกิดการทําธุรกิจสถานประกอบการ  

4. ดําเนินกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการ 
5. ประเมินผลกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการ 
6. การศึกษาดูงานกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของสถาน

ประกอบการ 
7. การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ 
8. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 

๙. งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๕๒ 

 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ด้วย
เทคโนโลยี Digital 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทําให้สถานประกอบการหลาย
แห่งประสบปัญหาอย่างรุนแรงและประเด็นสําคัญ คือ การตลาด ซึ่งใน
ส่วนของผู้ประกอบการเองยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่จําเป็นต้องเปลี่ยนไป กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นอีกหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาส่งเสริม SMEs จึงมีความ
จําเป็นต้องเร่งดําเนินการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่
เป็นเครื่องมือในการปรับตัวของยุคปัจจุบัน  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงเห็นควร
จัดทําโครงการเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฯ มีความสามารถในการ
แข่งขันและเป็นภูมิคุ้มกันให้สถานประกอบการ ประกอบธุรกิจให้เข้า
กับยุค New Normal 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจผู้ประกอบการ SME ด้วย Technology 
Digital 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในจังหวัด 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ สถานประกอบการที เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี ยนรูปแบบทาง
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างน้อย 1 ช่องทาง/แผนงาน 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าเพ่ิมการปรับเปลี่ยน
รูปแบบทางธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 30 ราย                                                                            
กิจกรรมที่ 3 ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
จํานวน 30 ราย 
กิจกรรมที่ 4 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กับการประยุกต์ใช้ 
Digital platform ทางการตลาดจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๕๓ 

๙. งบประมาณ จํานวนเงิน 3,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

1. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขันได้ การ
สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  โดยการสนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ โดย
การพัฒนาวิสาหกิจที่ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้มีความ
ยั่งยืน และพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือผู้
ซื้อ แต่เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดค่อนข้างจํากัด สาเหตุจากผลิตภัณฑ์มีความ
ล้าสมัยไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพื่อช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น ผู้ผลิต
ยังมีศักยภาพในการผลิตไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกต้อง การผลิตที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน 
หรือยังขาดการบริหารจัดการการผลิตที่ดี และยังไม่สามารถนําภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่ต้องการของตลาดได ้

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญจึงได้จัดทํา โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จาก
ระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ
ทราบถึงโครงการพัฒนาสถานประกอบการจากระดับชุมชนไปสู่
ระดับ SMEs เพ่ือนําความรู้มาพัฒนาสถานประกอบการและต่อยอด
ให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถดําเนินการได้ในเชิงพาณิชย์  
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจากระดับชุมชนไปสู่ระดับ 
SMEs 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในระดับชุมชนสู่ 
SMEs 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 
2. สามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ

SMEs จํานวน ๑๕ ราย 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1. มีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๕๔ 

 
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล 

2. จัดทํารายละเอียดระยะเวลาและแผนการดําเนินงานตั้งแต่เริ่ม
จนสิ้นสุดการดําเนินงาน 

3. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอื้อและความเป็นไปได้ของ
ความสามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่
ระดับSMEs 

4. ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกและถ่ายทอดการพัฒนาสถาน
ประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

5. ประเมินผลการนําระบบการพัฒนาสถานประกอบการ จาก
ระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

6. สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

๙. งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๕๕ 

 
 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

พ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก ที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาราคาสินค้าตกต่ําทุกปี และรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ํา โดยเน้นการพัฒนาวัตถุดิบและขบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน มี
คุณภาพสูง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่หลากหลาย และมีปริมาณมาก การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พบว่ายัง
อยู่ในระดับการแปรรูปชั้นต้น ราคาถูก หากมีการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ จะทําให้มีการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
และจังหวัดในภาพรวม จึงมีความจําเป็นมากในการดําเนินการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) วิสาหกิจชุมชน ให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. การสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. มูลค่าทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ
วิสาหกิจชุมชน มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1. จํานวนผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสนใจ
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 ราย/กลุ่ม/โรงงาน 

2. จํานวนนวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา  
จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ 

 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 

1. จั ดสั มมน าชี้ แ จ ง โ คร งก ารแก่  เ จ้ าหน้ า ที่  ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME) 
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และรับ
สมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่  
ซึ่งจะดําเนินการในเรื่องต่าง  ๆเช่น 
2.1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ

เข้าร่วมโครงการ 
 

2.2 การดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ 
อย่างน้อยจํานวน ๕ ผลิตภัณฑ์ 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- จัดทําข้อมูลโภชนา 
- ออกแบบและจัดทําต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

