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1. บทสรุปผู้บริหาร
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงานเชิ งพื้ นที่ แบบบู รณาการ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีหน้าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการอนุวัติตามนโยบายของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 –
2570 โดยปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 –
2570 ที่กาหนดให้ การจั ดทาแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล เป็นกรอบการจัดทา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาคเพื่อเป็นแผนชี้นาการพัฒนาในภาพรวม ตลอดจนใช้
กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรวบรวม และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตาบล ท้องถิ่น และ
อาเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ สามารถสรุป
สาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ได้โดยสังเขป ดังนี้
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รวม 13,881.75 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ทิศใต้ติดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 22 อาเภอ 214 ตาบล และประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาล 45 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 163 แห่ง มีประชากรรวม 1,811,795 คน
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ติด ชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง
359 กิโลเมตร และเป็นปากแม่น้าสาคัญ 4 สาย ได้แก่ แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้าเพชรบุรี และแม่น้าปราณบุรี
ส่งผลให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เหมาะแก่การทา
การเกษตร การทานาเกลือ การทาประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้าน
การท่องเที่ยวภายใต้นโยบาย Thailand Riviera ที่มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชั้นนาระดับโลก
(World Class Destination)
การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนา
พื้นที่ให้สอดคล้องและตอบสนองกับบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความ
ผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงประเด็นความท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไข
ประกอบด้วย การกระจุกตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่า แรงงานในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการขาดทักษะเทคโนโลยีและทักษะทางเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในมิติเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ขับเคลื่อนโดย
ภาคการผลิต 4 สาขาหลัก ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้าส่งและการค้าปลีก และการท่องเที่ยว ที่มี
ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว กิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ความก้าวหน้าด้านเกษตรและ
ศักยภาพการค้าชายแดน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ในการสร้าง
ศักยภาพและโอกาส เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าที่สูงขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่
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ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ “เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง
เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 4 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้
มาตรฐานสากล (3) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
และ (4) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สาหรับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้กาหนดแผนงาน
และโครงการสาคัญเพื่อดาเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2570 อาทิเช่น (1) โครงการยกระดับสินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูง กลุ่ม พืช และปศุสัตว์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
อัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการพัฒนาระบบการตลาดกระตุ้นการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ “เพชรสมุทรคีรี”
โครงการยกระดับและพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) โครงการสาคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โครงการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์เพชรสมุทรคีรี
(3) โครงการสาคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ได้แก่ โครงการพัฒนาบริการเพื่อรองรับการค้าและการลงทุนของ
เศรษฐกิจในอนาคต โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
4R และ (4) โครงการสาคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ได้แก่ โครงการการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง เพชร
สมุทรคีรี และโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้า ทางทะเล
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) จะกาหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการดาเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 สู่ “เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน”
และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยสู่การเป็น “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
15 กันยายน 2564
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2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 2566

แผนระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
 ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า
- ประเด็นย่อย .เกษตรอัจฉริยะ/ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น /เกษตรปลอดภัย/ เกษตรแปรรูป
 ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
- ประเด็นย่อย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า/
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาน และแพทย์แผนไทย
 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- ประเด็นย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมาย ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
 ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
- ประเด็นย่อย ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกัน
และแก้ ไ ขทั้ ง ระบบและมี น โยบายการจั ด การชายฝั่ ง แบบบู ร ณาการอย่ า ง
เป็นองค์รวม


แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้าน
ประเด็น การท่องเทีย่ ว
ประเด็น เกษตร
เศรษฐกิจ
 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  ประเด็นการปฏิรูป : การเพิ่ม
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้าน
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ความสามารถในการแข่งขันของ
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
สาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
ประเทศ
ประเทศเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร  เป้าหมาย : ยกระดับศักยภาพ
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมือง
เพิ่มขึ้น
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
แผนระดับ 2
รองเพิ
ม
่
ขึ
น
้

แผนย่
อ
ยของแผนแม่
บ
ทฯ
:
สิ
น
ค้
า
 กิจกรรม
(ให้กรอกเฉพาะแผนที่
3. ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้อง แต่อย่างน้อยต้อง
1) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
ขึ้น
ระบุความสอดคล้องกับแผน
2) การส่งเสริมและพัฒนาการ
แม่บทฯ และแผนพัฒนา
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง
เศรษฐกิจและสังคม
3) การเพิ่มโอกาสของ
- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การ
แห่งชาติ)
ผู้ประกอบการขนาดกลาง
- เป้าหมายแผนย่อย : อัตราการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
และขนาดเล็กใน
ขยายตัวของมูลค่าสินค้า
วัฒธรรม
อุตสาหกรรมและบริการ
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
ร้อยละ 4
- เป้าหมายแผนย่อย : รายได้จากการ
4)
การเป็
นศูนย์กลางด้านการค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
- แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการ
และการลงทุนของไทยใน
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พ้นื ถิ่น เกษตร
ภูมิภาค

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนระดับชาติ
แห่งชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับที่ 13
 นโยบายความมั่นคง
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
แห่งชาติที่ 6, 8, 11, 12
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า
 6.ปกป้อง รักษา
เกษตรและเกษตรแปรรูป
ผลประโยชน์แห่งชาติทาง
มูลค่าสูง
ทะเล
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
จุดหมายของการท่องเทีย่ วที่
และภู มิคุ้ มกั นความมั่นคง
เน้นคุณค่าและความยั่งยืน
ภายใน
 11. รักษาความมั่นคงของ
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตู
ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
การค้า การลงทุน และจุด
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
 12. เสริมสร้างความมั่นคง
ที่สาคัญของภูมิภาค
ทางพลังงานและอาหาร
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมี
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศกั ยภาพ
สูง และสามารถแข่งขันได้
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- แนวทางการพัฒนา : สร้างสรรค์

คุณค่าสินค้าและบริการการ่องเที่ยว
โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมกับ
จุดแข็งด้านความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะที่สร้างมูลค่าสูง

5) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ
เป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้าน
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
: สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี  เป้าหมาย : สิ่งแวดล้อมได้รับการ
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษและ
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การ
ผลกระทบต่อสุขภาพของ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ประชาชนและระบบนิเวศ
เศรษฐกิจภาคทะเล
-เป้าหมายแผนย่อย : ความสมบูรณ์  กิจกรรม
ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
1) เพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่ ่าไม้ให้
แนวทางการพัฒนา : การปรับปรุง
ได้ตามเป้าหมาย
ฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทาง
2) การบริหารจัดการเขตทาง
ทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดย
ทะเลและชายฝั่งรายจงหวัด
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
3) การบริหารจัดการน้าเพือ่ สร้าง
ทางทะเล
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การ
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
-เป้าหมายแผนย่อย :
1. คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ
ใช้ประโยชน์
2. คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย



หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถ แผนระดับ ชาติว่ า ด้ว ยความ
ลดความเสีย่ งและผลกระทบ มั่นคงระดับชาติที่ 1, 12, 17,
18, 19
จากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 1. การเสริ ม สร้ า งความ
มั่นคงของมนุษย์
 12. การรักษาความมั่นคง
พื้นที่ชายแดน
 17. การรักษาความมั่นคง
ทางพลังงาน
 18. การรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและน้า
 19. การรักษาความมั่ นคง
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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3. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อ ของเสียอันตรายในสารเคมี
ในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา : การปรับปรุง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งขจัด
มลพิษและแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
: ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การ
สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ
 เป้าหมายแผนย่อย : อัตราการ
ขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจ
เริ่มต้น ร้อยละ 15
 แนวทางการพัฒนา : การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีให้แก่แรงงาน
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แผนพัฒนาภาคกลาง : เป็นฐานการผลิต
สินค้าและบริการมูลค่าสูง
แนวทาง 3.4.3 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วที่
สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่
ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ มีแนวทางสร้าง
มูลค่าการท่องเทีย่ ว โดยส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัตนธรรม
สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น การพั ฒ นากลุ่ ม
จั ง หวั ด ที่ 2 พั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
แผนระดับ 3
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ไ ด้
(ให้กรอกเฉพาะแผน มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวทางการปรับปรุง
ที่สอดคล้อง แต่อย่าง และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
น้อยต้องระบุความ ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
สอดคล้องกับ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
แผนพัฒนาภาค)
ผู้ ป ระกอบการ ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และระบบการบริหารจัดการให้
เป็นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ

แผนพัฒนาภาคกลาง : เป็นฐานการผลิตสินค้าและ
บริการมูลค่าสูง
แนวทาง 3.4.2 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การ
เป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตรของประเทศ มีแนวทางการ
พัฒนาโดยการเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป และสนับสนุน
การทาการเกษตรรูปแบบใหม่
สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น การพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ 1
ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรให้ มี มู ล ค่ า สู ง และ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
แนวทางการส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า อั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะที่
สร้างมูลค่าสูง

แผนพัฒนาภาคกลาง : เป็นฐานการผลิต
สินค้าและบริการมูลค่าสูง
แนวทาง 3.4.7 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการ
พัฒนาโดยส่งเสริมและสนับสนุนการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ
นาอย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ที่สุด
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่ 4 รั ก ษา ฟื้ น ฟูท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมเพื่ อ ใช้ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
แนวทาง 3.4.5 พัฒนาการผลิตกาลังคนให้มีทักษะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบั ติ การบริหาร
รองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดย
จัดการน้าอย่า งเป็นระบบ การสนับ สนุนให้
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นใน ภาคการผลิตและบริการเติบโตอย่างเป็นมิตร
การทางาน (Reskill) ควบคู่กับการยกระดับทักษะเดิม กับ สิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่ว นร่ว มใน
(Upskill)
การรั ก ษา ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
- สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 3 เพิ่ม สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ขี ด ความสามารถภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีแนวทางพัฒนากาลังคน
เพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต
ยกระดั บ กระบวนการผลิ ต อุ ต สาหกรรมและสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า สนั บ สนุ น SMEs ในการใช้
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก าร
โลจิสติกส์


แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast
หรือ Thailand Riviera)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ระบบการบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนว
ทางการดาเนินงานในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายการคมนาคม พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และสิ่ง
อานวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันทางการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการ
ลงทุนในพืนที่อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และได้มาตรฐานสากลซึ่งมีแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรการท่องเทีย่ ว และขีด
ความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวทางการสร้างอัต
ลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
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สาระสาคัญ
แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ เฉลีย่ ต่อหัว ร้อยละ 2 ต่อปี



ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

แผนงาน

โครงการสาคัญ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล





1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์
พืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะที่สร้าง
มูลค่าสูง

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ
สิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีบริการเพื่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัย





1. โครงการยกระดับสินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง (กลุ่มพืช)
2. โครงการยกระดับสินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง (กลุ่มปศุสัตว์)
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับฐานรากมิติใหม่ใน
ชุมชนประมงพื้นบ้าน


1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัย กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2
2. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝัง่ ทะเลตะวันตก
(Thailand Riviera)



ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน





1. พัฒนากาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรม 1. สนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
และบริการแห่งอนาคต เพื่อให้มีผลิตภาพ
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
แรงงานที่สูงขึน
ภัยพิบัติ





1. โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
แห่งอนาคต
และภัยพิบัติแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและ
การมีส่วนร่วม
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แผนงาน

โครงการสาคัญ

แผนงาน

โครงการสาคัญ

2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
เกษตรมูลค่าสูงและวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
และการตลาดพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เพชรสมุทรคีรี


2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรม 2. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นา
การท่องเที่ยว และระบบการบริหารจัดการให้เป็นการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญา
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ


1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม
ภาคกลางตอนล่าง 2

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


3. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

1. โครงการมหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติ
พันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2. โครงการมหกรรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี


3. การบริหารจัดการนาอย่างเป็นระบบทังลุ่มนา
เพื่อให้มีนาใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

1. โครงการการบริหารจัดการน้าทั้งระบบในลุ่ม
น้าต่างๆ ในเขตภาคกลางตอนล่าง 2
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3. สาระสาคัญแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
3.1.1 ข้อมูลพืนฐานทางกายภาพ
1) ด้านกายภาพ
1.1 ความเป็นมา
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ *15*มกราคม*2551*เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง
การจัดกลุ่มจังหวัดจานวน 18 กลุ่มจังหวัด และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจัง หวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุ รี จั งหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่ ม จั งหวั ด และให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จัง หวั ดในจั ง หวั ด ที่ เป็ น ที่ ตั้ งศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ มจั ง หวั ด
เป็ น หน่ ว ยงานบริ ห ารราชการส่ ว นกลางภายในส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ที่ ท าหน้ า ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ
เป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการในระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดและประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.2.1 ที่ตังและอาณาเขต
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีอาณาเขตติดต่อกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
ทิศใต้
ติดต่อกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พัทลุง และสงขลา)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
1
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดเพชรบุรี

สหภาพเมียนมา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เนื้อที่รวมประมาณ
13,881.75 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 359 กิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร 42 กิโลเมตร
จังหวัดสมุทรสงคราม 23 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรี 82 กิโลเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 212 กิโลเมตร และ
เป็นปากแม่น้าสาคัญ 4 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย คือแม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้าเพชรบุรี และแม่น้า
ปราณบุรี ด้านทิศตะวันตกในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน
แล้ ว ค่อ ยลาดต่ าลงมาทางทิศ ตะวั น ออก เกิ ดเป็น สั นปั นน้ าแบ่ งน้ าส่ ว นหนึ่งไหลลงสู่ พม่ า และอีกส่ ว นหนึ่ ง
มาทางทิศตะวันออกเป็ นต้นน้ าของแม่น้าเพชรบุรี แม่น้าปราณบุรี และมีแม่น้าล าคลองหลายสายภูมิประเทศ
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเหมาะแก่การทานา ทาสวน ทานาเกลือการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง
1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่
(1) ฤดูร้อนช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
(2) ฤดูฝนช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
(3) ฤดูหนาวช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งสภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน อิทธิพลของลมที่พัดมาจากทิศใต้และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดู
หนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
1.2.4 แหล่งนาสาคัญ
แม่น าท่า จีน เป็นแม่น้าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสาครมีต้นกาเนิดจากแม่น้า
เจ้าพระยาที่อาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และไหลผ่าน
อาเภอกระทุ่มแบนอาเภอเมืองสมุทรสาคร ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตาบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ความยาว 325 กิโลเมตรซึ่งเป็นสายน้าธรรมชาติที่ใช้เพื่อการเกษตรครัวเรือนและการคมนาคมขนส่งทางน้า
แม่นาแม่กลอง เป็นแม่น้าสายสาคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีต้นกาเนิดจากจังหวัด
กาญจนบุรีไหลผ่านจังหวัดราชบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแม่น้า
ที่ใช้เพื่อการเกษตรและการคมนาคมขนส่งทางน้า
แม่นาเพชรบุรี เป็นแม่น้าสายสาคัญของจังหวัดเพชรบุรี มีต้นกาเนิดจากเทือกเขา
สูงทางด้านตะวันตกของจังหวัด ไหลผ่านอาเภอแก่งกระจาน อาเภอท่ายาง อาเภอบ้านลาด อาเภอเมือง แล้วลงสู่
อ่าวไทยที่อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร
แม่นาปราณบุรี เป็นแม่น้าสายสาคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรี ผ่านอาเภอหัวหินอาเภอปราณบุรี ลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากน้าปราณบุรี ซึ่งเป็นแม่น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร
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1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
1.3.1 เขตการปกครอง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค
ออกเป็น 22 อาเภอ 217 ตาบล 1,707 หมู่บ้าน 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลนคร 6 เทศบาลเมือง 45
เทศบาลตาบล 163 องค์การบริการส่วนตาบล ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเขตการปกครองลักษณะท้องที่ และการปกครองท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด
สมุทรสาคร

อาเภอ
3

ตาบล
40

หมู่บ้าน
290

อบจ. เทศบาลนคร
1
2

เทศบาลเมือง
1

เทศบาลตาบล
10

อบต.
24

สมุทรสงคราม

3

36

284

1

-

1

8

26

ประจวบคีรีขันธ์

8

48

435

1

-

2

14

44

เพชรบุรี
กลุ่มจังหวัด

8
22

93
217

698
1,707

1
4

2

2
6

13
45

69
163

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,พ.ศ. 2564
1.3.2 ประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 1,811,795 คน
เป็นเพศชาย 879,701 คน และเพศหญิง 932,094 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ประชากร (คน)

จังหวัด
ชาย

หญิง

รวม

สมุทรสาคร
283,020
304,171
587,191
สมุทรสงคราม
91,607
100,130
191,737
เพชรบุรี
232776
249523
482,299
ประจวบคีรีขันธ์
189,286
189,599
378,885
กลุ่มจังหวัด
879,701
932,094
1,811,795
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
1.3.3 จานวนครัวเรือน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีครัวเรือน จานวน 861,809
ครัวเรือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนครัวเรือนและจานวนพืนที่ของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
กลุ่มจังหวัด

จานวนครัวเรือน
296,825
72,732
220,362
271,890
861,809

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,พ.ศ. 2564
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1.3.4 ประเพณีและวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร
(1) ประเพณี แ ห่ เ จ้ า พ่ อ หลั ก เมื อ ง จั ด ขึ้ น
ในวันที่ 13 เมษายน จะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองลง
มาจากศาลที่ประทับ เพื่อแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ใน
จั ง หวั ด ด้ ว ยริ้ ว ขบวนอั น สวยงาม แล้ ว อั ญ เชิ ญ ไปลง
เรื อ ประมงซึ่ งประดับ ธงทิ ว อย่ า งสวยงาม แห่ ข้า มฟาก
แม่น้าจีนจากฝั่งมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม ให้ชาวท่าฉลอมชม
ขบวนแห่และสักการะบูชา
( 2 ) ป ร ะ เ พ ณี ตั ก บ า ต ร น า ผึ ง
เป็ น ป ร ะเ พ ณี เ ก่ าแ ก่ ขอ งช า วร า มั ญ ปฏิ บั ติ
เ พื่ อ บู ช า พ ร ะ ส ง ฆ์ ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ว่ า จ ะ ไ ด้
อานิ ส งค์ ม าก พระสงฆ์ จ ะเก็ บ น้ าผึ้ ง ไว้ ใ ช้ เ ป็ น ยา
ในคราวจ าเป็ น เพราะน้ าผึ้ ง เป็ น ส่ ว นผสมของ
ย า โ บ ร า ณ ที่ ส า คั ญ จั ด ขึ้ น ใ น วั น เ พ็ ญ 1 5 ค่ า
เดื อ น 10 ณ วั ด คลองครุ ในวั น งานประชาชน
จะน าอาหารทั้ ง คาวหวานมาตั ก บาตรเช่ น เดี ย วกั บ
การทาบุญทั่ว ๆ ไป แต่ที่พิเศษคือมีการตักบาตรน้าผึ้ง
(3) ประเพณี ล้ า งเท้ า พระ เป็ น ประเพณี
ของชาวรามั ญ ที่ ป ฏิ บั ติ สื บ มาในเทศกาลออกพรรษา
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ที่ วั ด เ จ็ ด ริ้ ว ต า บ ล เ จ็ ด ริ้ ว อ า เ ภ อ
บ้ า นแพ้ ว พิ ธี เ ริ่ ม ขึ้ น ในเวลาเช้ า ขณะที่ พ ระส งฆ์
เดิ น ลงจากวั ด เพื่ อ ไปยั ง พระอุ โ บสถ ในระหว่ า งที่ นี้
ชาวบ้านจะนาผ้าเช็ดหน้าปูพื้นตลอดทางเดินและนิมนต์
พระเพื่ อ ช าระเท้ า ให้ พร้ อ มกั บ ถวายดอกไม้ ธู ป เที ย น
ต่อจากนั้นจึงถวายอาหารพระสงฆ์ และฟังเทศน์มหาชาติ
( 4 ) ป ร ะ เ พ ณี ท า บุ ญ ก ล า ง บ้ า น
เป็นงานบุญที่แปลกออกไปจากการทาบุญอื่น ๆ โดย
น า ค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ ผี แ บ บโ บ ร า ณ ม าผ ส ม กั บ พิ ธี
ทางพุทธศาสนา ส่ว นมากมักจะทากันในชนบทเป็น
ประจาทุกปี แต่บางแห่งทาเมื่อได้รับความเดือดร้อน เจ็บ
ไข้ ได้ ป่ วย หรื อ เกิ ด โรคระบาดขึ้ น ในหมู่ บ้ า น ในพิ ธี
ชาวบ้านจะนาอาหารคาวหวานมาร่วมทาบุญพร้อมทั้ง
จัดเครื่องเซ่นไปวางไว้ บริเวณทางสามแพร่ง มีการปั้น
รูปคนและรูปต่าง ๆ ใส่เรือจาลองลอยสะเดา
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จังหวัดสมุทรสงคราม
(5) งานเทศกาลอาหารทะเล จั ดขึ้นในช่วงเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ห รื อ มี น าคมของทุ ก ปี บริ เ วณริ ม เขื่ อ นหน้ า
ศาลหลักเมือง เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านอาหารทะเลของ
จังหวัด รวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านแพ้วทั้ง
ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

