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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
- แผนระดับที่ 2
- แผนระดับที่ 3
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ปี 2563 - 2565
- การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2563-2565
- สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ปี 2563-2565
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
- โครงการแบบย่อ
- ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ.
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี 2563
- ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ.
ตามแผนพัฒนาจังหวัด
- ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ.
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2562
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2563-2565
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบั ติ การด้ านการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมจัง หวัดสมุ ทรสงคราม ปี 2563-2565 ของส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
จั ง หวั ด โดยมี ก รอบแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศและภาคอุ ต สาหกรรม ทั้ ง นโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมากขึ้ น รวมถึ ง พิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ส านัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(Internal Factors) จุดแข็งและจุ ดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและ
อุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนาไปสู่การกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ปี 2563 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย การ
ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การกากับ ดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานควบคู่กับการกากับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ส่ ว นที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
(เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
เกษตรอัจฉริยะ)
4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๑

และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ)
5.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ)
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0(Industry 4.0) การกากับ
ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และเพิ่มผลิต
ภาพปั จจั ยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ขององค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมีแผนปฏิบัติ
ราชการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านดังกล่าว ในเรื่อง
การผลักดันและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบายและแผน ทาให้โครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับ
การจั ดสรรงบประมาณ และส านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดสมุ ทรสงครามสามารถ
ดาเนินการตามแผน และแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ มูลค่า
การลงทุ นเพิ่ มขึ้ น ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมมี ศั กยภาพสู งขึ้ นและผลประกอบการดี ขึ้ น
ผู้ ประกอบการมี ความเชื่ อมั่ นในการลงทุ นเพิ่ มขึ้ น โดยมี แผนงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
แผนงานเพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเสริมสร้างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีแนวทางในการอานวยความสะดวกในด้านการลงทุน
การประกอบกิจการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ ประกอบการในภู มิภาค บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการพัฒนาธุ รกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม บูรณาการการจัดการ ผังเมืองในพื้นที่ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย
และอย่างต่อเนื่อง
2) แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
• แนวทางการพัฒนา
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
• เป้าหมายของแผนย่อย
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๒

3) แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
• แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจ
ชุมชน
➢ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
• แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริม โรงงาน
อุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ช่วย
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรม
ยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและกาหนดให้
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มติ ด ฉลากสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ มี
มาตรการเพื่ อ จ ากั ด การใช้ เ ทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มีมาตรฐานตามแนว
ทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนา
เครื อข่ายที่ประกอบด้ว ยสมาชิ กจากทุ กภาคส่ ว นที่เ กี่ยวข้ อง การยกระดั บ
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านฐานข้อมูล
ตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
• เป้าหมายของแผนย่อย
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
3) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
• แนวทางการพัฒนา
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน
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• เป้าหมายของแผนย่อย
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
4) แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
• แนวทางการพัฒนา
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
• เป้าหมายของแผนย่อย
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมี
ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
➢ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ
• เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
2) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
• แนวทางการพัฒนา
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
- ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด”
เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ”
• เป้าหมายของแผนย่อย
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
• แนวทางการพัฒนา
- รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
- พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า
- จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
- ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทาง
ภาษี
- กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
• เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
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4) แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• เป้าหมายของแผนย่อย
- เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
5) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”
- กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
• เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐาน
สากลและมีความคล่องตัว
6) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
- ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้
มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูงมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
• เป้าหมายของแผนย่อย
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก 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
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสาธารณสุข
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา
(สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา
(สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑2 : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - Big data
(สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – หน่วยงาน
ดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทาง
การค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ : คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์(สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(สนับสนุน)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – ความยาก
ง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
หัวข้อย่อย 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : Regional Integration Committee
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : Clusters and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : Regional Headquarters/ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : Borderless Trade ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
หัวข้อย่อย ๑.๓ : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D,
Innovation Ecosystem)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพ
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หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ : การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การจัดตั้ง Centre of Excellence สาหรับภาค
เกษตร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการลดความเหลื่อมล้า
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และนวัตกรรม
หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
หัวข้อย่อย ๓.5 : การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body)
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
(2) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โ ดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
(3) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข อง
ประชาชน
(4) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการ
ทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(5) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิ ตและบริการเดิมและขยายฐานการ
ผลิตและบริการใหม่
(๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภ าค ภูมิภ าค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า
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การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
๒) เป้าหมายรวม
(1) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบ
อาชีพ และบริการทางสั งคมที่มี คุ ณ ภาพอย่ างทั่ว ถึง และเป็นธรรม กลุ่ มที่ มี
รายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ
(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ
ซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศ
ดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น
และดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ดี ขึ้ น รวมถึ ง มี บุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานใน
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
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เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง
๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน
๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตรอุตสาหกรรม
บริการ และการค้า การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึ ง อันจะนามาซึ่งความ
เข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย
๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบ
มาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้า
ที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ
(๓)
ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง
๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย (๑)
เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทาประมงให้ส อดคล้ องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอด
องค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่าง
เป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้า
เกษตร และ (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (๒) ส่งเสริม
ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (๓) ควบคุมการใช้
สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกร
รุ่ นใหม่ ดั งนี้ (๑) พั ฒนาฐานข้ อมู ลด้ านอุ ปสงค์ และอุ ปทานด้ านการเกษตร
(๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรให้ทันสมัย
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๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง จาเป็นต้องมีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปั จจุ บัน
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งกาหนดอุตสาหกรรม
อนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
ปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกาหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก ๒
มิ ติ คื อ โอกาสของประเทศไทยจากการเปลี่ ยนแปลงในบริ บทต่ างๆ ในโลกและ
ศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่
เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่ม
มีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
๑) พัฒนาต่ อยอดความเข้มแข็งของอุ ตสาหกรรมที่ มี ศั กยภาพปัจจุบั น เพื่ อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของประเทศ
ในปัจจุบันให้ มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้ บริโภค ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครื อข่ ายที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจ ใน
ลักษณะคลัสเตอร์ ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
ตลาดสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ ๒.๑) วางแผนและพัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๒) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๓) สนับสนุนให้
มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และ ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรม
สาหรับอนาคต
๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนา
ศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจ
บริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต ๑.๓) สร้างกลไก
การขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดทาและบังคับใช้มาตรฐาน
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ด้านการท่องเที่ยว ๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ๓.๒) ปรับโครงสร้างการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการกี ฬ าเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ
๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
๑) ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุก
๒) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจ (๒) สร้าง
สังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกิจ และ (๓) ส่งเสริม
การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะ
ห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่
๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ
๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และอานวยความสะดวกการค้า
๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565
โดย สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี พ.ศ. 2563 ของส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
---------------------------------------------------------------แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๑๑

ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัด สมุทรสงคราม
ปี 2563
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน
อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (SWOT Analysis
& TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การกากับ ดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานควบคู่กับการกากับดูแลสิ่งแวดล้อม ตาม
ภารกิจของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2563-2565
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” การตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่น้า ดินแดน
แห่งนี้สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กลอง จากจังหวัดอุทัยธานี อพยพมาตั้งบ้านเรือนในถิ่นนี้
ชาวแม่กลอง เดิมในจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวแม่น้าเคยอยู่ริมแม่น้าก้าแพงเพชรมาก่อน เมื่อแม่น้านั้น
ตื้นเขิน การท้ามาหากินของราษฎรฝืดเคือง จึงพากันอพยพมาหาท้าเลที่อยู่ ใหม่ เรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้น
ใหม่ว่า บ้านแม่กลองตามชื่อบ้านเดิมของตน ที่มีของชื่อบ้านแม่กลอง นอกจากที่กล่าวอ้างแล้วยังมี
เรื่ องราวที่เล่าสื บเนื่องกัน มาว่าด้วยเรื่องกลองใหญ่ที่วัดใหญ่ ต้าบลแม่กลอง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม มีนัยแบ่งเป็น ๒ ทางคือ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
หลวงศรีสวัสดิ์ (ชื่น เทพสุวรรณ) นายอ้าเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาเป็นนายอ้าเภอ แม่
กลอง ได้น้าซุงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดท้ากลองใบใหญ่ขึ้นหนึ่งใบ ซึ่งท้าด้วยหนังวัว
กระทิง จากป่าเมืองกาญจนบุรี ครั้งสร้างเสร็จแล้วได้น้ามาถวายที่วัดใหญ่ ต้าบลแม่กลอง อ้าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ทางราชการจึงท้าตราของจังหวัดเป็นรูปกลองลอยน้้าสองฟากฝั่งเป็นต้นมะพร้าว
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๑๒

อันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องกลองใหญ่นี้ยังมีที่มาอีกนัยหนึ่งเป็นนิยาย
ชาวบ้านเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่ากลองใบใหญ่ลอยมาติดหน้าวัดใหญ่ และชาวบ้านช่วยกัน เก็บไว้ที่วัด
และกลองใบใหญ่นี้ก็ยังมีปรากฎให้เห็นอยู่ที่วัดใหญ่จนปัจจุบัน กลองใบนี้เป็นกลองขนาดใหญ่มากจึง
เรียกว่าแม่กลอง
ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัด
เป็นรูปกลองลอยน้้า สองฝั่งแม่น้าเป็นต้นมะพร้าว
ความหมาย ซึ่งเดิมของจังหวัดนี้ คือ เมืองแม่กลองเพราะตั้งอยู่ริมล้ าน้้ า
แม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมส้าคัญ มาแต่สมัยโบราณตราของจังหวัด
จึงท้าเป็นรูปกลองลอยน้้าสองฝากฝั่ งเป็นต้นมะพร้าว อันเป็นสัญลั ก ษณ์
อาชีพหลักของจังหวัด

ต้ น ไ ม้ ป ระจ าจั ง หวั ด (พรรณไม้ ม งคลพระราช ทานประจ้ า จั ง หวั ด ) ต้ น จิ ก ทะเล ชื่ อ
วิทยาศาสตร์BarringtonaiAsiatic (Linn.) Kurz
คาขวัญประจาจังหวัด
“ เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.๒ แม่กลองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ”
ลักษณะทางกายภาพ
ขนาด จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ประมาณ ๔๑๖.๗๐๗ ตารางกิโลเมตร (๒๖๐,๔๔๒ไร่) พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ที่ตั้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๕ กิโลเมตร ตามเส้นทาง ถนนพระรามที่ ๒ หรือทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕ (ธนบุรี – ปากท่อ)
อาณาเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ๖๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๑๖,๗๐๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๐๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ (๕๑๓,๑๑๘.๐๓ ตารางกิโลเมตร) สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมทะเล
สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีภูเขาหิน มีแม่น้าสายส้าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้าแม่กลองและ
มีล้าคลอง จ้านวน ๓๖๖ ล้าคลอง เป็นเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ท้าให้ยังคงสภาพของความ
เป็นสังคมชนบท และร่มรื่น
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครโดยมีล้าคลองดอนมะโนรา และรางหัวต้าลึงใน
เขตท้องที่อ้าเภอบางคนที และอ้าเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นแนวแบ่งเขต
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ทิศใต้ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่น้าแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรีโดยมีล้าคลองวัดประดู่ เป็นแนวแบ่งเขตใน
ท้องที่อ้าเภออัมพวา
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครที่คลองพรมแดนท้องที่อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร

แผนภูมิแสดงอาณาเขต

สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย
แม่น้าส้าคัญของจังหวัดที่ไหลผ่านคือ แม่น้าแม่กลอง ซึ่งไหลผ่านบริเวณท้องที่อ้าเภอบางคนทีและ
อ้าเภออัมพวาไปออกทะเลอ่าวไทยที่บริเวณปากแม่น้าแม่กลองในเขต อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม พื้นที่
ชายทะเลมีความยาว ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดเป็นที่ราบชายฝั่งมีความ
ลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล ไม่มีภูเขาหรือเกาะมีล้าคลองใหญ่น้อยมากมายทั้งของธรรมชาติและคลองขุด
เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายและแยกจากแม่น้าแม่กลอง ๓๖๖ คลอง ล้าประโดง ๑,๙๔๗ ล้าประโดง จนเป็น
ที่รู้จักกันในนาม“เวนิศตะวันออกแห่งสุดท้ายของเมืองสยาม”ซึ่งในแต่ละวันจะมีน้าขึ้นน้้าลงที่อ่าวไทย
เกิดน้้าทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้าแม่กลองและในคูคลองต่างๆ ท้าให้พื้นที่ของจังหวัดมีความแตกต่าง
กันไป โดยแบ่งออกได้เป็น ๓ เขต
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เขตน้้าเค็ม คือ พื้นที่ตั้งแต่ริมทะเลเข้ามาในแผ่นดิน ประมาณ ๓ กิโลเมตร สภาพเป็นน้้าเค็ม
ได้แก่ พื้นที่ในเขต อ้าเภอเมือง
เขตน้้ากร่อย คือ พื้นที่ถัดจากน้้าเค็มมาประมาณ ๓ กิโลเมตร ได้แก่ ในเขตอัมพวาและอ้าเภอเมืองฯ
เขตน้้าจืด คือ พื้นที่ถัดจากเขตน้้ากร่อย สภาพเป็นน้้าจืดสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการอุ ปโภค
และบริโภค ได้แก่ พื้นที่ในเขตอ้าเภออัมพวาตอนเหนือ และอ้าเภอบางคนทีทั้งหมด
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสมุทรสงครามติดต่อกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอ่าว
ไทยและทะเลจีนใต้ พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความชุ่มชื้น
อยู่เสมอ ในฤดูหนาวอากาศจึงไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ
๒๘ องศาเซลเซียส พายุและฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนคือระหว่างเดือนเมษายน
และพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้อาจได้รับพายุดีเปรสชั่น
ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งเวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุ่นหรือโซนร้ อน ท้าให้ฝนตก
หนักต่อเนื่องกันและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
การปกครองและประชากร
การปกครอง
จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ อ้าเภอ ๓๖ ต้าบล และ ๒๘๔ หมู่บ้าน โดยมี
อ้าเภอดังนี้ อ้าเภอเมือง อ้าเภอบางคนที และอ้า เภออัมพวา การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล ๓๓ แห่ง
การปกครองส่วนภูมิภาค
แบ่งออกเป็น ๓ อ้าเภอ ๓๖ ต้าบล ๒๘๔ หมู่บ้าน
๑. อ้าเภอเมืองสมุทรสงครามมีเนื้อที่ ๑๖๙.๐๕๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย ๔๐% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
๒. อ้าเภออัมพวามีเนื้อที่ ๑๗๐.๑๖๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๑% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
๓. อ้าเภอบางคนทีมีเนื้อที่ ๗๗.๔๘๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
เทศบาล
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม มี ๒ เทศบาล
- เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
- เทศบาลตาบลบางจะเกร็ง
อาเภออัมพวา มี ๓ เทศบาล คือ
- เทศบาลตาบลอัมพวา
- เทศบาลตาบลเหมืองใหม่
- เทศบาลตาบลสวนหลวง
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อาเภอบางคนที มี ๔ เทศบาล คือ
- เทศบาลตาบลบางนกแขวก
- เทศบาลตาบลกระดังงา
- เทศบาลตาบลบางกระบือ
- เทศบาลตาบลบางยี่รงค์
องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จานวน ๙ แห่ง คือ
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
- องค์การบริหารส่วนตาบลลาดใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปรก
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
- องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
- องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขิน
- องค์การบริหารส่วนตาบลคลองโคน
- องค์การบริหารส่วนตาบลนางตะเคียน
อาเภออัมพวา จานวน ๑๐ แห่ง คือ
- องค์การบริหารส่วนตาบลเหมืองใหม่
- องค์การบริหารส่วนตาบลท่าคา
- องค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางช้าง
- องค์การบริหารส่วนตาบลแควอ้อม
- องค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางแค
- องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกหนามแดง
- องค์การบริหารส่วนตาบลยี่สาร
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางนางลี่
อาเภอบางคนที จานวน ๗ แห่ง คือ
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางสะแก
- องค์การบริหารส่วนตาบลโรงหีบ
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
- องค์การบริหารส่วนตาบลกระดังงา
- องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะโนรา
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางพรม
- องค์การบริหารส่วนตาบลจอมปลวก
ประชากร
อาเภอ
ชาย