2.3 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมใหม่ เช่น การ
สัมมนาแสดงความคิดเห็นการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

2.4 การทดสอบตลาด อย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายในประเทศตามความ
เหมาะสมและสถานการณ์ในช่วงนั้น 

3. ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

๙. งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตของสถานประกอบการ 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสําคัญทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมี
จํานวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึ้นและ
สิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือขยะ ย่อมมีจํานวนมากขึ้นตามไปด้วย
จนกระท่ังการกําจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมของจํานวนขยะในแต่ละวัน
จะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถกําจัดขยะได้
เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะเหลือตกค้างรอการกําจัดอยู่
เป็นจํานวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่าง
มากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด เกิดเป็นปัญหาขยะล้น
เมือง ถึงแม้ว่าในปีหนึ่ง ๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจํานวน
มากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่น่า
เป็นที่พอใจเนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร 
ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตสํานึกในการทิ้งขยะให้
เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนําขยะ
กลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินคําว่า ขยะ หลาย ๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลย
และไม่เห็นคุณค่าทั้งท่ีขยะเหล่านั้น หากนํามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะ
สามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนํากลับมาหมุนเวียนเข้า
กระบวนการผลิตเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัด
ทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจํานวนมาก รวมทั้ง
ปริมาณขยะก็จะลดจํานวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ
ประชากร และต่อประเทศชาติต่อไปได้  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญจึงได้จัดทํา โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตของสถาน
ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้ประชาชนและสถาน
ประกอบการมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ
ประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกให้ผู้ประกอบการ 
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SMEs และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้ความสําคัญต่อการ
จัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต 

2. เพ่ือให้ประชาชนและสถานประกอบการมีความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต 

 

 
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะและของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในการผลิต 

 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ สถานประกอบการ 

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการ
ผลิตจํานวน ๑๐๐ ราย 

 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการดําเนินงาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของกิจกรรม 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย   
เข้าร่วมโครงการ  

3. ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ให้กับผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

4. การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและ
ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในการผลิต 

 

๙. งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจ  3 มิติ ไปพร้อมกัน  ได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คํานึงถึงการ
นําวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ 
อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้อง
พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมดุลให้ เกิดความมั่นคงและยั่ งยืน ไปพร้อมกัน  โดยเปลี่ ยน            
ข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
ให้ เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้เกิด
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจาย
รายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. สร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ เพ่ิมอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับรายได้ของประชากร 

2. สร้างความม่ันคงทางสังคม สร้างความม่ังคงทางอาหาร สุขภาพ
และพลังงานในทุกระดับ เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต 

3. สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
2. ลดการเกิดของเสียและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียหรือ

วัสดุเหลือใช้ในสถานประกอบการ 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
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๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย  และเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการ 

2. ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้กับผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

3. การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

 

๙. งบประมาณ จํานวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  4R (Reduce Reuse Recycle 

Repair) 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

ปัจจุ บั นกลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ า ง  2  มี โ ร ง งาน
อุตสาหกรรมจํานวนมากและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ทําให้เกิด
ปัญหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก ทําให้
เกิดปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมา ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การ
ปูองกันและการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการใช้แนวทางเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาดและการนําของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมา
ใช้ใหม่ การทําซ้ําหรือลดการใช้ และการซ่อมแซมตามหลัก 4 R 
(Reduce Reuse Recycle Repair) จะเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

2. เพ่ือสร้างแนวคิดในการนํานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิด
ความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 

 
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 80 คน มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา ปรับปรุง นําเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับสถานประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 

1. การอบรมสัมมนาให้ความรู้หลัก 4R ให้กับผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 

2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ 
3. ให้การศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. การแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

๙. งบประมาณ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

ปัจจุบัน ปัญหาเรื องสิ งแวดล้อมเป็นปัญหาที ทั วโลกให้
ความส่าคัญ ปัญหาการต่อต้านของชุมชนต่อการตั้งสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมมีมากขึ้น แม้จะได้มีการดูแลจัดการปัญหามลพิษอย่าง
เหมาะสม โดยลดมลพิษตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด เพื อเป็นการช่วย
ลดมลพิษและรักษาสิ งแวดล้อมให้กับชุมชนแล้วก็ตาม แต่การแก้ปัญหา
สิ งแวดล้อมเหล่านี้ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที ปลายเหตุ ซึ งเป็นการ
ด่าเนินการที มีผลเสียแล้วจึงท่าการแก้ไข ท่าให้ในบางครั้งการแก้ไข
ปัญหาไม่ทันการณ์ โดยมาตรการที ควรน่ามาใช้จึงเป็นมาตรการที เน้น
การป้องกัน ซึ งเป็นแนวทางการด่าเนินการเชิงรุก 