( 6 ) ป ร ะ เ พ ณี น มั ส ก า ร แ ล ะ ส ร ง น า
หลวงพ่ อ บ้ า นแหลม (วั ด เพชรสมุ ท รวรวิ ห าร)
จั ด ขึ้ น เ พื่ อ น มั ส ก า ร แ ล ะ ส ร ง น้ า ห ล ว ง พ่ อ
บ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปส าคัญของชาวเมือ ง
แม่กลองหรือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่วัดเพชรสมุทร
วรวิ ห าร ต าบลแม่ ก ลอง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุ ท รสงคราม มี ก ารแห่ รู ป หล่ อ จ าลองหลวงพ่ อ
บ้ า นแหลมและรู ป หล่ อ ท่ า นเจ้ า คุ ณ มหาสิ ท ธิ ก าร
(ทอง) ขบวนแห่ นางสงกรานต์ และสรงน้าพระสงฆ์
หลวงพ่อบ้านแหลม
(7) ประเพณีชักพระของจังหวัดสมุทรสงคราม
เริ่ มตั้ งแต่ วั นแรม 1 ค่ า เดื อน 12 จนถึ งสิ้ น เดื อน 12
ประเพณีแต่เดิม ในงานจะมีแห่พระพุทธรูปหลวงพ่อบ้าน
แหลมองค์จาลองและพระพุทธรูปปั้นมหาสิทธิการ (ทอง)
ไปตามแม่น้าแล้วกลับมาที่วัด

(8) งานเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จ
พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย จั ด ขึ นในช่ ว งเดื อ น
กุ ม ภ า พั น ธ์ ณ อุ ท ย า น พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส ร ณ์
รัชกาลที่ 2 (อุทยาน ร.2) อาเภออัมพวา มีการแสดง
โขนกลางแจ้ ง การสาธิ ต ท าอาหารไทยโบราณ
นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสวน การละเล่นพื้นบ้าน การ
จาหน่ายสินค้าหัตถกรรม
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จังหวัดเพชรบุรี
( 9 ) ง า น พ ร ะ น ค ร คี รี เ มื อ ง เ พ ช ร
จะจัดวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ มักตรงกับเทศกาล
ตรุษจีน เป็นงานประจาปี เพื่อราลึกถึงความสาคัญของ
ประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีงาม
ในทุกด้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

10) การแข่ง เรือ ยาว ประเพณีแ ข่ง ขัน เรือ
ยาวของจัง หวัด เพชรบุร ี นิย มเล่น กัน ตามวัด ต่า ง ๆ
ที ่ตั ้ง อยู ่ร ิม แม่น้ าเพชรบุร ี ตั ้ง แต่ก ลางเดือ น 11 ถึง
กลางเดือ น 12 ซึ่ง ในวัน แข่ง เรือ ยาวจะเป็น วัน เดีย ว
กับที่เ จ้าภาพนาผ้า กฐิน ทอด ณ วัดนั้น การแข่งเรือจะ
มีขึ้น ในเวลาประมาณเที่ย ง แข่ง ขัน เป็น คู่ ๆ เรื่อ ยไป
เรือยาวลาใดชนะจะได้รางวัล

( 1 1 ) เ ห่ เ รื อ บ ก เ ป็ น ก า ร ดั ด แ ป ล ง จ า ก ก า ร
เห่ เ รื อ น้ าซึ่ ง เป็ น ประเพณี ดั ง เดิ ม ของชาวเพชรบุ รี
มากว่า 20 ปี ต่อมาภายหลังจากสร้างเขื่อนเพชรปิดกั้น
แม่น้ าเพชรบุ รีที่อาเภอท่ายาง เป็ นผลให้แม่น้าเพชรบุรี
แห้งขอดลงและส่วนตอนกลางแม่น้าก็ตื้นเขิน ไม่เหมาะ
แก่ ก ารเห่ เ รื อ น้ าเหมื อ นในอดี ต ผู้ เ คยเล่ น เรื อน้ าจึ ง คิ ด
ดัดแปลงลักษณะของการเห่เรือน้ามาเล่นบนบก โดยเอา
เนื้ อร้ องและทานองมาประยุ กต์ให้ เหมาะสมกับท่าทาง
ของฝีพายขณะเดินเห่
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(12) แข่ง เรือ ยาว แข่ง เรือ เป็น กีฬ าพื้น บ้า น
เก่าแก่ช นิดหนึ่งของชาวกรุงเก่าที่มีการเล่นสืบทอดกัน
ต่อกันมาแต่ส มัยโบราณ การเล่นแข่ง เรือของชาวบ้า น
ในสมัย ก่อ นมีจุด มุ่ง หมายเพื่อ เป็น การทาบุญ ทากุศ ล
ชาวบ้านจะเล่นกัน ในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ใน
เดือน 10-12 ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ามาก ชาวบ้านที่ อยู่ตามที่
อยู ่ร ิม ฝั ่ง แม่น้ าจะใช้เ รือ เป็น พาหนะ เมื ่อ มีง านพิธี
ทาบุญจะมีการแห่แหนกันทางน้า เพื่อนาองค์กฐิน องค์
ผ้า ป่า ไปยัง วัด เมื่อเสร็จพิธี ก ารทางศาสนาแล้ว ก็จ ะมี
การเล่นแข่งเรือกัน
( 1 3 ) ง า น ป ร ะ เ พ ณ ีแ ห ่ น า ง ส ง ก ร า น ต์
เ ข้า เ มือ ง เ ป็น ง า น ป ร ะ เ พ ณีที ่ช า ว บ้า น ห มู ่ที ่ ๓
บ้า น น า ห้ว ย ต าบ ล ป ร าณ บุร ี อ า เ ภ อ ปร า ณ บุรี
จัง หวัด ป ระจว บคีร ีข ัน ธ์ จัด ขึ ้น เป็น ป ระจ าทุก ปี
ซึ่ง เป็น พิธีเ ชิญ นางสงกรานต์เ ข้า เมือ งที่มีเ อกลัก ษณ์
เป็ น ของตนเอง