จานวนประชากร (คน)
หญิง
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หน้าที่ ๑๖

เมือง
บางคนที
อัมพวา
รวม

37,737
13,310
23,328
92,901

40,586
14,612
25,146
100,890

78,323
27,922
48,474
193,791

ที่มา : กรมการปกครอง (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2562)

- จานวนประชากร มีทั้งหมด 193,791 คน แบ่งเป็น ชายจานวน 92,901 คน หญิง จานวน
100,890 คน
- จานวนประชากรชาย คิดเป็นร้อยละ 47.93 ของประชากรทั้งหมดและจานวนประชากรหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 52.07 ของประชากรทั้งหมด
ลักษณะทางสังคม
การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ๗๐ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรมได้แก่การทาสวนมะพร้าว
การทาสวนผลไม้ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่างๆ ในเขตอาเภออัมพวาจะมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด รองลงมา
คือ อาเภอบางคนทีและอาเภอเมืองสมุทรสงคราม พืชที่เป็นทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่
มะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ มีการทาประมงและทานาบ้างเล็ กน้อย อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ ม อุตสาหกรรมน้าปลา น้าตาลสดผ่านระบบการฆ่าเชื้อ (สเตอริไลน์)
น้าตาลมะพร้าวอุตสาหกรรม ผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรม
ห้องเย็น ซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องและเรือฯลฯ
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับน้าส่วนใหญ่จากแม่น้าแม่กลอง
- คลองสุนัขหอน เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้าท่าจีนกับแม่น้าแม่กลอง ไหลผ่านเริ่มจากอาเภอเมือง
สมุทรสาคร ออกสู่แม่น้าแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม
- คลองดาเนินสะดวก ไหลผ่านอาเภอบ้านแพ้ว ผ่านอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และผ่าน
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา
๑) การศึกษาในระบบโรงเรียน
มีสถานศึกษา รวม ๑๐๔ โรงเรียน ครู ๑,๘๒๑ คน นักเรียน ๑,๓๖๗ คน
๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีสถานศึกษาในสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) จานวน ๑๗ แห่ง
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๓) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย๓แห่ง
๔) ศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ศาสนาคริสต์และอิสลาม มีศาสนสถาน : วัด
๑๑๐ วัด โบสถ์คริสต์ ๒ แห่ง มัสยิด ๑ แห่ง
๕) คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศน์ ๓ น้า : น้าเค็ม น้ากร่อย
น้าจืด ประชาชนบางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้าบาดาลกร่อย/เค็ม
จังหวัดได้ดาเนินการขยายเขตจ่ายน้าประปาแล้วในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
ด้านสาธารณสุข
๑. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๖๐ เตียง ๑ แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน ขนาด ๙๐ เตียง ๑ แห่ง ขนาด ๓๐เตียง ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๔๙ แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ แห่ง และสถานีอนามัย ๑ แห่ง
๒. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ขนาด ๖๐ เตียง ๑ แห่ง คลินิก
แพทย์ ๓๕ แห่งคลินิก ทันตกรรม ๕ แห่ง คลินิกผดุงครรภ์ ๒ แห่ง สถานบริการด้านเทคนิคการแพทย์
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.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี ไปยัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง
๔๒ กิโลเมตร
- โดยสารปรับอากาศสถานีขนส่งสายใต้ (ตลิ่งชัน)
- รถสาย ๙๙๖ กรุงเทพฯ – ดาเนินฯ เป็นรถปรับอากาศผ่านจังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึง
อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
- สาย ๙๗๖ กทม. – สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
๒) ทางรถไฟสายแม่กลอง– วงเวียนใหญ่ แบ่งเป็น ๒ ช่วง
๒.๑ จากสถานีแม่กลอง อ .เมือง – สถานีบ้านแหลม อ .เมือง ระยะทาง ๓๓.๑ กิโลเมตร
จากนั้นลงเรือข้ามแม่น้าท่าจีนไปขึ้นรถไฟช่วงที่ ๒ ที่สถานีมหาชัย (สมุทรสาคร)
๒.๒ จากสถานีมหาชัย อ.เมือง (สมุทรสาคร) – สถานีวงเวียนใหญ่ ระยะทาง ๓๓.๘ กิโลเมตร
๓) ทางน้า
- จังหวัดสมุทรสงครามมีแม่น้าไหลผ่านทั้ง ๓ อาเภอเป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
ออกสู่ปากอ่าวแม่กลองมีลาคลอง ๓๖๖ คลอง การคมนาคมในจังหวัดทางน้าใช้เรือ เช่น เรือยนต์
เรือหางยาวและเรือแจว เส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัดทางน้า ได้แก่
- จังหวัดสมุทรสงคราม – ราชบุรีใช้แม่น้าแม่กลองเป็นเส้นทางคมนาคม
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- จังหวัดสมุทรสงคราม (ต.ยี่สาร) - อาเภอบ้านแหลม (ต. บางตะบูน) จังหวัดเพชรบุรีใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล
ไปรษณีย์ มีจานวน ๓ แห่ง ได้แก่
๑) ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม
๒) ที่ทาการไปรษณีย์อาเภออัมพวา
๓) ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอบางคนที
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีศิลปะและการละเล่นพื้นบ้าน
๑) ศิลปะการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์ของนายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ อ.อัมพวา
๒) ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกของนายวงษ์ รวมสุข อ.อัมพวา
๓) ศิลปะลายฉลุ (มะพร้าวซอ) ของนายสมพร เกตุแก้ว อ.บางคนที
๔) ศิลปะการแสดงหนังใหญ่
๕) การละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงครามช่วงรามอญซ่อนผ้าราแม่ศรีการละเล่นของเด็ก
(เล่นซ่อนผ้า จ้าจี้ แม่นาคพระโขนง อ้ายเข้-อ้ายโขงฯลฯ)
๖) ศิลปะการบรรเลงดนตรีไทยของ พ.จ.อ.สมาน แก้วละเอียด
๗) พิธีกรรมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายมอญ ได้แก่ จออะโป (โกนผมไฟ) การทาศพ
สถานที่ท่องเที่ยว
1. ตลาดน้าอัมพวา หรือ ตลาดน้ายามเย็น : Amphawa Floating Market
ตลาดน้ายอดฮิต ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดริมคลอง
อัมพวาแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และ
อาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้า
พายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว อาหารทะเล กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวาน
และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินจากเสียงตามสาย
ของชุมชนอัมพวา ท่านสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทาน และลงเรือไปชมหิ่งห้อย
ในยามค่าคืนได้ ค่าบริการท่านละ ๖๐ – ๘๐ บาท
2. ชมหิ่งห้อยยามค่าคืน : Firefly watching at night
กิจกรรมยอดนิยม ทิ้งถ่วง หรือ หิ่งห้อย เป็นชื่อเรียกแมลงปีกแข็ง ทั่วทั้งโลกมีทิ้งถ่วงประมาณ ๒,๐๐๐
ชนิ ด นั บ ว่าเป็ น แมลงที่มี คุ ณลั ก ษณะพิ เ ศษ คือสามารถบ่งชี้ ถึ งความอุด มสมบูร ณ์ และสมดุ ล ของ
ธรรมชาติได้ อีกทั้งยังมีแสงเรือง ๆ ที่ก้น ด้วยเหตุนี้นั กท่องเที่ยวที่มาจังหวัดสมุทรสงคราม จึงนิยม
ล่องเรือไปตามแหล่งธรรมชาติริมน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ต้นลาพูที่อยู่ตามริมแม่น้า เพื่อดูแสงไฟ
ของเจ้าแมลงหิ่งห้อยเหล่านี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้จริง ๆ ท่านสามารถไปล่องเรือชมหิ่งห้อย
ในยามค่าคืนได้ โดยขึ้นเรือจากท่าเรือที่ตลาดน้าอัมพวา ค่าบริการท่านละ ๖๐ – ๘๐ บาท หรือหากมา
เป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเช่าเรือเหมาลาจากทางรีสอร์ทได้ โดยจะขึ้นเรือจากท่าน้าหน้ารีสอร์ท
3. วัดอัมพวันเจติยาราม : WatAmphawanChetiyaram Temple
วัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง อยู่ใกล้กันกับอุ ทยาน ร.๒ และตลาดน้าอัมพวา สันนิษฐานว่าสร้างใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธ
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ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑) และ
เป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ ๒ เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันเจติยาราม เดิม
เป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย
4. อุทยาน รัชกาลที่ ๒ (สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) : King Rama II Memorial Park
พิพิธ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิ ศหล้ านภาลั ย อยู่ติดกับวัดอัมพวันฯ และตลาดน้าอัม พวา
ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยหลัง เก่า แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น หอกลาง ภายในประดิษฐานพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่อง
ถ้ ว ย หั ว โขน ห้ อ งชาย จั ด แสดงให้ เ ห็ น ลั ก ษณะความเป็ น อยู่ ข องชายไทยที่ มี ค วามกล้ า หาญ มี
พระพุทธรูปสาหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทม ซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง
ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัวและ
ห้องน้า จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชามและห้องน้าของชนชั้นกลาง
5. ค่ายบางกุ้ง : Bang Kung Camp
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตาบลบางกุ้ง อาเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกาแพงจาลองสร้างไว้
เพื่อเป็ น อนุ ส รณ์จ ากการสู้ รบ ค่ายแห่ งนี้เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ได้โปรดให้ยก
กองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตาบลบางกุ้ง เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง เนื่องจากเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพ
พม่าใช้ในการเดินทัพ โดยสร้างกาแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็น
ที่เคารพบู ช าของทหาร พระเจ้าตากสิ น มหาราชได้โ ปรดให้ คนจีน จากระยอง ชลบุรี ราชบุรีและ
กาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย ค่ายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนี่งว่า “ค่ายจีน บาง
กุ้ง” พระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่า “ทหารภักดีอาสา” ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ พระเจ้ากรุงอังวะ ทรง
ยกทัพผ่านกาญจนบุรี มาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรี (บุญมา) ร่วม
รบขับไล่กองทัพพม่าทาให้ข้าศึกแตกพ่าย นับเป็นค่ายทหารไทยที่สร้างความเกรงขามให้กองทัพพม่า
สร้างขวัญกาลังใจให้คนไทยกลับคืนมา และเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทากับพม่าหลังจากที่สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ ๒๐๐ปี
จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระเจ้าตากสินมหาราช และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์ โดยทาพิธียกศาลเมื่อวันที่ ๒๐
มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ภายในบริเวณค่ายยังมีโ บสถ์ที่ส ร้างตั้งแต่ส มัยกรุงศรีอยุธ ยาเป็นราชธานี
ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์หลวงพ่อดา” มีลักษณะพิเศษคือ โบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด้วยต้นไม้ถึงสี่ชนิด คือ
ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์ปรกโพธิ์และไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
6. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด : The Church of the Virgin Mary
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓
(ค.ศ. ๑๘๙๐) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้อง
ของท่านในประเทศฝรั่งเศส คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส กรุงโรมและผู้ใจบุญในกรุงเทพฯ
ใช้เวลาสร้างถึง ๖ ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๙
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(ค.ศ. ๑๘๙๖) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนตา ภายในประดับด้วย
ภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลัก
บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา นับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้า
การเข้าชมควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า เพื่อติดต่อวิทยากรบรรยาย
โทร. ๐ ๓๔๗๖ ๑๓๔๗
7. ดอนหอยหลอด : Don Hoi Lot
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้าแม่กลอง เกิดจาก
การตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณ
กว้างประมาณ ๓ กิโลเมตร ยาว ๕ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๒ แห่ง แห่งแรก ได้แก่ ดอนนอก อยู่
บริเวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ ดอนใน อยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตาบลบางจะเกร็ง
และอีกแห่งคือ ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ ตาบลบางแก้ว สามารถเดินทางไปได้โดยทางรถยนต์ บริเวณ
สันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยหลอด หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็ ด หอยแครง แต่
พบว่าหอยหลอดเป็นหอยที่มีจานวนมากที่สุด จึงเป็นจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้หอยหลอดเป็น
หอยชนิด ๒ ฝา ตัวสีขาวขุ่น มีเปลือกคล้ายหลอดกาแฟ ฝังตัวอยู่ในเลน การจับหอยหลอด จะจับ
ในช่วงน้าลง โดยใช้ไม้เล็ก ๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาว แล้วแทงลงไปในรูหอยหลอด หอยจะเมาปูนแล้ว
โผล่ขึ้นมาให้จับ ไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอน เพราะจะทาให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด
ช่วงเวลาเหมาะสมที่จะท่องเที่ยวดอนหอยหลอด คือ ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เพราะน้า
ทะเลจะลดลงนานกว่าช่วงเวลาอื่น และสามารถมองเห็นสันดอนโผล่ขึ้นมา
8. ตลาดน้าท่าคา : Thaka Floating Market
ตลาดช่วงเช้า ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถี
ชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทาสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนาผลผลิต พืชผักและผลไม้จาก
สวน เช่น พริก หอม กระเทียม น้าตาลมะพร้ าว ฝรั่ง มะพร้าว ชมพู่ ส้มโอมาขาย-แลกเปลี่ยนกัน
เฉพาะในวันขึ้นหรือแรม ๒ ค่า ๗ ค่า ๑๒ ค่า (ทุก ๆ ๕ วัน) ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
9. ตลาดร่มหุบ : Railway Fresh Market
ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อาเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือ
ตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ ๑๐๐
เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและ
เก็บสินค้าภายในพริบตา จนเป็นที่มาของชื่อตลาดหุบร่มนั่นเอง สินค้าที่ว างขายที่ตลาดแห่งนี้จะเป็น
พวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ อาหารทะเลสด ๆ ขายกันในราคาไม่แพง จึงเป็นตลาดยอดนิยมของ
ชาวบ้านบริเวณนั้นเพราะราคาถูกและคุณภาพดี ตลาดแห่งนี้เปิดขายทุกวันเวลา ๖.๐๐ – 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
สร้ างเพื่อเป็ น อนุ สรณ์สถานแด่ฝาแฝดสยามอิน -จันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ กับประเทศไทยไปทั่วโลก
ภายในบริ เวณเป็ น ลานกว้า งประดับด้ว ยต้น ไม้ด อกไม้ อนุส รณ์แฝดสยามอิ น -จัน ตั้ ง อยู่ กลางลาน
ด้านหน้ามีสระน้าขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอาคารโถงจัดแสดงชีวประวัติของแฝดสยามอิน -จัน “แฝด
สยามอิน -จั น ” เกิดที่จั งหวัดสมุทรสงครามเมื่อวัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๕๔ (ค.ศ. ๑๘๑๑)
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ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๑ – ๒๓๗๒ (ค.ศ. ๑๘๒๘ – ๑๘๒๙) กัปตันคอฟฟินและฮันเตอร์เดินทางมา
ติดต่อการค้าที่แม่กลอง พบฝาแฝดคู่นี้จึงขอนากลับไปอเมริกาและอังกฤษ เพื่อเปิดการแสดงในที่ต่างๆ
เรื่องราวชีวิตของแฝดสยามอิน -จัน ฝาแฝดที่มีร่างกายท่อนบนติดกันและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกติ ย าวนานจน ถึ ง อายุ ๖๓ปี ได้ รั บ การกล่ า วขานท าให้ ป ระเทศไทยเป็ น ที่ รู้จั ก ไปทั่ ว โลกในชื่อ
“Siamese Twin”
11. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร : WatPhetSamutWorawiharn Temple
หลวงพ่อบ้านแหลม ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปส าคัญ
องค์ ห นึ่ ง ของไทย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น แค่ ศู น ย์ ร วมศรั ท ธาและที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของชาวแม่ ก ลองแห่ ง
สมุทรสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างกว้างขวางของชาวไทยทุกสารทิศมานานนับสมัย
จนถึงกับมีคากล่าวว่า หากไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เสมือนมาไม่ถึงเมืองสมุทรสงคราม
เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม แล้วจะช่วยเสริมอานาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิด
แต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป หากใครอธิษฐานของพรหลวงพ่อไว้ในเรื่องใดก็มักจะได้สมความปรารถนา
และมักจะกลับมาแก้บนหลวงพ่อด้วยละครรา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ท่านโปรดปราน
12. บ้านครูเอื้อ…อัมพวา : Baan KrooUeaAmphawa
ก่อตั้งโดยมูลนิธิสุนทราภรณ์ โดยการนาอาคารไม้โบราณ ริมคลองอัมพวา อันเป็นถิ่นกาเนิดของครูเอื้อ
สุนทรสนาน เมื่อเกือบ ๑๐๐ ปีที่แล้ว เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการประวัติผลงานของครูเอื้อ
ศูนย์รวมข้อมูลสาหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจค้นคว้าเรื่องราวของเพลงสุนทราภรณ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
เปิดให้แฟนเพลงเข้าไปนั่งฟังเพลง ค้นคว้า อ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังแสดงของใช้ส่วนตัวของครูเอื้อ
และภาพเก่า ๆ ที่หาชมได้ยาก รวมทั้งจาหน่ายของที่ระลึกและผลงานเพลงของครูเอื้อ สุนทรสนาน
สถานที่แห่งนี้ยังนับเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอัมพวา” ของมูลนิธิชัยพัฒนา
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
- ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงครามปี 2563
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงครามในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ต่อปี (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.4 ถึง 5.5 ต่อปี) โดยด้านอุปทานภายในจังหวัดคาดว่าจะขยายตัวจาก
การผลิตภาคบริการ ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.3 ถึง
5.3 ต่อปี) ตามการขยายตัวของรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
และรายได้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรั พย์ที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยว และการผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 ต่อปี
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 ถึง 6.2 ต่อปี) ตามการขยายตัวของจานวนทุน จดทะเบียน
โรงงานอุตสาหกรรม และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และยอดขายของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.4 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ ร้อยละ 5.4 ถึง 11.6 ต่อปี) สาหรับด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด คาดว่าจะขยายตัวจาก
การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 ถึง
5.9 ต่อปี) จากการขยายตัวของปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
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จดทะเบี ย นใหม่ รวมถึ ง การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ คาดว่ า จะขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.0 ต่ อ ปี (โดยมี ช่ ว ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 ถึง 6.0 ต่อปี) อย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะหดตัวร้อยละ
-2.4 ต่อปี (โดยมีช่ว งคาดการณ์ที่ร้อยละ -4.8 ถึง 0.1 ต่อปี ) จากการลดลงของพื้นที่อนุญาต
ก่อสร้าง
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ด้านเสถีย รภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด ในปี 2563 อัตราเงินเฟ้อทั่ว ไป คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 0.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.0 ถึง 1.0 ต่อปี) ส่วนการจ้างงานคาด
ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 3,783 คน
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2562 และปี 2563 ของจังหวัดสมุทรสงคราม
1. ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น มาตรการการเงินการคลัง โดย
ให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งการดูแลมาตรการ
สินเชื่อให้มีวงเงินที่เพียงพอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของค่าแรงและ
การแข็งค่าของเงินบาท และการเตรียมความพร้อมด้านกาลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้ มี
เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
2. ปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ทาให้
ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพเพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงจากการใช้จ่ายภาครัฐ หากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจัดสรรลดลง และการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน ทาให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจลดลง
4. ความเสี่ยงจากปัญหาน้าเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลต่อการให้ผลผลิตทางการเกษตร
และระบบผลิตน้าประปาท้องถิ่น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงความเค็ มของน้าทะเลอย่างกะทันหัน
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการตายของสัตว์น้าทะเลชายฝั่ง
5. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศ หากมีสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นเวลานานจะส่งผลต่อการให้ ผลผลิต
ส้มโอ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดโรคระบาดในมะพร้าว ในขณะที่หนาวเย็นในช่ว งปลายปี
ไม่เพียงพอที่จะเอื้ออานวยต่อการติดดอก ทาให้ตาดอกเปลี่ยนเป็นตาใบส่งผลให้ไม่มีลิ้นจี่ออกสู่
ตลาดในปีนี้ ทาให้รายได้เกษตรกรลดลง
6. ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงานไทย ทาให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าว และการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่าส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้น
7. ปัจจัยเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ที่แข็งค่าเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สินค้าไทยที่
ส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศมีมูลค่าลดลง ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการมีต้นทุนนาเข้าสินค้า
ลดลงเช่นกัน
สมมติฐานหลักในประมาณการเศรษฐกิจ
1. ด้ า นอุปทาน ในปี 2562 ประมาณการว่าจะขยายตัว ร้อยละ 2.6 ต่อปี เมื่อเทียบกับ ปี
2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ต่อปี เป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคบริการ สาหรับปี 2563
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.4 ถึง 5.5 ต่อปี) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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1.1 ภาคการเกษตร ในปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -22.4 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี
2561 ที่ขยายตัว ร้อยละ 24.8 ต่อปี ผลจากอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการให้ผลผลิตลิ้นจี่ ส้มโอ
และมะพร้าวแก่ เป็นสาคัญฯ สาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.4 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 5.4 ถึง 11.6 ต่อปี)
- ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ ในปี 2562 ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด เนื่องจากสภาพอากาศ ไม่
เหมาะสม ต่อการติดดอกและออกผลของต้นลิ้นจี่ สาหรับปี 2563 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออก
สู่ตลาด 1,750 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายปี 2562 อาจเอื้อให้ต้นลิ้นจี่ติด
ดอกได้ในปีนี้ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จานวน 1,500 ถึง 2,000 ตัน)
- ปริมาณผลผลิตส้มโอ สาหรับปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -14.6 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี
2561 ที่หดตัวร้อยละ – 0.7 ต่อปี เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นเวลานาน ส่งผลให้ดอกส้ม
โอฝ่อ ทาให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับเพลี้ยไฟเข้าทาลายผลผลิตในช่วงระยะติดผล
สาหรับ ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 5.0
ต่อปี ) ผลจากมีการส่ งเสริมการผลิ ตส้ มโอให้ มีคุณภาพโดยให้ เกษตรกรดูแลต้นส้ มโอตามหลั ก
วิชาการ
- ปริมาณผลผลิตมะพร้าวแก่ ในปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -10.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี
2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 8.1 ต่อปี เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และแมลงศัตรูมะพร้าวทาลาย
ผลผลิต ประกอบกับราคามะพร้าวตกต่าท าให้เกษตรกรขาดการดู แลต้นมะพร้าว ส าหรั บปี 2563
คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -0.1 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -2.0 ถึง 2.0 ต่อปี) เนื่องจาก
เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพราะไม่มั่นใจในราคาสินค้า
- ปริมาณผลผลิตมะพร้าวตาล ในปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -9.8 ต่อปี เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 16.4 ต่อปี เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และปริมาณน้าฝน
น้ อยส่ งผลต่อการให้ ผ ลผลิ ต ส าหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 0.0 ต่อปี (โดยมีช่ว ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ –2.0 ถึง 2.0 ต่อปี
- ปริมาณผลผลิตมะพร้าวอ่อน ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 27.9 ต่อปี เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 28.3 ต่อปี เนื่องจากต้นมะพร้าวที่ปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิ ต
สาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.0 ถึง 8.0
ต่อปี
- ปริมาณผลผลิตปลาทะเลพาณิชย์ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.1 ต่อปี
เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ที่หดตัวร้อยละ -3.7 ต่อปี สาหรับปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.0
ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -4.0 ถึง 0.0 ต่อปี
- ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 18.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี
2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่อปี สาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 ต่อปี (โดย
มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.0 ถึง 12.0 ต่อปี
1.2 ภาคอุตสาหกรรม
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- จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2562 มีจานวน 193 โรงงาน ลดลงจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับบทนิยามคาว่า “โรงงาน” ที่ประกาศในพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบั บ ที่2 ) พ.ศ. 2562 ซึ่ง มีผ ลบังคับใช้เ มื่ อวัน ที่ 27 ตุล าคม 2562 โดยกาหนดว่ า
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าสิบ
แรงม้าหรื อกาลั งเทีย บเท่าตั้งแต่ห้ าสิ บแรงม้า ขึ้นไปหรื อใช้ค นงานตั้ง แต่ห้ าสิ บ คนขึ้น ไปโดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงานจึงทาให้จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีจานวน 193 โรงงาน (ณ วันที่ 20 มกราคม 2563) แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ที่
1
2
3