ดังนั้น การสร้างจิตส่านึกให้กับชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการป้องกันเพื อให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้าน
มลพิษจึงเป็นเรื องส่าคัญ ที สามารถป้องกันผลกระทบที เกิดขึ้นของ
สถานประกอบการได้เป็นอย่างดี ซึ งการด่าเนินการเหล่านี้ จะส่งผลให้
เกิดเป็นรูปธรรมที ชัดเจน ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน 
ผู้น่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น และสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษ ซึ งน่าไปสู่การ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ งแวดล้อมต่อไป  
 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการช่วยกํากับดูแลและเฝูาระวังการเกิด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม  
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี และธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างมีนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน 

2. ชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง มีส่วน
ร่วมในการเฝูาระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการ 

3. การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานประกอบการในจังหวัด 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ เครือข่ายชุมชนบริเวณรอบสถานประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีความรู้ 
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 ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษ จากการประกอบกิจการโรงงาน และแนวทาง
แก้ไขปัญหา โดยลดปัญหาเรื่องร้องเรียนซ้ําซากที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

๘. กิจกรรมที่สําคัญ 
 
 
 
 
 

1. สํารวจพ้ืนที่เปูาหมาย และเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
3. การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ  
4. กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  
5. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอ่ืน หรือจัดกิจกรรม

สานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 

๙. งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 

 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570)  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570)  

ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงคราม  

(พ.ศ. 2566–2570)  

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด    

พ.ศ. 2566-2570  

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย 

สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่       
ให้เติบโตอย่างยั งยืน 

บูรณาการและขบัเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต

อย่างยั่งยืน 

เมืองแห่งความสุข  
อาหารปลอดภัย 

ท่องเที่ยวหลากหลาย  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม  
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 

การยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

การผลักดันนโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
รูปแบบหลากหลาย และ

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ และ

ภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี      
นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการเติบโต  ของ
อุตสาหกรรมยุคใหม ่

 
การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาค 

ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัด 
ยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัด

สมุทรสงคราม สินค้าเกษตร
และประมงปลอดภยั 

การยกระดับสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การเพิ มมูลค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอย่างยั งยืนดว้ย 

BCG Model 

 
การส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย 
BCG Model 

พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

และจัดให้ผู้สูงวัยได้รับ 
การดูแลที่เหมาะสม 

การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธภิาพ 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพื อให้บริการ อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 
การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ฟื้นฟูแหล่งน้ํา บริหารจัดการ
ขยะ พัฒนาปุาชายเลน 
ส่งเสริมพลังงานทดแทน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๖๖ 

4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามแผนจังหวัด พ.ศ. 2564 
 

การด าเนินการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

โครงการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ  
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านปราโมทย์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
******************************************************* 

  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”โครงการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะ
จากวัสดุธรรมชาติ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านปราโมทย์ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ  
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ และลดขยะพลาสติกและโฟม 
(Green) ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มเป้าหมาย 
  จํานวน 30 ราย ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 31 ราย 

งบประมาณ  
  งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 7,300 บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๖๗ 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 ด้านที่ 1 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ภาพรวมความพึงพอใจกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.70 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 87.00 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ 89.00 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา  89.50 

4. ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด 88.00 

5. การจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรม 90.00 

 ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน 
  - ภาพรวมความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 93.00 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร 93.00 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 93.00 

3. การตอบคําถาม 92.50 

4. ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม 93.50 

 ด้านที่ 3 การอ านวยความสะดวก 
  - ภาพรวมความพึงพอใจการอํานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 91.75 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. เอกสาร 90.50 

2. เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการสาธิต 92.50 

3. เจ้าหน้าที่สนับสนุน 91.50 

4. อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่ 92.50 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๖๘ 

 

 ด้านที่ 4 คุณภาพการให้บริการ 
  - ภาพรวมความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.50 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการดูงาน 92.00 

2. ท่านสามารถนําสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 90.50 

3. สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
หรือไม่ 

92.00 

4. กิจกรรมเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่านหรือไม่ 92.00 

5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 91.00 

  