(14) งานตั ก บาตรเทโวเขาช่ อ งกระจก
ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ด ขึ้ น ณ วั ด ธรรมมิ ก ารามวรวิ ห าร
เชิงเขาช่องกระจก อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ
ช่วงออกพรรษา
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1.4 โครงสร้างพืนฐาน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นกลุ่มจังหวัดฯ ที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand
Riviera) ที่คณะรัฐ มนตรี ได้ให้ ความเห็น ชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ครอบคลุมทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร การค้าการลงทุนอุตสาหกรรม การดูแลสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

แผนงานโครงการสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาพืนที่ : Thailand Riviera
คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera หรือThe Royal Coast)
ในจั งหวั ด เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขันธ์ ชุมพร และระนองเพื่อให้ เป็นแหล่ งท่ องเที่ยวชั้นนาระดับโลกที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับแหล่งท่องเที่ยว ที่พักตากอากาศระดับโลกในประเทศฝรั่งเศส (French Riviera) และอิตาลี (Italian
Riviera) และกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาการท่ องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เพื่อรักษา ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ ยวระหว่างเมืองหลัก และเมืองรอง ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดเมืองรองอีกด้วย การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Riviera ของรัฐบาล ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยตรง
เนื่ องจากการที่รัฐบาลได้กาหนดวิสั ยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ งทะเลตะวันตก
Thailand Riviera ให้เป็น “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนาระดับโลก” นั้น ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 จะได้รับการพัฒนาเป็นจุดต้นทาง “การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง” ระหว่างภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบน และจะเป็นจุดหมายสาคัญที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่ าง 2 สามารถสร้ างรายได้จากการท่ องเที่ ยวได้ มากขึ้ น และกระตุ้ นเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Riviera ของรัฐบาล ดาเนินการภายใต้แผนแม่บท
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งมีการกาหนดกรอบระยะเวลา และแนวทางการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก รวม 20 ปี แบ่ งเป็ นแผนงานการด าเนิ นงานระยะสั้ น
(Quick Win 1 -5 ปี) ระยะปานกลาง (6-10 ปี) และระยะยาว (11-20 ปี) และได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
Thailand Riviera 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
(2) การพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
(3) การพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว การส่ งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน
(4) การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
การท่องเที่ยว
(5) การพัฒนากลไกบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่และพื้นที่เชื่อมโยง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา Thailand Riviera ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตกซึ่ ง มี ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเป็ น เจ้ า ภาพ
ในการบูร ณาการการดาเนิ น งานพัฒ นาพื้นที่นั้น รัฐ บาลได้กาหนดแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใน Thailand Riviera เช่น โครงการรถไฟรางคู่นครปฐม – ชุมพร
โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – หัวหิน (คาดว่าจะดาเนินการได้ในปี 2565) โครงการปรับปรุงสนามบินบ่อฝ้าย
(หัวหิน) รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเล ซึ่ง ปัจจุบันได้มีกิจกรรมพัฒนาโครงข่ายถนนที่สาคัญ
ประกอบด้วย (1) กิจกรรมสารวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี)
ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 250 กิโลเมตร
(จุดเริ่มต้นอยู่ที่อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี) เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล และยกระดับ
ถนน สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และ (2) กิจกรรมสารวจออกแบบเส้นทาง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงสมุทรปราการ – สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และใช้เป็นเส้นทางช่วยในการเดินทางสู่ภาคใต้
ทั้งนี้ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Riviera ของรัฐบาลนั้น กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในการเพิ่มศักยภาพการท่อ งเที่ยวของกลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แผนงานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยได้ดาเนิน กิจกรรมพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล การพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบเชื่อมโยง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ กลุ่ม
จังหวัดเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
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1.4.1 การคมนาคม
เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี -ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร
สมุ ท รสงคราม แล้ ว เลี้ ย วซ้ า ยเข้ า ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่ า นจั ง หวั ด เพชรบุ รี เข้ า สู่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 3 โดยรถประจาทางมีรถประจาทางธรรมดาและปรับอากาศของบริษัท
ขนส่ง จากัดและของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ถนนบรมราชชนนีทุกวัน
วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 4 โดยใช้รถไฟขบวนรถไฟสายใต้คือเริ่มจากสถานีรถไฟหัวลาโพง(กรุงเทพฯ)
และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 5 โดยทางน้ามีท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์
และท่าเทียบเรือเพื่อการประมงในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดฯ ส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นการทางคมนาคมขนส่งทางน้าภายในจังหวัด
เส้นทางที่ 6 โดยเครื่องบินมีเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นคือ ท่าอากาศยาน
หัวหิน (สนามบินบ่อฝ้าย)
1.4.2 การใช้ไฟฟ้า
จากข้อมูลสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยในปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
รวมทั้งสิ้น 11,629 ล้านหน่วย จากจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 792,804 ราย สาหรับจังหวัดที่มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 267,262 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 293,258 ราย เพชรบุรี 215,330 ราย และสมุทรสงคราม
70,954 ราย ตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