ชื่ออาเภอ
เมืองสมุทรสงคราม
อัมพวา
บางคนที
รวม

จานวนโรงงาน
130
47
16
193

เงินทุน(ล้านบาท)
3,381.10
3,885.17
358.85
7,625.12

คนงาน
2,119
6,049
305
8,473

แผนภูมิแสดงจานวนโรงงาน แยกตามอาเภอ
16

อ.เมือง

47
130

อุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
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โรงงาน
จานวน
โรงงาน
4
70
1
5
17
1
2
-

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
37.10
3,614.23
17.60
87.67
182.67
33.50
43.30
-

คนงาน
118
5,267
8
180
328
137
18
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

2
7
14
3
15
11
1
22
18
193

56.52
457
243.80
433.60
283.63
299.00
17
658.85
1,196.75
7,625.12

37
174
240
182
327
323
12
551
571
8,473

อุตสาหกรรมหลักที่สาคัญ ๓ อันดับแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม
๑) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การแปรรูปอาหารเป็นหลัก เช่น แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง
และห้องเย็น รองลงมา การทาน้าปลา การทาน้าตาลสด การทาน้ามะพร้าวบรรจุขวดและกระป๋อง และการทาน้า
ผลไม้บรรจุกระป๋อง ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงาน ทั้งสิ้น 70 โรงงาน เงินลงทุน 3,614.23 ล้านบาท
คนงาน 5,267 คน
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๒) อุตสาหกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์รถยนต์ เป็นหลัก เช่น ซ่อมแซม
เครื่องยนต์ รองลงมาได้แก่ อะไหล่อุปกรณ์เครื่องยนต์ ต่อและซ่อมแซมเรือ ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 22 โรงงาน เงินลงทุน 658.85 ล้านบาท คนงาน 551 คน
๓) อุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย ห้องเย็น ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คัดแยก
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 18 โรงงาน เงินลงทุน
1,196.75 ล้านบาท คนงาน 571 คน

1.3 ภาคการบริการ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี 2561
ที่ขยายตัวร้อยละ 8.3 ต่อปี จากการขยายตัวของรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
และรายได้ของผู้ ประกอบการอสั งหาริมทรัพย์ที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรั บ ปี 2563 คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.3 ถึง 5.3 ต่อปี)
- รายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2562 คาดว่าจะ
ขยายตัว ร้อยละ 3.8 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 14.7 ต่อปี เนื่องจากได้รับ
แรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น ด้านการท่องเที่ยวที่มีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองรองทาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ด้านการช่วยเหลือค่าครองชีพผ่านนโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการชิม ช้อป ใช้ ฯลฯ ส่งผลให้กาลังซื้อภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น สาหรับปี
2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 5.0 ต่อปี)
- รายได้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในปี 2562 คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 31.2 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่หดตัวร้อยละ -12.8 ต่อปี เนื่องจากมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เช่น“มาตรการ ลดหย่อน ภาษีบ้านหลังแรก
2562” รวมทั้ งอั ตราดอกเบี้ ยต่ า ส าหรั บปี 2563 คาดว่ าจะขยายตั วร้ อยละ 3.0 ต่ อปี (โดยมี ช่ ว ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 5.0 ต่อปี) ซึ่งรัฐบาลมาตรการลดค่าโอนและจดจานองลงแต่มีสัญญาณเติบโตช้า
จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
อาจส่งผลให้รายได้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวในอัตราลดลง
- จานวนรถต่อทะเบียน คาดว่าในปี 2562 จะมีจานวนรถต่อทะเบียนจานวน 66,551 คัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจานวน 1,731 คัน เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดมากขึ้น
และประชาชนต้ อ งการให้ น าเงิ น จากการต่ อ ภาษี ม าใช้ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเองประกอบกับ
ส านั กงานขนส่ งจั งหวัดสมุทรสงครามได้อานวยความสะดวกและให้ บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ผู้ครอบครองรถเข้ามาใช้บริการจานวนเพิ่มขึ้น สาหรับปี 2563 คาดว่าจะมีจานวน
รถต่อทะเบียนจานวน 69,546 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์จานวน 68,215 ถึง 70,877 คัน)
- จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในจังหวัดสมุทรสงคราม คาดว่าในปี 2562 จะ
ขยายตัวร้อยละ 1.8 ต่อปี คิดเป็นจานวน 2.084 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ขยายตัวร้อย
ละ 7.0 ต่อปี คิดเป็นจานวนเงิน 2.048 ล้านคน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจหลายแหล่ง โดยเฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวสุดแปลก คือตลาดร่มหุบ ที่กาลังเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้จานวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสงครามเพิ่มขึ้นสาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๒๗