ด้านที่ 5 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ 
  - ภาพรวมความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.00 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ 91.00 

 
สรุปภาพรวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๖๙ 

ภาพฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

โครงการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ  
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านปราโมทย์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

      
 

      

    
 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม  
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ  

หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านปราโมทย์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๗๐ 

4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2564 

 
1. โครงการ ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบาย
เชิงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ  โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม              
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีกรอบการดําเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  2. เพ่ือให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนําแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และสามารถกํากับติดตามประเมินผลได้ 

กลุ่มเป้าหมาย          
 บุคลากรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  25  คน มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม จํานวน 31 คน 
 
งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 

 จากผลการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัด (SWOT Analysis & TOWS 
Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงครามและ   
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และมีการนําเสนอโครงการ 
จํานวน 9 โครงการ  

1) โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  4R 
(Reduce Reuse Recycle Repair)  

2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนแรงงานคนเข้าสู่ industry 4.0 

3) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการ
ผลิตของสถานประกอบการ  

4) โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud)  
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5) โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs  
6) โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม  
7) โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล  
8) โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
9) โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล 

 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 
 ด้านที่ 1 ประเมินด้านเนื้อหา 
  - ภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 81.38 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ก่อน เข้าร่วมการประชุม 62.50 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ หลัง เข้าร่วมการประชุม 87.00 

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยรวมในการประชุม  87.50 

4. สามารถนําความรู้ ในการร่วมประชุมไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้ 88.50 

  
ด้านที่ 2 ประเมินด้านวิทยากร 

  - ภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร  คิดเป็นร้อยละ 89.50 
รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 89.00 

2. การสรุปและการเน้นประเด็นสําคัญ 89.50 

3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 90.00 

 

 ด้านที่ 3 ประเมินด้านอ่ืน ๆ 
  - ภาพรวมความพึงพอใจในด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 92.00 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. ช่วงเวลาการจัดการประชุม 91.50 

2. สถานที่ในการจัดประชุม 88.00 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 92.50 

4. เจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 96.00 
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๗๓ 

2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนใน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค ์: 1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดให้มีขีดความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 

3. เพือ่ส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัดให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนให้ความสําคัญใน  

การใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในการผลิตผลิตภัณฑ์มากขึ้น  
อันส่งผลดีต่อลูกค้าท่ีเป็นผู้อุปโภค บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ 

 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม , วิสาหกิจชุมชน/OTOP ของจังหวัด
สมุทรสงคราม และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

วงเงินงบประมาณ : 443,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

เปูาหมาย/ 

งบประมาณที่ได้รับ  

(บาท) 

ผลการดําเนนิงาน/
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 

ร้อยละของ 

งบประมาณที่ใช้ไป  

(%) 

1. ออกเยี่ยมเยียน พบปะผู้ประกอบการ เพ่ือ
ศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม
ในจังหวัด 

100 ราย/ 

15,000 บาท 

100 ราย/ 

15,000 บาท 
100 % 

2. ฝึกอบรมทางด้านวิชาการและกฎหมายและ
ศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้
และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในจังหวัด 

100 ราย/ 

60,000 บาท 

110 ราย/ 

60,000 บาท 
100 % 

3. ให้คําปรึกษาแนะนําเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะ
ทาง ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ผลิต
อุตสาหกรรมขุมชน ทุกประเภทการผลิตในจังหวัด 

100 ราย/ 

10,000 บาท 

152 ราย/ 

10,000 บาท 
100 % 

4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัดใน 
รูปแบบเอกสาร Electronic File และ Website 

115 ราย/ 

10,000 บาท 

245 ราย/ 

10,000 บาท 
100 % 
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5. จั ดจ้ า ง เจ้ าหน้ าที่ เ พ่ื อปฏิบั ติ ง านภายใต้
โครงการฯ 

2 ราย/ 

348,000 บาท 

2 ราย/ 

348,000 บาท 
100 % 

รวม 443,000 บาท 443,000 บาท 100 % 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ออกเยี่ยมเยียน พบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม
ในจังหวัด (งบประมาณด าเนินการ 15,000 บาท) 

- ออกเยี่ยมและสํารวจสถานประกอบการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
- จํานวนสถานประกอบการที่ได้สํารวจข้อมูล จํานวน 100 ราย 

 

ภาพกิจกรรม 

ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ และส ารวจผู้ประกอบการ OTOP 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 
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กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการและกฎหมายและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในจังหวัด (งบประมาณ
ด าเนินการ 60,000 บาท) 