รายละเอียด
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
254,121 259,939 267,262
สมุทรสาคร
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย)
8,259
8,328
8,143
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
67,876 69,165 70,954
สมุทรสงคราม
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย)
425
452
458
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
204,601 209,425 215,330
เพชรบุรี
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย)
1,517
1,495
1,443
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
227,243 232,653 239,258
ประจวบคีรีขันธ์
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย)
1,725
1,719
1,585
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
753,841 771,182 792,804
กลุ่มจังหวัดฯ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย)
11,926 11,994 11,629
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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1.4.3 การใช้นาประปา
จากข้อมูลการใช้ประปา โดยข้อมูลผู้ใช้น้า และปริมาณน้าผลิตจ่ายของการประปา
ส่วนภูมิภาคภายในกลุ่มจังหวัดฯ ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
มี แ นวโน้ ม ปริ ม าณผู้ ใ ช้ น้ าประปาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี และมี ป ริ ม าณน้ าผลิ ต เพื่ อ ใช้ จ่ า ยมี ค วามเพิ่ ม ขึ้ น
และลดลงในแต่ ล ะปี อ ย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในแต่ ล ะจั ง หวั ด โดยเฉพาะจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ผู้ ใ ช้ น้ ามากที่ สุ ด
และใช้ปริมาณน้าผลิตเพื่อจ่ายเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดฯ และจานวนผู้ใช้กับจานวนปริมาณน้าผลิตจ่าย
(ลบ.ม./เดือน) มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดที่มีผู้ใช้น้าและใช้ปริมาณ
น้าผลิตเพื่อจ่าย เป็นอันดับสุดท้ายคือ จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนจังหวัดที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ในระหว่าง 3 ปี คือ จังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 5 แสดงจานวนผู้ใช้นาและปริมาณนาที่ใช้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

รายละเอียด
ผู้ใช้น้า (ราย)

สมุทรสาคร

ปริมาณน้าผลิตจ่าย (ลบ.ม./เดือน)

สมุทรสงคราม

ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณน้าผลิตจ่าย (ลบ.ม./เดือน)
ผู้ใช้น้า (ราย)

เพชรบุรี

ปริมาณน้าผลิตจ่าย (ลบ.ม./เดือน)

ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มจังหวัดฯ

ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณน้าผลิตจ่าย (ลบ.ม./เดือน)
ผู้ใช้นา (ราย)
ปริมาณนาผลิตจ่าย (ลบ.ม./เดือน)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

75,714

80,557

85,139

7,557,304

7,406,717

7,779,359

33,040

34,043

34,875

1,133,907

1,371,726

1,610,589

53,118

54,132

55,065

1,941,368

1,953,993

2,217,323

65,093

68,016

71,082

1,750,809

2,023,958

2,216,689

226,965

236,748

246,161

12,383,388 12,756,394 13,823,960

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค ,พ.ศ. 2564
1.4.4 ด้านศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานจานวน 738 แห่ง ประกอบด้วย
วัด 687 แห่ง มัสยิด 25 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 26 แห่ง
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1.4.5 ด้านสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีสถาบันอุดมศึกษา จานวน 8 แห่ง และมีสถาบัน
อาชีวศึกษา จานวน 16 แห่ง โดยแบ่งเป็นรายจังหวัดดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงสถานศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

สถาบันอุดมศึกษา

สมุทรสาคร

1. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
3. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

เพชรบุรี

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
3. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิทยาเขตหัวหิน (อ.ชะอา)
4. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์

ประจวบคีรีขันธ์ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขตหัวหิน

สถาบันอาชีวศึกษา
1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
4. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
5. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
7. วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละการจั ด การวั ง ไกล
กังวล

1. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
2. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
4. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
1.1.1 โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้ว ยการผลิตภาค
การเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) มีมูลค่าเท่ากับ 44,223 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
7.3 และการผลิตนอกภาคเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 561,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.69 และมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจสาขาหลัก 5 อันดับแรก ที่ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย (1) สาขาการผลิต
(2) สาขาการขายส่งการค้าปลีก และการซ่อมรถยนต์ (3) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และประมง (4) กิจกรรมทาง
การเงิน และการประกั น ภั ย (5) ที่พั กแรมและบริก ารด้า นอาหาร โดยมีมู ล ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมกลุ่ ม จัง หวั ด
ณ ราคาประจาปี (Gross Product At Current Market Price) ของเศรษฐกิจสาขาหลักในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงมูลค่าและสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของเศรษฐกิจสาขาหลัก
ตารางแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจ 5 สาขาหลัก
สาขา

มูลค่า GPP
314,734

สัดส่วน
51.9

2. สาขาการขายส่งการค้าปลีก และการซ่อมรถยนต์

88,464

14.6

3. เกษตรกรรม การป่าไม้ ประมง

44,223

7.3

4. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

20,360

3.4

5. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

19,952

3.3

6. สาขาอื่น ๆ

118,053

19.5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

605,786

100%

1. สาขาการผลิต
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ตารางที่ 8 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สาขา
ปี 2558
42,123
42,123
461,691
3,460
269,711
11,669
2,589

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
40819
39,029
40,670
40,819
39,029
40,670
485,478 536,118 559,060
4,355
4,469
4,210
280,545 314,760 324,270
12,028
13,469
12,150
3,059
3,000
2,717

ภาคการเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ ประมง
ภาคนอกการเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้าการจัดการและบาบัด
น้าเสียและสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
15,197
15,776
15,159
16,549
การขายส่งการค้าปลีก และการซ่อม
60,818
62,207
74,950
81,848
รถยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
12,189
12,748
13,600
14,087
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
11,016
11,919
15,856
17,835
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
3,708
3,898
3,909
4,293
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
16,799
18,577
19,178
20,049
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
12,199
11,662
11,747
13,065
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
1,007
891
942
942
เทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการ
4,081
4,306
4,544
4,283
สนับสนุน
การบริหารราชการการป้องกันประเทศ
13,684
14,202
14,985
16,178
และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
11,335
11,212
11,760
11792
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
8,547
9,044
9,708
10607
สงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
698
1,133
1,241
1,404
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
2,984
2,,916
2,842
2781
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
503,815 526,298 575,147 599,730
ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมจั ง หวั ดเฉลี่ ย ต่ อคน 235,998 244,423 261,472 271,245
(บาท)
ประชากร (1,000 คน)
2,135
2,153
2,200
2,211
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,พ.ศ. 2564