ร้ อยละ 0.0 ถึง 4.0 ต่อปี ) เนื่องจากกระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า มีนโยบายส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวเร่งด่วน โดยให้ความสาคัญ กับ 4 ด้านหลัก คือ ความปลอดภัย ความสะอาด ความยั่งยืน และ
การไม่เอาเปรียบ ซึ่งจะส่งผล เชิงจิตวิทยาต่อนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการในจังหวัดมากขึ้น
- รายได้จากนักท่องเที่ยวในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี
2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 10.3 ต่อปี เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้น สาหรับ
ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 ถึง 7.5 ต่อปี)
2. ด้านอุปสงค์ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่หด
ตัวร้อยละ -0.2 ต่อปี เป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
และการ ใช้จ่ายภาครัฐ สาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 1.6 ถึง 5.7 ต่อปี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การบริโภคภาคเอกชน ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อปี เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ที่ขยายตัว ร้อยละ 5.4 ต่อปี สาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อปี
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 ถึง 5.9 ต่อปี)
- ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่อปี
เมื่อเทีย บกับ ปี 2561 ที่ขยายตัว ร้อยละ 4.8 ต่อปี เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทาให้ความสามารถ
ในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
3.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 5.0 ต่อปี) ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยว การใช้จ่าย การเร่งการลงทุนของภาครัฐผลักดันและเร่งรัด
การดาเนินงาน ตามแผนงาน เร่งรัดการคืนภาษี VAT โครงการค้าประกันการส่งออกให้ครอบคลุม
ตลาดใหม่ๆ ของผู้ประกอบการ SME เป็นต้น
- จานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ คาดว่าในปี 2562 จะมีจานวนรถยนต์
นั่ งส่ ว นบุ คคล จดทะเบี ย นใหม่ จานวน 757 คัน ลดลงจากปีที่ผ่ านมาจานวน 30 คัน ผลจาก
จานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่งจดทะเบียนใหม่ลดลง สาหรับปี 2563 คาดว่าจะมีจานวน
รถยนต์นั่ งส่ ว นบุคคลจดทะเบียนใหม่ จานวน 833 คัน (โดยมีช่ว งคาดการณ์จานวน 818 ถึง
848 คัน)
2.2 การลงทุนภาคเอกชน ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อปี เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ที่หดตัวร้อยละ -8.9 ต่อปี สาหรับปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.4 ต่อปี (โดย
มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -4.8 ถึง 0.1 ต่อปี)
- พื้นที่อนุญาตก่อสร้างในจังหวัด ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.0 ต่อปี เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ที่หดตัวร้อยละ -33.0 ต่อปี ผลจากมีผู้ขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคาร
พาณิชย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐที่มีมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และราคา
วัสดุก่อสร้างที่ยังทรงตัวในปี 2562 สาหรับปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -13.8 ต่อปี (โดยมี
ช่ว งคาดการณ์ที่ร้ อยละ -19.1 ถึง -8.5 ต่อปี ) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหา
หนี้สินและค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนสูงขึ้น รวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์
- สินเชื่อเพื่อการลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดสมุทรสงคราม คาดว่าในปี 2562
สินเชื่อ เพื่อการลงทุนจะหดตัวร้อยละ -0.8 ต่อปี คิดเป็นจานวนเงิน 2,940 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ที่สินเชื่อได้ขยายตัวร้อยละ 9.6 ต่อปี คิดเป็นจานวนเงิน 2,963 ล้านบาท เนื่องจาก
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๒๘

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้ามาดูแลในการปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่าง
รัดกุม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวทาให้กาลังซื้อลดลงส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ชะลอการลงทุน สาหรับปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ต่อปี คิดเป็นจานวนเงิน 3,043
ล้านบาท (โดยมีช่วงคาดการณ์จานวน 2,999 ถึง 3,087 ล้านบาท)
- จานวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ คาดว่าในปี 2562 จะมีจานวนรถยนต์พาณิชย์
ที่จดทะเบียนใหม่ จานวน 608 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาจานวน 135 คัน เพราะสภาพเศรษฐกิจ
มีความคล่องตัวลดลง ทาให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น สาหรับปี 2563 คาดว่าจะมีจานวน
รถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ จานวน 620 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จานวน 608 ถึง 632 คัน)
2.3 การใช้จ่ายภาครัฐ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี
2561 ที่หดตัว ร้อยละ -9.2 ต่อปี เป็นผลมาจากรายจ่ายลงทุนคาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 22.1
ต่ อ ปี เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2561 ที่ ห ดตั ว ร้ อ ยละ -31.2 ต่ อ ปี เนื่ อ งจากได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น จาก
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด สมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัว ผลจากทางด้าน อุป
สงค์มีสัญญาณขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่ด้านอุปทานมีสัญญาณ หด
ตัวจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลผลิตภาคเกษตรกรรม สาหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
จั ง หวั ด อั ต ราเงิ น เฟ้ อ อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.1 ส่ ว นการจ้ า งงานชะลอตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประจาปี 2560 มีมูลค่า 21,881 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 6.18 สาขาอุตสาหกรรมที่สาคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ การผลิต (ร้อยละ 22.50 ของ
GPP) การขายส่ ง การขายปลี กฯ (ร้อยละ 16.65 ของ GPP) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการ
ประมง (ร้อยละ 11.32 ของ GPP) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (ร้อยละ 7.64 ของ
GPP) และการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า (ร้อยละ 7.12 ของ GPP)
ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจาปี 2560 (5 อันดับแรก)
อุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

มูลค่าล้านบาท
4,923
3,643
2,478
1,672
1,558

ร้อยละของ GPP
22.50
16.65
11.32
7.64
7.12

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 สาขาที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นสูงเรียงตามลาดับ 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมวิชาชีพและเทคนิค (ร้อยละ 54.06) ที่พักและการ
บริการด้านอาหาร (ร้อยละ 28.67) การก่อสร้าง (ร้อยละ 24.12) กิจกรรมการบริหารและสนับสนุน (ร้อย
ละ 21.23) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (ร้อยละ 19.04) รายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัด
สมุทรสงคราม ในปี 2560 เท่ากับ 114,990 บาท
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๒๙

ดัชนีราคาผู้บริโภค
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรสงครามเท่ากับ 100 และเดือนกันยายน
2562 เท่ากับ 104.3 สาหรับเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 104.4 การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2562 เมื่อเทียบกับ
1. เดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.1
2. เดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.1
3. เที ย บเฉลี่ ย 9 เดื อ น (มกราคม – กั น ยายน 2562) สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.6 กั บ ระยะ
เดียวกันของ ปี 2561
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562
ลดลงร้ อยละ 0.1 (เดือนสิ งหาคม 2562 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.5)
และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงจากการปรับราคาสินค้าของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.4 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.1
ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของหมวด
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้าลดลงร้อยละ 1.9 (จากการลดลงของหมวดเนื้อสัตว์ลดลงร้อยละ 4.1
ได้แก่ เนื้อสุกร กระดูกซี่โครง หมวดเป็ด ไก่ลดลงร้อยละ 1.8 ได้แก่ ไก่สด หมวดปลาและสัตว์น้า
ลดลงร้ อยละ 0.2 ได้แก่ ปลากะพง) หมวดผั กและผลไม้ล ดลงร้อยละ 1.5 (จากการลดลงของ
หมวดผักสดลดลงร้อยละ 1.4 ได้แก่ กะหล่าปลี เห็ด มะเขือเทศ ฟักเขียว มะนาว พริกสด ต้นหอม
กะหล่าดอก หมวดผลไม้สดลดลงร้อยละ 1.9 ได้แก่ ส้มเขียวหวาน สับปะรด ลาไย ลองกอง) ส่วน
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง) หมวดเครื่องประกอบอาหารสูงขึ้น
ร้อยละ 0.8 (น้าตาลทราย น้ามันพืช เกลือป่น น้าปลา) หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.4
(เครื่องดื่มรสช็ อกโกแลต กาแฟผลสาเร็จรูป น้าอัดลม) เป็นต้น ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.1 และมีการปรับราคาสินค้าของดัชนีราคา หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ
0.1 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดพาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสารสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (จากการสูงขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่
น้ามันเบนซิน 95 น้ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20) เป็นต้น
ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน ปี 2562 (ปี 2558=100)
หมวด
รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครื่องดืม่ ฯ
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่ อาหารและเครือ่ งดื่ม
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน

ดัชนี
104.3
104.9
103.7
104.6
103.3

อัตราการเปลี่ยนแปลง
-0.1
-0.4
0.1
0.1
-0.7
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

3.1.๓ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัด
เน้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่
สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๓๐

ปลอดภั ย เกษตรสร้ า งสรรค์ แ ละมี น วั ต กรรมสู ง ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อุ ด มสมบู ร ณ์ ประชาชนมี ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและ
นานาชาติ

- วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรของจังหวัดสมุทรสงคราม
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
จุดแข็ง (Strength) ของจังหวัดสมุทรสงคราม จุดอ่อน (Weakness) ของจังหวัด
1. มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ มะพร้าว, ส้มโอ, สมุทรสงคราม
ลิ้นจี่, กล้วย
1. การขยายตัวด้านการลงทุนด้านโรงงาน
2. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถ
อุตสาหกรรมยังมีน้อย
พัฒนาให้มีมูลค่าสูงได้ เช่น มะพร้าว, ส้มโอ,
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมในการ
ลิ้นจี่, กล้วย, เกลือ, อาหารทะเล
ผลิตผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย
3. จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการ
3. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะ
ท่องเที่ยว และการเกษตรปลอดภัย
ความสามารถที่จะมาพัฒนาสถานประการ
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
4. การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่เป็น
เชิงขนบธรรมเนียมประเพณี
ระบบและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตร
5. ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดมีการรวมตัวอย่าง ปลอดภัย
เข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
5. การขนส่งระบบโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอ
เป็นอย่างดี
(ทางเลือกน้อย) จึงทาให้เพิ่มต้นทุนสินค้า
6. มีอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและ
6. ขาดความรู้ทางด้านเลือกเทคโนโลยีที่
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง
เหมาะสมกับตัวเอง
7. มีระบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โอกาส (Opportunities) ของจังหวัด
อุปสรรค (Treats)ของจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
1. ข้อกาหนดผังเมืองไม่เอื้อต่อการลงทุน
2. จังหวัดสมุทรสงครามมีปัญหาในการหา
1. รัฐบาลให้ความสาคัญในการพัฒนาและ
สถานที่ในการกาจัดขยะ
ส่งเสริม SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน
2. รัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๓๑

นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การเร่งรัด
ควบคุมมลพิษ และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3. รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการจูงใจที่ให้
ภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
สู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น
4. การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

3. ปัญหาภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลิตผลทาง
การเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร
4. ข้อจากัดด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
5. ต้นทุน แรงงาน พลังงาน และโลจิสติกส์
มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
6. ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการ
คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม ส่งผลให้โครงสร้าง
อุตสาหกรรมยังเป็น OEM

3. TOWS Matrix
การกาหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWs Matrix)
มาตรการเชิงรุก (S-O)
มาตรการเชิงรุกปรับปรุง (W-O)
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
1. ส่งเสริมให้มกี ารลงทุนด้านโรงงาน
สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้จากนโยบายของ อุตสาหกรรมมากขึ้น
รัฐบาล
2. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม เทคโนโลยี
2. พัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดให้เป็น และนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร 3. ให้ความรู้ดา้ นแรงงานที่มีทักษะและไม่มี
ปลอดภัย
ทักษะ ให้มีความสามารถที่จะมาพัฒนาสถาน
3. ส่งเสริมกระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรม
ประกอบการ
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล รองรับเศรษฐกิจสีเขียว 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้
ที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เป็นระบบและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตร
4. ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็น
ปลอดภัย
SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการเชิงป้องกัน (S-T)
มาตรการเชิงหลีกเลี่ยง (W-T)
1. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง และ 1. วางแผนด้านการขยายพื้นที่การลงทุนด้าน
ให้ความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการขยะ
อุตสาหกรมให้สอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรม สมุทรสงคราม
สนับสนุนที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนัก 2. จัดระบบการขนส่งด้านโลจิสติกส์เพื่อลด
ลงทุน
ต้นทุนด้านการขนส่ง
3. ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการ
3. ขยายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการใน
ดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในด้าน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ต่างๆ ทั้งด้านการกากับดูแลและส่งเสริม
4. ยกระดับผู้ประกอบการจากผู้รับจ้างผลิตเป็น อุตสาหกรรม
ผู้พัฒนาตราสินค้า (OBM)
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในสถาน
ความสาคัญของมาตรฐานและความเชื่อมั่น
ประกอบการที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เครื่องหมายมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการและ
และอุตสาหกรรม
ผู้บริโภค
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๓๒

4. ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม คาดหวังต่อนโยบายของภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริม
ในเรื่องสาธารณประโยชน์ ขั้นพื้นฐาน ที่จะมาช่วยสนับสนุนการดาเนินกิจการ ในเรื่องการพัฒ นาการ
คมนาคม โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส์
ตาม
นโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศให้สามารถยกระดับการค้าการลงทุนของจังหวัด
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว การเปิดประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเมืองหลวงและ
ปริมณฑลเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากภูมิ ปัญญา เชื่อมโยง
โอกาสทางการตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคม
อาเซียน
อีกทั้ง การส่งเสริมการผลิตอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ให้สามารถ
สร้างตลาดการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการของพื้นที่
ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน
จะทาให้ผู้ประกอบการฯ สามารถพัฒนาตัวสิน ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาดผ่าน
การเรียนรู้ผ่านโครงการพระราชดาริเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานปัจจัยการผลิตและการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันทางการเกษตร
ส าหรั บ การเพิ่ ม คุ ณ ค่า ของผลผลิ ต ทางการเกษตรและขี ดความสามารถทางการเกษตรของ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาลก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของผู้ประกอบการฯ ให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

๓.๒ สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ปี 2563-2565
๓.๒.๑ วิสัยทัศน์
ยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0
๓.๒.๒ พันธกิจ
1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
2) กากับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
3) ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้
๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและ
คุณภาพด้วยนวัตกรรม
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ในอนาคต
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หน้าที่ ๓๓

• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ราย
ราย

๒๕๖๓
๒๕
๒๕

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๕๐
๕๐

๒๕๖๕
๕๐
๕๐

ราย

-

๑๕

๒๐

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) จานวนสถานประกอบการได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของจานวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
3) สถานประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมใหม่