การสัมมนาด้านวิชาการและกฎหมาย เรื่อง “พระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง” 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมโคโค่วิว ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
******************************************************* 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการสัมมนาด้านวิชาการและกฎหมาย เรื่อง 
“พระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง” โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2564  
ณ โรงแรมโคโค่วิว ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติโรงงาน และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องและเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 100 ราย มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 110 ราย 

งบประมาณ  

 งบประมาณท่ีได้รับ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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วิทยากรบรรยาย 

 นายสุนทร แก้วสว่าง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ระยะเวลา 

การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ จํานวน 1 วัน เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 

 

ภาพกิจกรรม 

การสัมมนาด้านวิชาการและกฎหมาย เรื่อง “พระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง” 
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กิจกรรมที่ 3 การให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ 
ธุรกิจ รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนทุกปะเภทการผลิตในจังหวัด  
(งบประมาณด าเนินการ 10,000 บาท)  โดยให้คําปรึกษาแนะนําเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง โดยออก
เยี่ยมพบปะผู้ประกอบการและทางโทรศัพท์ ให้คําปรึกษาแนะนําในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ  
โดยออกให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านการส่งเสริม SMEs ด้านการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.)  
ด้านการประกอบกิจการโรงงาน ด้านการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และประชาชนทั่วไป จํานวน  
152 ราย (แผน 100 ราย)  

1. ด้านการตลาด 
โดยให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  

ให้ด้านการตลาดและแนะนําช่องทางการตลาด ทั้ง Online & Offline , สอนการใช้งานเพจ Facebook 
เบื้องต้น และติดต่อประสานงานหน่วยงานอ่านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ 

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
โดยดํา เนินการให้บริการแก่ผู้ ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน ในจั งหวัด

สมุทรสงคราม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแนะนําหน่วยงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนในการออกแบบ
ฉลากและบรรจุภัณฑ์จากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center) 

3. ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
โดยร่วมกับนักวิชาการมาตรฐาน ให้คําปรึกษาแนะนําขั้นตอน เอกสารประกอบการขอรับการ

รับรองด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การต่ออายุมาตรฐานชุมชน รวมถึงความรู้เพ่ิมเติมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

4. ด้านเงินทุน 
โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้บริการชี้แจงรายละเอี ยดหลักเกณฑ์การยื่นคําขอแก่
ผู้ประกอบการที่มีความสนใจสินเชื่อกองทุนฯ พักชําระหนี้ และการเพิ่มวงเงิน  

5. ด้านการประกอบกิจการโรงงาน 
ให้บริการข้อมูลทะเบียนโรงงาน การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เอกสารประกอบคําขอ  

การจดทะเบียนเครื่องจักร อุตสาหกรรมสีเขียว และรายชื่อสถานประกอบการแก่หน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๗๘ 

ภาพกิจกรรม 

การให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนทุกปะเภทการผลิตในจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๐ 

กิจกรรมที่ 4 : ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด 
ในรูปแบบเอกสาร Electronic File และ Website (งบประมาณด าเนินการ 10,000 บาท) โดยดําเนินการ
ข้อมูลให้บริการสารสนเทศและกลุ่มผู้ขอรับบริการ จํานวนทั้งสิ้น 245 ราย (แผน 115 ราย) 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ขั้นตอนวิธีดําเนินการ และหลักเกณฑ์ในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
- การต่ออายุมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ความรู้เพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ขั้นตอนการยื่นเอกสาร 
- เอกสารประกอบการสมัคร 
- ให้คําปรึกษาและแนะนําผู้ประกอบการ 

3. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) 
- เอกสารแผ่นผับประชาสัมพันธ์ 
- ให้คําปรึกษาและแนะนําผู้ประกอบการ 

4. คู่มือในการเลือกซ้ือและเลือกใช้ไฟฟูาในบ้านที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
5. คู่มือผู้บริโภค (สมอ.)  
6. รับฟังสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น 

แอพพลิเคชั่นสินค้าอุตสาหกรรม การอบรมหัวข้อต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Line Group และ 
Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๑ 

ภาพกิจกรรม 
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัดในรูปแบบเอกสาร 

Electronic File และ Website 
 

     

     

     

     



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๒ 

กิจกรรมที่ 5 : จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1. นางสาวอรอนงค์  นาคสิงห์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราละ 15 ,000 บาท/
เดือน 

 
2. นายปรัชญา  สายแวว ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราละ 14,000 บาท/เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๓ 

3. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด่าเนินการ
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ  งแวดล้อม
ประจ่าปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด่าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
                          ด่าเนินการทั วไป 

๑.๑ จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจ่านวน ๒๐ ราย (เป้าหมาย ๒๐ ราย) 
๑.๒ ระยะเวลาที ใช้ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จ่านวน ๒ วัน คือ วันที  ๒๓-๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑.๓ ใช้งบประมาณในการด่าเนินการทั้งสิ้น ๔๒,๗๐๐ บาท (สี หมื นสองพันร้อยบาทถ้วน)      
๒.๔  สถานที ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คือ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
การประเมินกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 

                          ความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ สรุปได้ดังนี้ 
๑. ความสามารถของวิทยากร ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ  มาก – มากที สุด 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๕ 
๒. สถานที ในการจัดสัมมนาเหมาะสม ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ  มาก – มากที สุด 

คิดเป็นร้อยละ   ๙๔.๕ 
๓. อาหารและเครื องดื ม ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก - มากที สุด 

คิดเป็นร้อยละ   ๙๙ 
๔. เจ้าหน้าที ประสานงาน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก – มากที สุด 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๙ 
  

   ผลการประเมินด้านเนื้อหา  โดยรวม  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๔ 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ณ บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

       
 

 

       
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๕ 

 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ของ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จ ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

         
  

      
 

 

      
 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๖ 

 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

สมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้ เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด                 
ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัด (SWOT 
Analysis & TOWS Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรสงครามและจากการวิเคราะห์ดังกล่าว นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
และมีการนําเสนอโครงการ จํานวน 1๓ โครงการ ๑)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือทดแทนแรงงานคนเข้าสู่ industry 4.0 ๒)โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 
(ERP on cloud) ๓)โครงการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ๔)โครงการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ๕)โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ๖)โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม ๗)โครงการยกระดับ       
ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยี Digital ๘)โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs ๙)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๑๐)โครงการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตของสถาน
ประกอบการ ๑๑)โครงการส่งเสริม สนับสนุน โรงงานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ๑๒)โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว           
โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๔R ๑๓)โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๘๗ 

ผลการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ  

ผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

วันที่ 2๗ ธันวาคม 2564 
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โดย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
******************************************** 

  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาและ
ผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวันที่ 2๗ ธันวาคม 2564 ณ ภัตตาคารฮวดหูฉลาม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีกรอบการดําเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  2. เพ่ือให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนําแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และสามารถกํากับติดตามประเมินผลได้ 

กลุ่มเป้าหมาย          
 บุคลากรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  25  คน มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม จํานวน ๒๗ คน 
งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับ จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัด (SWOT Analysis & TOWS 
Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงครามและ   
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และมีการนําเสนอโครงการ 
จํานวน 13 โครงการ  

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนแรงงานคนเข้าสู่ industry 4.0 
๒) โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) 
๓) โครงการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
๔) โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 
๕) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 
๖) โครงกำรจบัคูท่ำงธุรกิจในจงัหวดัสมทุรสงครำม 
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๗) โครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยี Digital 
๘) โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 
๙) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 
๑๐) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการ

ผลิตของสถานประกอบการ 
๑๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
๑๒) โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  4R)  

 ๑๓) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 
 ด้านที่ 1 ประเมินด้านเนื้อหา 
  - ภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 76.80 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ก่อน เข้าร่วมการประชุม 55.20 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ หลัง เข้าร่วมการประชุม 84.00 

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยรวมในการประชุม  84.80 

4. สามารถนําความรู้ ในการร่วมประชุมไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้ 83.20 
  

ด้านที่ 2 ประเมินด้านวิทยากร 
  - ภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร  คิดเป็นร้อยละ 90.10 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 92.00 

2. การสรุปและการเน้นประเด็นสําคัญ 88.80 

3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 89.60 
 

 ด้านที่ 3 ประเมินด้านอ่ืน ๆ 
  - ภาพรวมความพึงพอใจในด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 81.60 

รายการประเมินผล ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. ช่วงเวลาการจัดการประชุม 82.40 

2. สถานที่ในการจัดประชุม 75.20 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 80.00 

4. เจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 88.80 
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

วันที่ 2๗ ธันวาคม 2564 ณ ภัตตาคารฮวดหูฉลาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

  
 

     

 

   

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566-2570 หน้าท่ี ๙๐ 

 

 

          

                                                         

                                    

      

 

 

     

 