ปี 2562
44,223
44,223
561,563
3,376
314,734
12,717
2,731
17,691
88,464
13,203
19,952
4,867
20,360
13,594
1,146
4,428
16,562
12,063
11,229
1,551
2,895
605,786
272,623
2,222
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1.1.2 การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เศรษฐกิจ กลุ่ม จัง หวัด ภาคกลางตอนล่า ง 2 ในปี 2562 ขยายตัว ร้อ ยละ 1.0
ต่อ เนื่อ งจาก 2561 ที่ข ยายตัว ร้อ ยละ 4.2 ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมกลุ่ม จัง หวัด ภาคกลางตอนล่า ง 2 ณ ราคา
ประจาปี มีมูล ค่าเท่ากับ 605,786 ล้ านบาท ประกอบด้ว ย การผลิต ภาคการเกษตรมีมูล ค่า เท่า กับ 44,223
ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 7.3 การผลิต ภาคอุต สาหกรรมมีมูล ค่า เท่า กับ 333,558 ล้า นบาท คิด เป็น ร้อ ยละ
55.0 และการผลิต ภาคบริ ก ารมีมูล ค่า เท่า กับ 228,005 คิด เป็น ร้อ ยละ 37.6 มีร ายได้เ ฉลี่ย ต่อ หัว ของ
ประชากรจานวน 272,623 บาทต่อคน
ตารางที่ 9 แสดงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
อัตราการขยายตัว GPP Growth (%yay)
8.5
4.2
1.0
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด* (ล้านบาท)
575,147
599,730
605,786
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
4.27
1.01
รายได้ต่อหัวของประชากร (บาท/คน/ปี)
261,472
271,245
272,623
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
3.74
0.50
จานวนประชากร (คน)
2,199,650
2,211,027
2,222,065
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
0.51
0.50
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ,พ.ศ. 2564
1.2 ภาคการเกษตร
1.2.1 การเพาะปลูกและพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ในปี 2563 กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง 2 มีพื้นที่การเกษตรจานวนทั้ งสิ้ น
8,679,131.50 ไร่ ลดลงร้อยละ 0.03 จากเดิม 8,681,948.5 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร 2,645,010 ไร่
ลดลงร้อยละ 1.88 จากเดิม 2,695,631 ไร่ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ อาทิ มะพร้าว
น้าหอม มะพร้าว (แก่) สัปปะรด ข้าวนาปี เป็นต้น โดยมีการทาเกษตรตามแนวทางของ GAP และเกษตรแปลงใหญ่พืช
เศรษฐกิจโดยใช้แปลง GAP 776 แปลง พื้นที่แปลงใหญ่ 6,371.90 ไร่ มีเกษตรกรแปลงใหญ่ 554 ราย
ตารางที่ 10 แสดงพืนที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตร (ไร่)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
สมุทรสาคร
545,216
545,216
545,216 118,947
85,765
103,605
สมุทรสงคราม
260,442
260,442
260,442
96,913
95,911
94,317
เพชรบุรี
3,896,860
3,896,528
3,890,711 859,685 882,695
863,397
ประจวบคีรีขันธ์ 3,979,762.50 3,979,762.50 3,979,762.50 1,662,704 1,631,260 1,583,691
รวม
8,682,280.50 8,681,948.50 8,679,131.50 2,738,249 2,695,631 2,645,010
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
จังหวัด

พืนที่ทังหมด (ไร่)
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1.2.2 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- ในปี 2563 มะพร้ าวน้ าหอมมี จานวน 33,312 ไร่ เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 46.41 จากเดิ ม
22,751 ไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว จานวน 27,404 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.57 จากเดิม 18,200 ไร่ ได้ผลผลิต 130,249 ตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.38 จากเดิม 107,309 ตัน ผลผลิตมีมูลค่า 1,313.715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 จากเดิม
1,274.4032 ล้านบาท
- มะพร้าว (แก่) มีจานวน 355,894 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 จากเดิม 351,575 ไร่
มีพื้นที่เก็บเกี่ยว จานวน 313,747.75 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 จากเดิม 306,450 ไร่ ได้ผลผลิต 410,089.01 ตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.60 จากเดิม 321,378.09 ตัน ผลผลิตมีมูลค่า 7372.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.83 จากเดิม
3264.68 ล้านบาท
- สัปปะรด มีจานวน 263,206 ไร่ ลดลงร้อยละ 39.89 จากเดิม 437,876 ไร่ มีพื้นที่
เก็ บ เกี่ ย ว จ านวน 218,074 ไร่ เพิ่ ม ขึ้น ร้ อยละ 16.23 จากเดิม 187,620 ไร่ ได้ ผ ลผลิ ต 47,097 ตั น ลดลง
ร้อยละ 94.06 จากเดิม 793,234 ตัน ผลผลิตมีมูลค่า 9,742,420,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.78 จากเดิม
4,688,850,000 ล้านบาท
- ข้าวนาปีมีจานวน 278,245 ไร่ ลดลงร้อยละ 6.05 จากเดิม 296,157 ไร่ มีพื้นที่
เก็บเกี่ยว จานวน 278118 ไร่ ลดลงร้อยละ 4.05 จากเดิม 289,869 ไร่ ได้ผลผลิต 207,212 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
9.59 จากเดิม 229192 ตัน ผลผลิตมีมูลค่า 1684,631,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80 จากเดิม 1,654,766,240
ล้านบาท
สาหรับการปลูกพืชตามแนวทางของ GAP ในปี 2563 มะพร้าวน้าหอมมีจานวนแปลง
GAP 223 แปลง เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 35.15 จากเดิม 165 แปลง พื้นที่แปลงใหญ่ 319 ไร่ ลดลงร้อยละ 4.56
จากเดิม 334.25 ไร่ เกษตรกรแปลงใหญ่ จานวน 19 ราย ลดลงร้อยละ 47.22 จากเดิม 36 ราย
- มะพร้าว (แก่) มีจานวนแปลง GAP 296 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 202.04 จากเดิม 98
แปลง พื้นที่แปลงใหญ่ 3056.50 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 567.94 จากเดิม 457.60 ไร่ เกษตรกรแปลงใหญ่ จานวน 289
ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 702.77 จากเดิม 36 ราย
- สัปปะรด มีจานวนแปลง GAP 171 แปลง ลดลงร้อยละ 64.45 จากเดิม 481 แปลง
พื้ น ที่ แ ปลงใหญ่ 2108.20 ไร่ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.97 จากเดิ ม 2218.50 ไร่ เกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน
160 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.11 จากเดิม 139 ราย
- ข้าวนาปี มีจานวนแปลง GAP 86 แปลง ลดลงร้อยละ 81.59 จากเดิม 467 แปลง
พื้นที่แปลงใหญ่ 888.20 ไร่ ลดลงร้อยละ 80.63 จากเดิม 4585.25 ไร่ เกษตรกรแปลงใหญ่ จานวน 86 ราย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.50 จากเดิม 167 ราย
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ตารางที่ 11 แสดงพืนที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด
สมุทรสาคร
อัตราเปลี่ยนแปลง
สมุทรสงคราม
อัตราเปลี่ยนแปลง
เพชรบุรี
อัตราเปลี่ยนแปลง
ประจวบคีรีขันธ์
อัตราเปลี่ยนแปลง
กลุ่มจังหวัด
อัตราเปลี่ยนแปลง