• กลยุทธ์ / โครงการ
หน่วย : ล้านบาท
กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑
สนับสนุนสถานประกอบการ
ให้ได้การรับรองระบบ
มาตรฐานสากล

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
- โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่
ระบบมาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้การ
รับรองมาตรฐานฮาลาล

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
จัดท้าโครงการเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้นทุน

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
- โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัด
สมุทรสงคราม
- โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสูส่ ินค้า
มูลค่าสูง (High Value)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแปรรูป
ส้มโอด้วยนวัตกรรมใหม่และยกระดับการผลิต
สู่ตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพโดย
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
- โครงการพัฒนาสถานประกอบการจากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อ
สร้างนวัตกรรมใหม่

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี)
2564

2565

-

1.95

1.95

1.8

1.8

1.8

-

2

2

-

14.5

14.5

-

4.35

4.35

-

3

3

-

1.5

1.5

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เ ป็น
มิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม และทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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หน้าที่ ๓๔

• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑) สถานประกอบการได้รับความรูด้ ้านการบริหารจัดการขยะ
2) สถานประกอบการมีการจัดทาระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ราย
ราย

๒๕๖๓
-

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๑๕
๑๕

๒๕๖๕
๒๐
๒๐

• กลยุทธ์ / โครงการ
หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี)
2564

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการ
พัฒนากระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมให้สถานประกอบการมี
การจัดทามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
- โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
- โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องใน
การผลิตของสถานประกอบการ

2565

3

3

3

-

2

2

3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและสารสนเทศอุตสาหกรรม
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาข้อมูล ระบบภายในองค์กรและความสามารถของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน (%)

หน่วยนับ
%

๒๕๖๓
-

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๖๕

๒๕๖๕
๖๕

• กลยุทธ์ / โครงการ
หน่วย : ล้านบาท
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๓๕

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้
เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
- โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud)
- พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและประมง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี)
2564

2565

-

2.5

2.5

-

2

2

หน้าที่ ๓๖

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ)
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value)
ที่ ม า : มะพร้ า วจั ด เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย
เนื่องจากมีกาลังการผลิตเป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองมาจาก ประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อิ น เดี ย บราซิ ล และฝรั่ ง เศส โดยพื้ น ที่ ข อง
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีผลผลิต
ทางการเกษตรจ านวนมาก โดยมี พื้ น ที่ ท างการเกษตรทั้ ง หมด
154,391 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.31 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่ง
มีพื้นที่ให้ผลผลิตมะพร้าว จานวน 67,749 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.88
ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด ผลผลิตจากมะพร้าวจึ งเป็น
หนึ่งในพืช เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม ทาให้ ผ ลิ ตภัณฑ์จาก
มะพร้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม และได้ถูกจัด
ว่าเป็นหนึ่งใน Super Food ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้ าว
ได้รับความนิยมในตลาดโลก ประกอบกับกระแสการรักสุขภาพที่เกิดขึ้ น
ส่ งผลให้ ความต้องการมะพร้าวและผลิ ตภัณฑ์มะพร้าวในตลาดโลก
สูงขึ้นอย่างมาก
สภาพปัญหา / ความต้องการ ผลิ ตภัณฑ์มะพร้าวเป็นสินค้าที่มี
ศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นโอกาส
ในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้าจาก
เกษตรกรที่อาจจะทาการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ตั้งแต่การปลูก
การดู แ ลสวน และการเก็ บ เกี่ ย ว เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพและมี
มาตรฐานทางการเกษตร รวมทั้งกลางน้าอย่าง SMEs และปลายน้าที่
เป็นธุรกิจที่ทาการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ควรมีการนางานวิจัยมา
พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้าง
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มะพร้าว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High
Value)
ความเร่งด่วน : จากความสาคัญดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเร่งดาเนินการ พัฒนาความได้เปรียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้ กั บ ห่ ว งโซ่ Value Chain ระบบกระบวนการผลิ ต มะพร้ า ว เชิ ง
คุณภาพ โดยการแปรรูปมะพร้าวครบวงจร สู่ สิ นค้ามูล ค่าสู ง (High
Value) ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยี นวั ตกรรม การวิจัยและการพัฒนา
สารสนเทศ เพื่อรองรับและสนับสนุนกระบวนการผลิตภัณฑ์มะพร้าว
เชิงคุณภาพ ของจังหวัดสมุทรสงคราม
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หน้าที่ ๓๗

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูป
มะพร้าวในการพัฒนาผลผลิตมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแบบ
ครบวงจร
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวให้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยใช้นวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง (High Value) และตรงกับความต้องการของตลาด
3. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว
มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Markets)
และสร้างการรับรู้ในเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ร้อยละความพึงใจของกลุ่มลูกค้าเฉพาะมีที่ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

1. จานวนกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์ (Cluster) มะพร้าวในจังหวัด
สมุทรสงคราม จานวน 1 กลุ่ม
2. เครือข่ายเกษตรกรได้รับความรู้ในการบริหารจัดการสวนให้ได้
มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 เครือข่าย
3. จานวนผู้ประกอบการมะพร้าวได้รับการพัฒนาและยกระดับใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลคาทางธุรกิจ จานวน 10 ราย
4. จานวนผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ได้การพัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภั ณฑ์
ใหม่ จานวน 10 ผลิตภัณฑ์
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
กลุ่มจังหวัด
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

กิจกรรมหลักที่ 1 : การบริหารจัดการสวนมะพร้าวแบบครบวงจร
1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบริหารจัดการสวนมะพร้าว เพื่อดาเนินการ
ดังนี้
1.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว(มะพร้าวแปลงใหญ่)
1.2 พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว (มะพร้าวแปลงใหญ่) ในการนา
หลัก “3 ดี” (การใช้พันธุ์มะพร้าวดี/ดูแลสวนดี/การเก็บเกี่ยวดี) มาใช้
ในการจัดการสวนมะพร้าว
1.3 พัฒนาเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการสวน
มะพร้าว และระบบสอบทาน
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หน้าที่ ๓๘

กิจกรรมหลักที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว
จัดจ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว
เพื่อดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าว เพื่อเข้าสู่ระบบ Lean
Manufacturing เพื่อกาจัดความสูญเปล่าในการส่งมอบสินค้าที่ลูกค้า
ต้องการ โดยมุ่งเน้นกาจัดความสูญเสีย ทั้ง 7 ประการที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต
2. พัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวต้นแบบเชิงนิเวศ(Eco Industrial
Group)มีแนวทางการดาเนินงาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งการรวมกลุ่มมะพร้าวตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า มีแนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า
แนวทางการดาเนินงาน มีดังนี้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ดังนี้
1. ศึกษาหรือนาผลงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ
มาศึกษาต่อยอดในเชิงนวัตกรรม และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิง
พาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาได้แก่ผลิตภัณฑ์จากทุกส่วนของ
มะพร้าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารมาต่อ
ยอดโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า Niche Market
2. จัดประชุมวิพากษ์แนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product
Innovation Concept) ระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการ
คณะกรรมการกากับการจ้างที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. นาผลการศึกษาจากข้อ 1. และข้อ 2. มากาหนดเป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่ที่ได้ในแต่ละส่วนจากทุกส่วนของมะพร้าว อย่างน้อย
ส่วนละ 1 ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงศักยภาพของนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ในทางการตลาด และสอดคล้องตาม
ความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการสามารถ
ประยุกต์ใช้ เพื่อนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่จะต้องไม่มีความซ้าซ้อนกับการพัฒนาที่หน่วยอื่นเคยมี
การพัฒนาแล้วหรือหากมีการพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วจะต้องแสดงถึง
ความแตกต่างให้เห็นชัดเจน
4. ดาเนินการศึกษาเชิงลึกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีความจาเป็นที่จะต้องทดสอบ จะต้อง
ดาเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสมสาหรับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร
5. ดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และบรรจุภัณฑ์
(ต้นแบบ) ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างน้อยผลิตภัณฑ์ละ 100 ชิ้น เพื่อ
ทดสอบตลาดกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ Niche Markets ภายใน ประเทศ
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หน้าที่ ๓๙

๙. งบประมาณ

อย่างน้อย 1 ครั้ง และสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจังหวัด
จานวน 1 ครั้ง
6. นาผลการทดสอบตลาด มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
7. สัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่แก่
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่น้อยกว่า 50 ราย
เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการมะพร้าวให้ได้
มาตรฐานสากล
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการมะพร้าวให้ได้มาตรฐานสากล
ดังนี้
4.1 ต้องศึกษาสภาพเบื้องต้น และจัดทาเป็นข้อมูลเบื้องต้นของสถาน
ประกอบการ ในลักษณะการวิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยธุรกิจ/ปัญหาของ
สถานประกอบการในการเข้าสถานประกอบการครั้งแรก และมีการตก
ลงเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างที่ปรึกษากับสถานประกอบการ
ก่อนดาเนินการพัฒนา
4.2 จัดทากรอบแนวคิด แผนปฏิบัติการตลอดระยะเวลาการให้
คาปรึกษาแนะนาแก่สถานประกอบการตามมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน
4.3 จัดปฐมนิเทศผู้บริหาร พนักงาน ของสถานประกอบการก่อน
ให้บริการปรึกษาแนะนา
4.4 ดาเนินการยกระดับระบบมาตรฐานสากลในแต่ละมาตรฐาน
14,580,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
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หน้าที่ ๔๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจานวนมาก ที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาราคาสินค้าตกต่าทุกปี และรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลาย
น้ า โดยเน้ น การพั ฒ นาวัต ถุ ดิ บ และขบวนการผลิ ต ให้ มี ม าตรฐาน มี
คุณภาพสูง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม มี ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรที่หลากหลาย และมีปริมาณมาก การแปรรูปผลผลิ ตทาง
การเกษตรในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พบว่ายัง
อยู่ ใ นระดั บ การแปรรู ป ชั้ น ต้ น ราคาถู ก หากมี ก ารพั ฒ นาและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่ จะทาให้มีการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
และจังหวัดในภาพรวม จึงมีความจาเป็นมากในการดาเนินการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
(SME) วิสาหกิจชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. การสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
1. มูลค่าทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลผลิ ตทางการ
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
เกษตรเพิ่มขึ้น
2. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SME) และ
วิสาหกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น
1. จานวนผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสนใจ
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 ราย/กลุ่ม/โรงงาน
2. จานวนนวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา จานวน
5 ผลิตภัณฑ์
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
๗. ระยะเวลา
๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. จัดสัมมนาชี้แจงโครงการแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างนวัตกรรมใหม่
ซึ่งจะดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น
2.1 ร่ว มกับเจ้าหน้าที่ในการคัดเลื อกผู้ ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ
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หน้าที่ ๔๑

2.2 การดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม
ใหม่ อย่างน้อยจานวน ๕ ผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- จัดทาข้อมูลโภชนา
- ออกแบบและจัดทาต้นแบบบรรจุภัณฑ์
2.3 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมใหม่ เช่น
การสัมมนาแสดงความคิดเห็นการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
2.4 การทดสอบตลาด อย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายในประเทศตาม
ความเหมาะสมและสถานการณ์ในช่วงนั้น
3. ติดตามประเมินผลโครงการ
๙. งบประมาณ
๑๐. ผู้รับผิดชอบ

1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๒

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตของสถานประกอบการ

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสาคัญทั้งในระดับชุมชน
และระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจานวน
มากขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆ มีมากขึ้นและสิ่ งที่
ตามมาอย่ า งเลี่ ย งไม่ ไ ด้ ก็ คื อ ขยะ ย่ อ มมี จ านวนมากขึ้ น ตามไปด้ ว ย
จนกระทั่งการกาจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มของจานวนขยะในแต่ละวัน
จะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจานวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถกาจัดขยะได้
เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะเหลือตกค้างรอการกาจัดอยู่
เป็ น จ านวนมาก แม้ รั ฐ บาลจะมี พื้ น ที่ ที่ จั ด ไว้ เ พื่ อ รองรั บ ขยะแต่ ก็ ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่าง
มากทั้งทางด้านทัศนวิสั ย กลิ่น ความสะอาด เกิดเป็นปัญหาขยะล้ น
เมือง ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจานวน
มากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่น่า
เป็นที่พอใจเนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร
ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตสานึกในการทิ้งขยะให้
เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนาขยะ
กลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินคาว่า ขยะ หลายๆคนก็ไม่สนใจ ละเลย
และไม่เห็นคุณค่าทั้งที่ขยะเหล่านั้น หากนามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะ
สามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนากลั บมาหมุนเวีย นเข้ า
กระบวนการผลิตเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัด
ทรั พ ยากรและเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ได้ เ ป็ น จ านวนมาก รวมทั้ ง
ปริมาณขยะก็จะลดจานวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ
ประชากร และต่อประเทศชาติต่อไปได้
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญจึงได้จัดทา โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและของเสี ยจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิ ตของสถาน
ประกอบการจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและสถาน
ประกอบการมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การขยะและของเสี ย จาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ
ประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสานึกให้ผู้ประกอบการ SMEs
และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้ความสาคัญต่อ การจัดการขยะและ
ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต
2. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและสถานประกอบการมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๓

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)และ
วิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐%
2. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)และ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการจั ด การขยะและของเสี ย จาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ สถานประกอบการ
2. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตจานวน
๑๐๐ ราย

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน โดยระบุ ร ายละเอี ย ด วั ต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขตการดาเนินงาน ตัวชี้วัด ความสาเร็จของกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
3. ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ
4. การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและ
ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต

๙. งบประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๔

๑. ชื่อโครงการ

โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
(ERP on cloud)

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

ระบบการวางแผนทรั พยากรทางธุ รกิ จส้ าหรั บอุ ตสาหกรรม
(Enterprise resource planning : ERP) คื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งเป็ น
เครื่องมือช่วยในการบริหารงานขององค์กรโดยรวม โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ให้อยู่ในส่วนกลาง ลดการซ้้าซ้อนของข้อมูล ไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูล
รวมทั้งลดกระบวนการท้างาน ท้าให้มีการใช้แรงงานและเวลาท้างานที่น้อยลง
ซึ่ งส่ งผลให้ เป็ นการลดต้ นทุ นด้ วย ซึ่ งการเชื่ อมโยงข้ อมู ล ชองระบบ
อุตสาหกรรมนั้นประกอบไปด้วย ระบบบัญชี (Accounting), ระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management :CRM), ระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce), ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource :HR), ระบบการผลิต (Manufacturing) , ระบบบริหาร
โครงการ (Project Management), การจั ดซื้ อ (Purchase Management
System), การขาย (Sales) และคลังสินค้า (Warehouse System)
ส้ านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม ได้ เล็ งเห็ นถึ ง
ความส้าคัญจึงได้จัดท้า โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร (ERP on cloud) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความ
ได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
ให้ลู กค้ามองเห็นสินค้าและบริการเหนือคู่แข่ง ต้องเป็นผู้น้าด้านต้นทุ น
(Cost Leadership) และที่ส้าคัญอีกประการคือต้องมีการตอบสนองที่รวดเร็ว
(Quick Response)

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่ งเสริมให้ เ กิด การนาองค์ ความรู้ ด้านโปรแกรมการจั ด การ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud)
2. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
3. เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในด้านการ
แข่งขัน

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐%
2. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนาระบบการจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๕

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ สถานประกอบการ
2. ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการนาระบบการจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
๗. ระยะเวลา

๙. งบประมาณ

1.จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดาเนินงาน ผลลัพธ์
และการติดตามประเมินผล
2.จัดทารายละเอียดระยะเวลาและแผนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่ มจน
สิ้นสุดการดาเนินงาน
3.วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอื้อและความเป็นไปได้ของธุรกิจในการ
ระบบการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร
4.ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเชิ ง ลึ ก และการถ่ า ยทอดระบบการจั ด การ
ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
5. ประเมินผลการนาระบบการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
(ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๖

๑. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้ า งและพั ฒ นาธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมให้ เ ติ บ โตและแข่ ง ขั น ได้ การ
สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร โดยการสนั บ สนุ น เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ โดยการ
พัฒนาวิสาหกิจที่ด้าเนินการผลิตผลิ ตภัณฑ์อยู่แล้ว ให้มีความยั่ ง ยืน
และพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือผู้ซื้อ แต่
เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ตลาดค่อนข้างจ้ากัด สาเหตุจากผลิ ตภัณฑ์มีความล้ าสมัยไม่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การ
ผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น ผู้ผลิตยังมีศักยภาพใน
การผลิตไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการ
ผลิ ตที่ถูกต้อง การผลิ ตที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน หรือยังขาดการ
บริหารจัดการการผลิตที่ดี และยังไม่สามารถน้าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มี
อยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดได้
ส้ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส้าคัญจึงได้จัดท้า โครงการพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการทราบ
ถึ ง โครงการพั ฒ นาสถานประกอบการจากระดั บ ชุ ม ชนไปสู่ ร ะดั บ
SMEs เพื่ อ น้ า ความรู้ ม าพั ฒ นาสถานประกอบการและต่ อ ยอดให้
เกิดผลลัพธ์ที่สามารถด้าเนินการได้ในเชิงพาณิชย์

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.
๒.

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในระดับชุมชนสู่
SMEs

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐%
2. สามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ
SMEs จานวน ๑๕ ราย

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. มีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๗

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
๗. ระยะเวลา

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล
2. จัดทารายละเอียดระยะเวลาและแผนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มจน
สิ้นสุดการดาเนินงาน
3. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอื้อและความเป็นไปได้ของ
ความสามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ
SMEs
4. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกและถ่ายทอดการพัฒนาสถาน
ประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs
5. ประเมินผลการนาระบบการพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ

๙. งบประมาณ

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

การทาธุรกิจในปัจจุบันสถานประกอบการแต่ละแห่ งต้องมีการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการอื่นๆ เช่นการซื้อสินค้าและ
บริการ การขายสินค้าและบริการ รวมถึงการทาธุรกิจอื่นๆ ซึ่งต้อง
อาศัยข้อมูล และความถนัดของแต่ล ะสถานประกอบการนั้นๆ ไม่มี
สถานประกอบการไหนสามารถท าธุ ร กิ จ โดยล าพั ง ได้ ดั ง นั้ น
แหล่ ง ข้ อ มู ล หรื อ ความถนั ด ด้ า นการท าธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะสถาน
ประกอบการจึงเป็น
สิ่งสาคัญ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปได้
อย่างคล่องตัวและสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เล็งเห็นความสาคัญ
จึงได้จัดทา โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้
สถานประกอบการในจังหวัดได้มีการรับรู้ถึงข้อมูลและความถนัดด้าน
การดาเนินธุรกิจของแต่ละสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเพื่อให้
เกิดประโยชน์ทางด้านการค้าขาย และการทาธุรกิจร่วมกัน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ เกิดการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสงคราม
2. เพื่อให้มีข้อมูลของแต่ล ะสถานประกอบการในการดาเนินธุร กิจ
ร่วมกัน

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐%
2. เกิดการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสงคราม

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. สถานประกอบการมีก ารจั บ คู่ท างธุร กิจ ก่ อให้ เ กิ ดการทาธุ ร กิ จ
ร่วมกันในจังหวัด
2. ฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่ต้องการจับคู่ทางธุรกิจ

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๔๙

๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงวั ต ถุ ประสงค์ ภารกิ จ ขั้ น ตอนการด าเนิ นงาน
ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล
2. จัดทารายละเอียดระยะเวลาและแผนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มจน
สิ้นสุดการดาเนินงาน
3. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอื้อและความเป็นไปได้ของการจับคู่
ทางธุรกิจก่อให้เกิดการทาธุรกิจสถานประกอบการ
4. ดาเนินกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการ
5. ประเมินผลกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการ
6. การศึกษาดูงานกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของสถานประกอบการ
7. การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ
8. สรุปผลการดาเนินโครงการ

๙. งบประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๕๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพผลผลิ ต ของ SMEs มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศ สามารถส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และเกิด
การสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นจุ ดเริ่มต้นของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ ป ระสบปั ญ หาเรื่ อ งยอดการ
จาหน่ายสินค้าส่งออกลดลงและปริมาณการส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่
ค้ามีมากขึ้น เนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานทาให้ตลาดต่างประเทศไม่
ยอมรับ
1. เพื่อให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
2. เพื่อบรรเทาปัญหาการส่ งคืนสิ นค้าจากประเทศคู่ค้า เนื่องจาก
สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
3. เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 1. ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานและเป็นที่น่าเชื่อถือ
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
1. จานวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการอบรมพัฒนา
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
จานวน 50 ราย
2. จานวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการวิเคราะห์
ปัญหาและเตรียมความพร้อมในการจัดทาระบบมาตรฐานสากล จานวน
7 ราย
3. จานวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล จานวน 3 ราย
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
๗. ระยะเวลา
๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1.จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้เชิงวิชาการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการ พร้อมทั้ง รับสมัครสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้า
ร่วมโครงการ
2.จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเตรียมความพร้อมใน
การจัดทาระบบมาตรฐาน และผู้ประกอบการได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๕๑

3. ติดตามประเมินผลโครงการ
๙. งบประมาณ

1,955,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนสาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

ที่มา :
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กล่าวถึงการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ด้ ว ยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวั ต กรรม และความคิ ด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสั ง คมไทย ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยเหตุที่ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบสาคัญของทุนทางสังคม จึงเป็นจุดแข็งที่
สามารถเชื่อมโยงทุนทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็น
พลังขับเคลื่อนการเสริมสร้างความอยู่ดี มีสุข ประกอบกับรัฐบาลได้ให้
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่า งต่อเนื่องมา
โดยตลอดและมี น โยบายในการสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วและ
บริการ โดยกาหนดให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ การสนับสนุนสิ นค้า /
ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ ใช้ ฉ ลากคาร์ บ อน เป็ น
เครื่องหมายที่จะติดกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของ
สินค้านั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลื อกซื้อสินค้าที่มีปริมาณการปล่ อย
ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่าโดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จะคานวณให้ อยู่ในรูป ของก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์เ ทีย บเท่า (CO2
equivalent) ดังนั้นผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่ มประกอบการขนาดเล็ ก
ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน ไปยังประเทศต่างๆ มีการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
เป็นกลไกสาคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดมาตรฐาน ซึ่งกลไก
การใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการใช้พลังงาน
ลดการเกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีระบบ
และครบวงจร สะท้อนถึงการพัฒ นากระบวนการผลิ ตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า
ความเร่งด่วน :
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หน้าที่ ๕๒

จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนา “เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและประมง” โดยมีแนวทางการพัฒนาที่จะให้มีการสร้างและ
ขยายเครือข่ายการตลาดช่ องทางการจั ดจ้า หน่า ยสิ น ค้า เกษตรและ
ประมงและผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้ง
ตลาดภายในและต่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืนและเป็นธรรม การส่งเสริม
สินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่มีเป้าหมายให้ประเทศ
ไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต และการค้ า อาหารคุ ณ ภาพสู ง ด้ ว ยการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าอาหารไทย ประกอบกับในปัจจุบันผู้ผลิตสินค้ า
ชุมชนในจังหวัดสมุ ทรสงคราม เป็นผู้ ประกอบการ SMEs และกลุ่ ม
ผู้ ผ ลิ ตชุมชนการประกอบกิจการเป็นการประกอบการกิจการที่ผลิต
สินค้าเพื่อจ้าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด มีเท่าไรขาย
เท่านั้น ตลาดจึงอยู่ในวงแคบ ๆ กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าจะเป็นลูกค้าหรือ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น ท้าให้การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ยั ง ไม่ สู ง อี ก ทั้ ง กระแสลดโลกร้ อ นถื อ ว่ า เป็ น กระแสที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากผู้ประกอบการมีการผลิตสินค้าที่
ค้านึงถึงการลดภาวะโลกร้ อนได้ ถื อว่ าเป็ น การสร้า งความได้ เ ปรี ย บ
ทางการค้าได้
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองฉลากคาร์ บ อน
ฟุตพริ้นท์ โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินปริมาณคาร์บอน ฟุตพ
ริ้นท์ของประเทศไทย

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้พัฒนากระบวนการ
ผลิตโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
2. แนวทางการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
การลดก๊าซเรือนกระจก
3. แผนที่นาทาง (Road Map) การสนับสนุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการลดก๊าซเรือนกระจก

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มผช./อย. ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการพัฒนาฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ประเทศไทย จานวน 20 ราย
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หน้าที่ ๕๓

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มผช./อย. ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดได้รับ
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
2. จัดทาแนวทางการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในการลดก๊าซเรือนกระจก
3. จัดทาแผนที่นาทาง (Road Map) การสนับสนุนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการลดก๊าซเรือนกระจก

๙. งบประมาณ

3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๐. ผู้รับผิดชอบ
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๑. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

ที่มา :
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กล่าวถึงการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้ า งสรรค์ บ นพื้ น ฐานการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข
ที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยเหตุ
ที่ทุนทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบสาคัญของทุนทางสังคม จึงเป็น
จุ ด แ ข็ ง ที่ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง ทุ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการเสริมสร้างความอยู่ดี มี
สุข ประกอบกับ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและมี นโยบายในการสร้าง
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตและสร้างรายได้
ให้แก่จังหวัด
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดสมุทรสงคราม มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ใน
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาจังหวัด
สมุทรสงครามเป็นจานวนมาก ด้วยความที่จังหวัด สมุทรสงครามเป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็น
เมืองที่น่าอยู่ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
จากเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพดังกล่าวทาให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
มุ ส ลิ ม
เดิ น ทางเข้ า มาเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งจาก
ประเทศมาเลเซี ย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง ดังนั้น จึงควรมี
การบูรณาการจุดเด่นและโอกาสดังกล่าว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ฮาลาล ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การประกอบการที่ ไ ม่ ขั ด กั บ หลั ก ศาสนา
อิสลาม ที่จะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวและต้อนรับนักท่องเที่ยว
มุสลิมจากทุกมุมโลกอย่างมีระดับและมาตรฐาน ทั้งการให้บริการ ที่
พัก อาหารและผลิตภัณฑ์ต่อไป ประกอบกับในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่
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ประเทศไทยต้องอยู่ท่ามกลางประเทศคู่ แข่งขันที่มีเทคโนโลยีการผลิต
ที่ เ หนื อ กว่ า และประเทศที่ มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ ากว่ า การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงถูกกาหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจากภาวะผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจโลก ระบบการผลิตภายในประเทศที่ต้องเพิ่มสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ซึ่งในยามที่ประเทศมีอัตรา
การเปิดประเทศสูง จาเป็นต้องพึ่งพาการนาเข้าในปริมาณมาก ทาให้
เกิดความเสี ยเปรียบในด้านการค้ าระหว่า งประเทศตลอดมา เช่น
นาเข้าเทคโนโลยี เงินทุน เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิ ต วัตถุดิบและ
สิ น ค้ า กึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป ส่ ง ออก ส่ ง ผลให้
ดุลการค้าขาดดุล และถูกกีดกันด้วยมาตรการการค้าระหว่างประเทศ
ที่ไม่อยู่ในรูปของภาษี (NTBs)
ความเร่งด่วน :
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานฮาลาล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่
นับถือศาสนาอิสลาม
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องของการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ให้ได้มาตรฐานฮาลาล

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการบริโภคสินค้า
และเพิ่มการบริหารการตลาดที่ดี (Effeciency in Marketing management
) ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทุกมุมโลกอย่างมีระดับและ
มาตรฐาน
2. ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานฮาลาล

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารได้รับการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล จานวน 10 ราย

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมที่สาคัญ

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการดังนี้
1. ที่ปรึกษาต้องศึกษาสภาพเบื้องต้น และจัดทาเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ
สถานประกอบการ ในลักษณะการวิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยธุรกิจ/ปัญหา
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หน้าที่ ๕๖

ของสถานประกอบการ ในการเข้าสถานประกอบการครั้งแรก และมี
การตกลงเป้าหมายและตัว ชี้วัดร่ว มกั นระหว่างที่ปรึ กษากับ สถาน
ประกอบการก่อนดาเนินการพัฒนา
2. ที่ปรึกษาต้องจัดทากรอบแนวคิด แผนปฏิบัติการตลอดระยะเวลาการให้
คาปรึกษาแนะนาแก่สถานประกอบการ
3. ที่ ป รึ ก ษาต้ อ งจั ด ปฐมนิ เ ทศผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ของสถาน
ประกอบการก่อนให้บริการปรึกษาแนะนา
4. ดาเนินการให้คาปรึกษาแนะนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ดังนี้
4.1 วิเคราะห์องค์กรนาเสนอระบบมาตรฐานฮาลาล
4.2 อบรมให้ความรู้ข้อกาหนดมาตรฐานฮาลาล
4.3 ให้คาปรึกษาแนะนาร่วมจัดทาระบบคุณภาพตามข้อกาหนด
มาตรฐานและความจาเป็นต่อการใช้งาน
4.4 ตรวจสอบระบบเอกสารและติดตามให้มีการประยุกต์ใช้
4.5 อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการตรวจประเมิ นและท าการตรวจ
ประเมินก่อนยื่นขอให้มีการรับรอง (Pre-Assessment)
4.6 ให้คาปรึกษาแนะนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินโดยหน่วยรับรอง
๙. งบประมาณ

1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
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หน้าที่ ๕๗

๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและประมง
ปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น ในตลาดมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น มาก เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการและผู้ค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยี
การสื่อสารและการขนส่ง ท้าให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยต้อง
ปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ในตลาดโลกได้ ดั ง นั้ น ส้ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีความต้องการปรับปรุงพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและประมง ซึ่งเป็นภาคการผลิตต่อเนื่องจาก
ภาคการเกษตร อันเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัด โดย
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้กับ SMEs และกลุ่มผู้ผลิต
ชุมชนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและประมง ให้มีประสิทธิภาพการผลิต
มากขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและอุปกรณ์เครื่องมือ
ผลิ ต กระบวนการจัดการ เทคโนโลยีที่เปลี่ ยนไป โดยการน้าองค์
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ค้าแนะน้า ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต
ควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่วยจัดระบบการจัดการ ท้าให้
SMEs และผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาความได้เปรียบ
เพิ่มความสามารถให้กับห่วงโซ่ (Value Chain) อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและประมง เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมของ
ประเทศ
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรและประมง ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และพัฒนาการบริหารจัดการ
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาให้กับภาคอุตสาหกรรม ห่วงโซ่การผลิต
และบริการ
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หน้าที่ ๕๘

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและ
ประมง
1. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
2. การพัฒนาด้านเกษตร
1. ผู้เข้าร่วมอบรมด้านการบริหารจัดการได้รับประโยชน์ และมี
ผลทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนด มีคะแนนไม่น้อยกว่า 80% โดยมี
จานวนผู้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50%
2. มีการนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาด้านการผลิต หรือ ด้านคุณภาพ อย่างน้อย 1 กระบวนการ
โดยต้องแสดงตัวเลขการคานวณหรือแสดงผลการทดสอบที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานด้านการทดสอบ มายืนยัน
เพื่อให้ทราบถึงหลักการในการเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาใช้

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดความสูญเสีย หรือ ลดต้นทุนให้กับ
สถานประกอบการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของแต่ละประเด็น
ปัญหาที่เลือกขึ้นมาแก้ไขปรับปรุง
4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์, สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลและควบคุม
คุณภาพ, และสร้างมาตรฐานการผลิต อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. รับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
2. ศึกษาสภาพเบื้องต้น และจัดทาเป็นข้อมูลเบื้องต้นของสถาน
ประกอบการในลักษณะการวิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยธุรกิจ/ปัญหาของ
สถานประกอบการ เพื่อจัดลาดับศักยภาพของผู้ประกอบการที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ก่อนดาเนินการคัดเลือกสถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการ จานวน 10 สถาน
ประกอบการ
3. ตกลงเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถ โดยเรียงลาดับปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการฯ
4. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
- อบรมการบริหารจัดการการผลิต
- ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ให้คาปรึกษาแนะนาในการวางระบบการผลิตที่จาเป็นและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไขและปรับปรุง โดย
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หน้าที่ ๕๙

๙. งบประมาณ

มุ่งเน้นให้สถานประกอบการสามารถดาเนินการได้เองต่อเนื่องหลังจบ
โครงการ
กิจกรรมที่ 3 การควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ให้คาปรึกษาแนะนาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้าง
มาตรฐานการผลิตและกระบวนการควบคุม
5. ประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อทาการสรุปผลการดาเนิน
โครงการ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานเทียบกับแผนงานหลักที่กาหนด
รวมถึงชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ (ถ้ามี)
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแปรรูปส้มโอด้วยนวัตกรรมใหม่
และยกระดับการผลิตสู่ตลาดต่างประเทศ
ที่มา : ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประเทศ
ไทยมีจุดอ่อนหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และมี
ประเด็ น ความท้ า ทายการพั ฒ นาหลายมิ ติ ทั้ ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ ที่
โครงสร้างเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่
ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและ ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่า โดย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ จาก
ในอดี ต อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่นๆ นามาประยุ ก ต์ผ สมผสานกับ เทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรม
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ พัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ โดยที่ มีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ ม
มู ล ค่ า การลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาไม่ เ พี ย งพอ การวิ จั ย ที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า และสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง การ
พัฒนา ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรม ดั ง นั้ น จึ ง ให้
ความสาคัญการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล
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สภาพปั ญ หา/ความต้ อ งการ : จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้า อย่างยั่งยืน แหล่งผลิตอาหาร
ทะเลและเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ และพร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง โดยมีแนวทาง
พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต
พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนา
ตลาดเกษตรรูปแบบใหม่ และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยจังหวัด
สมุทรสงครามให้ ความส าคัญกับการพัฒ นาอุตสาหกรรมการเกษตร
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยพืชเกษตรที่
เป็นพืชเศรษฐกิจและทารายได้ของจังหวัด ภาคเกษตรกรรมมีความโดด
เด่น สามารถผลิ ตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกได้ ได้แก่
มะพร้ า ว ส้ ม โอ ลิ้ น จี่ กล้ ว ย พื้ น ที่ เ กษตรส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ส าหรั บ การ
เพาะปลูกไม้ผล โดยเฉพาะส้มโอขาวใหญ่ มีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์
ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GAP และแหล่งการผลิต GI การแปร
รูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งยังขาดการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปนวัตกรรม
ใหม่ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า ส้ ม โอมี เ นื้ อ และเปลื อ กที่ มี ส รรพคุ ณ
มากมาย เช่นเนื้อส้มโอมีวิตามินซี ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
ส้มโอช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยแก้ไอ ทาให้ชุ่มคอ แก้อาการแน่น
หน้าอก มีวิตามินบี 1 ช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยเสริมสร้างการทางาน
ของกล้ามเนื้อและหัวใจ มีวิตามินบี 2 ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้น
เลือด มีโพแทสเซียมที่ดีต่อการทางานของหัวใจและกล้ามเนื้อ ช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มีเส้นใยอาหารสูง ดีต่อลาไส้ ช่วยขับ
สารพิษ ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและช่วยลด
คลอเรสเตอรอล ซึ่ง
จากสรรพคุ ณ ดั ง กล่ า ว ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษา พั ฒ นาต่ อ ยอดให้ เ กิ ด การ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มโอที่มีสรรพคุณมากมายข้างต้น และ
ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งบ ารุ ง ร่ า งกายให้ มี ค วาม
แข็งแรง ป้องกันการเสื่อมโทรมของร่างกาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มโอ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงมีความสาคัญต่อ
การดารงชีวิตของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ความเร่งด่วน : ส้มโอเป็นพืชที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตได้ดีในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่มตั้งแต่ ต้นน้ าจากเกษตรกรที่ อาจจะท าการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ตั้งแต่การปลูก การดูแลสวน และการ
เก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตราฐานทางการเกษตร
รวมทั้งกลางน้า กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และปลายน้าที่เป็นธุรกิจที่
ท าการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส้ ม โอ ควรมี ก ารน างานวิ จั ย มาพั ฒ นาเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นผลิ ตภัณฑ์เ พื่ อ ดู แลสุ ขภาพด้ว ยนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องจากในยุคปัจจุบันคนไทยให้ความสาคัญกับ
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การดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์ ต่อการดารงชีวิตของ
สั ง คมผู้ สู ง อายุ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ
อุสาหกรรมอื่นได้ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านสุขภาพ ซึ่งอยู่ในการ
พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10-SCurve ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ส้ม
โอ และเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง (High Value) จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพแปรรู ป ส้ ม โอด้ ว ยนวั ต กรรมใหม่ และ
ยกระดับการผลิตสู่ตลาดต่างประเทศ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
SMEs แปรรูปส้มโอ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
2) เพื่อศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ส้มโอ และนาผลงานวิจัยมาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง (High Value)
3) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่ ทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง ให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการSMEs
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5) เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาด ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี Digital
สร้างการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใหม่

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1) ได้เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs
ผู้ประกอบการแปรรูปส้มโอแบบครบวงจร
2) ได้ ผ ลงานวิ จั ย ส้ ม โอในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ด้ ว ยนวั ต กรรม
และเทคโนโลยี จานวน 5 ผลิ ต ภั ณ ฑ์
3) เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบการแปรรูปส้มโอ
ได้รับการยกระดับให้มีมูลค่าเพิ่มและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น
4) ได้ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกกลุ่มลูกค้าเฉพาะด้วยนวัตกรรมใหม่
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคพร้ อ มความเชื่ อ มั่ น ในการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และพร้อมเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1) กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนานวัตกรรมในการผลิต จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
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2) มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปส้มโอเกิดขึ้นในตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปส้มโอจังหวัด
สมุทรสงคราม จานวน 5 ผลิตภัณฑ์
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
กลุ่มจังหวัด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมที่สาคัญ

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการสวนส้มโอแบบครบวงจร
1.1) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบริหารจัดการสวนส้มโอ เพื่อพัฒนา
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ให้ได้มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องและใช้ระบบเทคโนโลยี Digital มาใช้ในการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานวิจัยส้มโอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2.1) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ส้มโอ โดย
นาทั้งเนื้อและเปลื อกส้ มโอศึกษาวิจัยต่อยอดในเชิงนวัตกรรมให้ เ กิด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เช่ น อาหารเสริ ม อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
อาหารในการดูแลบารุงรักษาสุขภาพโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการจากห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณค่าทาง
อาหาร การเก็บรักษาคุณภาพอาหาร และโภชนาการที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย จานวน 5 ผลิ ตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 การจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
สร้า งมูล ค่า เพิ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ 5 ผลิต ภัณ ฑ์ โดยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ดาเนินการดังนี้
3.1) จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/
ฉลากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมต้นแบบบรรจุภั ณฑ์/
ฉลาก ผลิตภัณฑ์ล่ะ 100 ชุด
3.2) ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแก่
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ให้มีความพร้อม
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ก่อนการทดสอบตลาด
3.3) ทดสอบตลาดกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะภายในประเทศ อย่างน้อย
1 ครั้ง และสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในจังหวัด จานวน
1 ครั้ง และนาผลการทดสอบตลาดมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด
กิจกรรมที่ 4 ให้คาปรึกษาเชิงลึกด้านกลยุทธการขับเคลื่อนการตลาด
ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาด จานวน 5 ราย
กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้และสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
(จานวน 2 วันไม่น้อยกว่า 50 คน)
5.1) ด าเนิ น การอบรมเพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ง านวิ จั ย ให้ กั บ
ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๖๓

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปรรูปการเกษตรให้สามารถดาเนินการ
จัดทาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามผลผลิตที่วิจัยได้
5.2) สรุป ผลการดาเนิน โครงการโดยจัด สัม มนาเผยแพร่ผ ล
การดาเนิน การให้ก ลุ่ม เกษตรกร วิส าหกิจ ชุม ชน ผู้ป ระกอบการ
แปรรูปการเกษตรในจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. งบประมาณ

4,350,000 บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 2

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 1

วิสัยทัศน์

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)ของ อก. (พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)ของ สปอ.
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาจังหวัด
ปี 2561-2565
เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้าอย่าง
ยั่งยืน แหล่งผลิตอาหารทะเล
และการเกษตรปลอดภัย
เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรและประมง

แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2563
ยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานและคุณภาพด้วย
นวัตกรรม สุ่อุตสาหกรรม 4.0

ส่งเสริมสถานประกอบการให้มี
ศักยภาพ ได้มาตรฐานและ
คุณภาพด้วยนวัตกรรม

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพการ
อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๖๔

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 3
ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 4

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

การส่งเสริมและพัฒนา
สร้างเสริมประสิทธิภาพ ใน
การเสริมสร้างศักยภาพและ
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม การบริหารจัดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
การยกระดับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาศักยภาพและ
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ สร้างความสมดุล เท่าเทียม
สารสนเทศอุตสาหกรรม เพื่อ
และมั่นคง
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดารงชีวิตของประชาชน

4.3 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด
➢ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ จานวน 1,500,000 บาท
ความเป็นมาของโครงการ
พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ มี ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรเป็นจานวนมาก ที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่าทุกปี และรัฐบาลได้มีนโยบายใน
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยเน้นการ
พัฒนาวัตถุดิบและขบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อ
การสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย และมีปริมาณมาก การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (SME) พบว่ า ยั ง อยู่ ใ นระดั บ การแปรรู ปชั้ นต้ น ราคาถู ก หากมี ก ารพั ฒ นาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่ จะทาให้มีการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและจังหวัดในภาพรวม จึง
มีความจาเป็นในการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ใน
การแข่งขัน
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดโครงการ
วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

ตัวชี้วัดโครงการ
หน้าที่ ๖๕

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจ
ชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. การสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

1. จานวนผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพสนใจเข้าร่วมโครงการ 30
ราย/กลุ่ม/โรงงาน
2. จานวนนวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ได้รับการพัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลักของโครงการ
1) จัดสัมมนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ภายใต้แผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโคโค่วิว อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 30 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชน
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน 33 ราย

นางอทิตา กลิน่ สุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

ประธานในพิธีเปิดฯ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๖๖

จุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฯ

2) จัดประชุมวิพากษ์แนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมโคโค่วิว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 33 ราย
มีการรั บ สมัครผู้ ป ระกอบการเข้าร่ว มโครงการและดาเนินการคัดเลื อกผู้ ส มัครเข้าร่ว มโครงการ
จานวน 5 สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จานวน 5 ผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๖๗

ภาพการนาเสนอผลงานวิจัยที่ได้มกี ารศึกษาวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมาต่อยอดในเชิงนวัตกรรมและความเป็นไปได้
ในเชิงพาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารมา
ต่อยอด และผู้ประกอบการทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ นาเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวน 5 สถานประกอบการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
รายชื่อสถานประกอบการ
1 นายจิรวัฒน์ ชาญวุฒิวัฒนกิจ บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
2
3

นางมาลี อินทหลวง
นายคงเดช ทองเรือง

4
5

นายเกษม เด่นทุกทาง
นางบุปผา ไวยเจริญ

ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา
แผ่นรองเท้าดูดกลิ่นจาก
ถ่านกัมมันต์
บริษัท ซีเอ็ม เจเนอรัล ฟู้ดส์ จากัด
มาร์คหน้าวุ้นมะพร้าว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้าว้าทอง กล้วยอบน้าผึ้งทอด
ไร้น้ามัน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร
มะพร้าวขูด พร้อมคั้นกะทิ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ครีมกันแดดน้ามันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมสารสกัดจาก
ดอกส้มโอ

3) การดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ จานวน ๕ ผลิตภัณฑ์ โดยดาเนิน
การศึกษาเชิงลึกร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และได้
ดาเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสมสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่และบรรจุ ภัณฑ์ (ต้นแบบ) พร้อมจัดทาข้อมูล โภชนาการและรายละเอียดอันเป็น
สาระสาคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ นาไปขอยื่นมาตรฐานต่างๆ
เช่น อย. ต่อไป
ผลการดาเนินงาน
➢ ผู้ประกอบการ จานวน 5 สถานประกอบการ ได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และ
บรรจุภัณฑ์ (ต้นแบบ) จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ จานวนผลิตภัณฑ์ละ 100 ชิ้น ดังนี้
1. บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จากัด ทาแผ่นรองเท้าดูดกลิ่นจากถ่านกัมมันต์
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๖๘

2. บริษัท ซีเอ็ม เจเนอรัล ฟู้ดส์ จากัด ทามาร์คหน้าวุ้นมะพร้าว

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้าว้าทอง ทากล้วยอบน้าผึ้งไร้น้ามัน

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร ทามะพร้าวขูด พร้อมคั้นกะทิ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๖๙

5. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ทาครีมกันแดดน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมสารสกัดจากดอกส้มโอ

➢ ทดสอบตลาด ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ

➢ เผยแพร่ผลการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่

จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมโคโค่วิว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วม จานวน 60 คน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๗๐

นางอทิตา กลิน่ สุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

➢ โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ จานวน 1,138,000 บาท
ความเป็นมาของโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของ SMEs มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจ้ า งงาน และเกิ ด การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศ และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเรื่องยอดการจาหน่ายสินค้าส่งออก
ลดลงและปริมาณการส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่ค้ามีมากขึ้น เนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานทาให้
ตลาดต่างประเทศไม่ยอมรับ สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงครามยังมีบาง
โรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล และปัจจุบันทั่วโลกให้ความสาคัญกับมาตรฐาน
สินค้า ได้กาหนดเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าทาให้มีการแข่งขันสูง แต่ละประเทศมีความจาเป็น
จะต้องพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ การพัฒนาให้สถาน
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงครามให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลจะทาให้การ
ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและเกิดการสร้างรายได้ให้ กับ
ประเทศ
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดโครงการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๗๑

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรสงครามเข้าสู่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
2. เพื่อบรรเทาปัญหาการส่งคืนสินค้าจากประเทศ
คู่ค้า เนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
3. เพื่อการรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดโครงการ
สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่
ได้รับการวิเคราะห์ปัญหาและเตรียมความ
พร้อมในการจัดทาระบบมาตรฐานสากล
จานวน 10 ราย

กิจกรรมหลักของโครงการ
➢ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ส่ งเสริ มการพั ฒนาจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวั นศุ ก ร์ ที่
3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโคโค่วิว อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน
150 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จานวน 153 ราย และดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2562

นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

ประธานในพิธีเปิดฯ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๗๒

จุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฯ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๗๓

จากการประเมินศักยภาพของสถานประกอบการทั้งด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ความพร้อมด้านบุคลากร
การผลิต มีสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้รับการคัดเลือกจานวน 10 สถานประกอบการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์
บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่าตาบลบางนางลี่
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
บริษัท จันทโรทัย กรุ๊ป จากัด
บริษัท แสงทับทิม อินเตอร์ จากัด
บริษัท บุญฟู้ดส์ จากัด
บริษัท ไทยเจริญน้ามันปาล์ม จากัด
บริษัท มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ จากัด

ระบบมาตรฐานสากล
ที่ต้องการจัดทา
GMP
GMP
ISO9001
GMP
GMP
ISO9001
ISO9001
ISO9001
ISO9001
ISO9001

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

ผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร
แปรรูปเห็ด
ถ่านอัดแท่ง
แป้งร่าเกลือจืด
แปรรูปกล้วย
ถ่านอัดแท่ง
แปรรูปวุ้นน้ามะพร้าว
ขนมอบกรอบ
น้ามันเมล็ดในปาล์ม
น้ามันเมล็ดปาล์ม

หน้าที่ ๗๔

การลงนามบันทึกข้อตกลงดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
➢ ที่ปรึกษาดาเนินการอบรมให้ความรู้ข้อกาหนดมาตรฐาน GMP , ISO9001 รวมถึงแนวทาง
การประยุกต์ใช้ระบบให้เหมาะสมกับสถานประกอบการ รวมทั้งแนะนาขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจ
ประเมินระบบ และการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้ในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๗๕

ภาพให้ค้าแนะน้า ติดตาม ร่วมจัดท้าระบบ และติดตามให้มีการประยุกต์ใช้จริง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๗๖

ภาพตรวจประเมินระบบ

➢ ที่ปรึกษาสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ และให้ค้าแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน

ภาพสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ และชี้แจงปัญหา

➢ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จังหวัด
สมุทรสงคราม
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ จานวน 3,000,000 บาท
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2563-2565

หน้าที่ ๗๗

ความเป็นมาของโครงการ
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กล่าวถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐาน ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยเหตุที่ทุนทางวัฒนธรรม
เป็นองค์ประกอบสาคัญของทุนทางสังคม จึงเป็นจุดแข็งที่สามารถเชื่อมโยงทุนทางเศรษฐกิจและทุ น
ทรั พยากรธรรมชาติ ให้ เป็ นพลั งขั บเคลื่ อนการเสริ มสร้ างความอยู่ ดี มี สุ ข ทุ นวั ฒนธรรม สะท้ อน
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ รากฐานของการเสริมสร้างความสามัคคี และความมั่นคงของสังคมไทยที่ได้
สะสมสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานชาติไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองทั้ง ภาษา วรรณกรรม
ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผน
และวิถีชีวิตอันดีงามมาถึงปัจจุบัน เมื่อนามาประยุกต์สร้างสรรค์ร่วมกับนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เกิด
เป็นสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาด และวิถีชีวิตที่สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน ทุนวัฒนธรรมเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าทางสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิดการ
ร่วมกันอนุรักษ์ ปกป้อง ทั้งยังสามารถนาระบบคุณค่าในสังคมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
ด้วยจังหวัดสมุทรสงครามมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเกษตร
ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น
และสืบทอดมายาวนาน หากนามาต่อยอดและผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทาให้จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถผลิตสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่น มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม โดยการสร้างสรรค์ต่อยอด เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการ
พั ฒ นาให้ เป็ น สิ น ค้ าเชิ งสร้ า งสรรค์ จะมี บทบาทส าคั ญต่ อ การขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จของจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ดังนั้นการประยุกต์ใช้เสน่ห์และเอกลักษณ์จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่ อ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างมูลค่ าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ ตามแนวยุทธศาสตร์การพั ฒ นา
Thailand 4.0 และจากวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา “เสริมสร้างและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง”โดยมีแนวทางการพัฒนาที่จะให้มีการสร้าง
และขยายเครือข่ายการตลาดช่องทางการจั ดจาหน่ ายสินค้าเกษตรและประมงและผลิตภัณฑ์เกษตร
ประมง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสู ง
ด้วยการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าอาหารไทย
ประกอบกับในปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่ ม
ผู้ผลิตชุมชน การประกอบกิจการเป็นการประกอบการกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังจังหวัด มีเท่าไรขายเท่านั้น ตลาดจึงอยู่ในวงแคบๆ กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าจะเป็นลูกค้าหรือ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทาให้การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยังไม่สูง ดังนั้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จึงมีความสาคัญเป็นอย่ างยิ่ง ที่ควรจะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรจุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ได้กาหนด
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดโครงการ
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หน้าที่ ๗๘

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มี
มาตรฐาน และสื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด นักท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์ที่
สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เพื่อสร้างการรับรู้
และยอมรับแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ
1. จานวนผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับการรับรองมาตรฐาน และได้รับการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จานวน 20 ผลิตภัณฑ์
2. จานวนผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการทดสอบ
การตลาด อย่างน้อย 1 ครั้ง จานวน 30
ราย

กิจกรรมหลักของโครงการ
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมโคโค่วิว ตาบลแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจานวน 56 ราย และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

นางอทิตา กลิน่ สุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
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หน้าที่ ๗๙

ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมฯ

2) ให้ คาปรึ กษาแนะนาเชิ งลึ ก กับผู้ เ ข้าร่ว มโครงการ จานวน 20 ราย ๆ ละ 1 Man-day และมีการ
รายงานข้อมูลการให้คาปรึกษาในแต่ละ Man-day ในด้านการให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์

ภาพการลงพื้นที่ให้ค้าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ

ผลการดาเนินงาน
➢ จัดทาเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จานวน 100 ชิ้นต่อผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 2,000 ชิ้น และได้ส่งมอบให้
ผู้ประกอบการ จานวน 100 ชิ้น ดังนี้
ลาดับ

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์
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บรรจุภัณฑ์
หน้าที่ ๘๐

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง
กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร
วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร2
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลับ

ผ้ามัดย้อม
ผ้ามัดย้อม
ผ้ามัดย้อม
โลชั่นบารุงผิว
น้าตาลมะพร้าว

ถุงกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
ถุงกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
ถุงกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
กล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมีหูหิ้ว ,
สติกเกอร์ จานวนอย่างละ 100 ชิ้น
นายสมทรง แสงตะวัน
ส้มโอ
ถุงตาข่ายใส่ผลไม้ ,ป้ายแท็ก จานวน
อย่างละ 100 ชิ้น
กลุ่มสตรีบ้านฉู่ฉี่
สบู่สมุนไพรกลีบ
ขวดพลาสติกใส หัวปั๊ม ,ฟิลม์หด จานวน
กุหลาบ
อย่างละ 100 ชิ้น
วิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ
ผลไม้รวมตากแห้ง
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
นายสมทรง แสงตะวัน
ถ่านผลไม้
ถุงผ้าไหม ,ป้ายแท็ก จานวนอย่างละ
100 ชิ้น
บจก.ธนะสิทธิ์โคโคนัทออยล์
น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ขวดพลาสติกสีขาว ,สติกเกอร์ จานวน
อย่างละ 100 ชิ้น
กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
น้าตาลมะพร้าว
ซองฟอยล์อลูมิเนียม ก้นตั้ง จานวน
100 ชิ้น
วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ผักปลอดสารพิษ
ถุงพลาสติกใสซิปล็อค ,สติกเกอร์
จานวนอย่างละ 100 ชิ้น
วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ กล้วยฉาบ
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
นายสุชิน เลขาวิจิตร
ขิงดอง
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
นายชัยยุทธ โพธิ์ไทย
ส้มโอ
ถุงตาข่ายผลไม้ ,สติกเกอร์ จานวน
อย่างละ 100 ชิ้น
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรหมู่3
สบู่เหลวสมุนไพร
ขวดพลาสติกใส หัวปั๊ม ,ฟิลม์หด จานวน
อย่างละ 100 ชิ้น
บริษัท ธนัตถ์ศรีสุนทร จากัด
สบู่ชาโคลทองคา
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
วิสาหกิจชุมชนบ้านกะลาทิพย์
ไอศกรีมมะพร้าวอ่อน ถ้วยกระดาษพร้อมฝาพลาสติก ,ฟิลม์หด
จานวนอย่างละ 100 ชิ้น
นางสาวธัญรัช ลิมปนิลชาติ
ผลไม้แช่อิ่ม
กล่องพลาสติกทรงสูง มีหูหิ้ว ,สติกเกอร์
จานวนอย่างละ 100 ชิ้น
EM เกษตรกรสวนนอก
น้าหมักชีวภาพ
แกลลอนพลาสติก มีหูจับ ,สติกเกอร์
จานวนอย่างละ 100 ชิ้น

➢ คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีความเป็นไปทางการตลาดที่ได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
โดยนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ จานวน 10 ราย ๆ ละ 100 ชิ้น รวม 1,000 ชิ้น เพื่อนาไป
ทดลองการตลาด ผลการคัดเลือกดังนี้
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หน้าที่ ๘๑

ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
1. วิสาหกิจชุมชนพรนิมิตร
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผลิตภัณฑ์
ท็อฟฟี่รวมรส

วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
ช เอม ผ้าขาวม้า
วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้า
บ้านปลายโพงพาง
ชะบา
วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
สร้างสรรค์
โชติกา
วิสาหกิจชุมชนเรือนอินจันทร์

กล้วยกวน
ผ้าขาวม้าแปรรูป
รองเท้ากะลา

วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพร
ลาดใหญ่

เกลือสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์จากผ้า
Beewax Lip Balm
น้าเห็ด
ของจิ๋ว
เกสรดอกเกลือ

บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น)
ซองฟอยล์อลูมิเนียมพิมพ์ลาย ก้นตั้ง
ซิปล็อค จานวน 100 ชิ้น
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
ขวดแก้วใสทรงกระบอก ,สติ๊กเกอร์
จานวนอย่างละ 100 ชิ้น
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย จานวน 100 ใบ
กล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม มีหูหิ้ว ,
สติ๊กเกอร์ จานวนอย่างละ 100 ชิ้น
ถุงพลาสติกใส ซิปล็อค ,สติ๊กเกอร์ จานวน
อย่างละ 100 ชิ้น

➢ นาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลากตราสัญลักษณ์ทดสอบตลาดโดยการจัดแสดงและจาหน่าย
(Road Show) หรือร่วมงานแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ ภายในประเทศ (ต่างภูมิภาค) 1 ครั้ง จานวน 30 ผลิตภัณฑ์
ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ

➢ ดาเนินการจับคู่ธุรกิจ โดยพาผู้ซื้อเข้าชมและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในบูธงานแสดงสินค้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ จานวน 30 บูธ (30 ผลิตภัณฑ์) โดยมีผู้ซื้อ ประกอบด้วย
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หน้าที่ ๘๒

ณ

1) นายสมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จากัด และ
คิวพลัส ออร์แกนิค ฟาร์ม
2) นางอุไรวรรณ โชติมานนท์ ตาแหน่ง Financial Controller And Administrative Director
บริษัท ทีบีเอ็น ซีพพลาย จากัด
3) นางปนัดดา เจริญกิจ ตาแหน่ง PD-QA Manager บริษัท นาโชค (ไทยแลนด์) จากัด
4) นายอนุชา รัตนภิภพ ตาแหน่ง Managing Director บริษัท อคาเดีย ฟู้ดส์ จากัด
➢ จัดประชุมเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่น้อยกว่า 60 คน เพื่อเผยแพร่การ
ดาเนินงานของโครงการ และการขยายผลในโอกาสต่อไป ในวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 60 คน ณ โรงแรมโคโค่วิว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพการจัดประชุมเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการให้แก่ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
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4.4 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2562
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัด (SWOT Analysis & TOWS
Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด สมุทรสงครามและ
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมีการนาเสนอโครงการ
จานวน 6 โครงการ 1) โครงการ Coconut Festival 2) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและ
ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตของสถานประกอบการ 3) โครงการวางระบบโปรแกรมการ
จัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) 4) โครงการพัฒนาสถานประกอบการจากระดับชุมชนไปสู่ระดับ
SMEs 5) โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 6) โครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อน าโครงการเสนอของบประมาณจากงบพัฒ นาจังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นาโครงการ Coconut Festival , โครงการพัฒนาสถานประกอบการ
จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs และโครงการจับคู่ทางธุรกิจในจังหวั ดสมุทรสงคราม มาบูรณาการรวมกันเป็น
โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง เพื่อของบประมาณจากจังหวัด แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ
ให้
ดาเนินการ เนื่องจากจังหวัดไม่ให้ดาเนินการโดยการใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษา
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