ปี 2561
545,216
260,442
3,896,860
3,979,762.5
8,682,280.5
-

พืนที่ทังหมด (ไร่)
พืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร (ไร่)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
545,216
545,216
118,947
85,765
103,605
- 27.90
20.80
260,442
260,442
96,913
95,911
94,317
- 1.03
- 1.66
3,896,528
3,890,711
859,685
882,695
863,397
-0.01
- 0.15
2.57
- 2.19
3,979,762.5 3,979,762.5 1,662,704 1,631,260
1,583,691
- 1.89
- 2.92
8,681,948.5 8,679,131.5 2,738,249 2,695,631
2,645,010
-0.03
-0.03
- 68.45
- 1.56
- 1.88

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
ตารางที่ 12 แสดงพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ 3-5 ลาดับแรกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พืนที่ปลูก (ไร่)

พืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (พันตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

พืชเศรษฐกิจ

1. มะพร้าวน้าหอม
อัตราเปลี่ยนแปลง
2. มะพร้าว (แก่)
อัตราเปลี่ยนแปลง

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2361

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

20,972
-

22,751
8.48

33,312
46.42

17,311
-

18,200
5.14

27,404
50.57

104
-

107
33.14

130
21.38

934.80
-

1,274.40
36.33

1,313.72
3.08

422,714.38 351,575

355,894

414,929

306,450 313,747.75

431

321

410

3,360.37

3,264.68

7,372.74

-

16.83

12.28

-

26.14

2.38

-

25.45

27.60

-

2.85

125.83

253,879

437,876

263,206

210,172

187,620

218,074

908

793

47

2,702.69

4,688.85

9,742.42

อัตราเปลี่ยนแปลง

-

72.47

39.89

-

1.07

16.23

-

- 12.69

- 94.06

-

73.49

107.78

4. ข้าวนาปี
อัตราเปลี่ยนแปลง

284,615
-

296,157
4.06

278,245
6.05

277,679
-

289,869
4.39

278,118
4.05

216
-

229
5.88

207
- 9.59

1,464.99
-

1,654.77
12.95

1,684.63
1.80

3. สัปปะรด

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 13 แสดงข้อมูล GAP และเกษตรแปลงใหญ่พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จานวนแปลง GAP
พืชเศรษฐกิจที่
สาคัญ
1. มะพร้าวน้าหอม
อัตราเปลี่ยนแปลง
2. มะพร้าว (แก่)
อัตราเปลี่ยนแปลง
3. สัปปะรด
อัตราเปลี่ยนแปลง
4. ข้าวนาปี
อัตราเปลี่ยนแปลง
รวม
อัตราเปลี่ยนแปลง

ปี
2561
153
389
450
220
1,212
-

ปี
2562
165
7.84
98
74.81
481
6.88
467
11.23
1,211
0.08

ปี
2563
223
35.15
296
66.89
171
-6.44
86
-81.58
776
35.92

พืนที่แปลงใหญ่ (ไร่)

จานวนเกษตรกรแปลงใหญ่
(ราย)

ปี
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563 2561
1,288.25 334.25
319
75
-74.05
4.56
3,239
457.60 3,056.50 226
- 85.87 567.94
2,236.5 2,218.5 2,108.20 70
- 0.80
4.97
1,847.7 4,585.25 888.20 220
148.16
80.63
8,611.45 7,595.60 6,371.90 591
11.80
16.11
-

ปี
ปี
2562 2563
36
19
- 52
47.22
36
289
- 84.07 702.77
139
160
98.57 15.11
167
86
- 24.09 48.50
378
554
36.04 44.18

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
1.2.3 อัตราการขยายตัวภาคเกษตร
อัต ราการขยายตั ว ภาคเกษตรของกลุ่ ม จั ง หวัด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 ในปี 2562
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร ร้อยละ 2.82 ลดลงร้อยละ 69.68 จากที่มี อัตราการขยายตัวภาคเกษตร ร้อยละ 9.3
ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 764.29 จะเห็นได้ว่ามีการขยายตัวภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดฯ ดีขึ้น
ตารางที่ 14 แสดงการอัตราการขยายตัวภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

อัตราการขยายตัวภาคเกษตร (ร้อยละ)

สมุทรสงคราม

2560
86.0

2561
13.6

2562
-2.37

สมุทรสาคร

-46.9

0.1

6.47

เพชรบุรี

3.3

15.0

12.65

ประจวบคีรีขันธ์

21.1

9.3

11.70

-1.4
9.3
2.82
กลุ่มจังหวัด
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
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1.2.4 การทานาเกลือ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพื้นที่ทานาเกลือในปี 2563 จานวน 58,239 ไร่ โดยมี
พื้นที่ทานาเกลือลดลงร้อยละ 0.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีพื้นที่ทานาเกลือ 58,371 ไร่ โดยมีจานวนเกษตรกร
นาเกลือ จานวน 1,175 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 จากเดิมในปี 2562 ที่มีเกษตรกรนาเกลือจานวน 1,172 ราย ในปี
2563 มีผลผลิตเกลือ 93,398 ตัน คงเดิมจากปี 2562 แต่ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.11 จากเดิม 98,400 ตัน สร้าง
รายได้ 46,699,200 บาท ลดลงร้อยละ 0.001 จากเดิม 46,699,800 บาท ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด พบว่า
จังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรนาเกลือมากที่สุด รองลงมาคือสมุทรสงครามและเพชรบุรี ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีมี
ผลผลิตเกลือและรายได้จากการขายเกลือมากที่สุด รองลงมาคือสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ผลผลิตเกลือที่สาคัญของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ ดอกเกลือและเกลือป่น (เกลือขาว เกลือกลาง เกลือดา)
ตารางที่ 15 ข้อมูลการทานาเกลือทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พืนที่นาเกลือ (ไร่)

จานวนเกษตรกรนาเกลือ
(ราย)

จังหวัด

สมุทรสาคร
อัตราเปลี่ยนแปลง
สมุทรสงคราม
อัตราเปลี่ยนแปลง
เพชรบุรี
อัตราเปลี่ยนแปลง
กลุ่มจังหวัด
อัตราเปลี่ยนแปลง

ผลผลิต (ตัน)

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563 2561 2562 2563 2561
2562
21,639 21,639 21,639 600 600 600 35,000 34,627
-1.07
7,732 7,732 7,500 255 255 255 13,400 12,371
3
-7.68
29,000 29,000 29,100 317 317 320 50,000 46,400
0.34
- 0.95
-7.2
58,371 58,371 58,239 1,172 1,172 1,175 98,400 93,398
-0.02
- 0.26
- -5.08

รายได้ (ล้านบาท)
ปี
2563
34,627
12,371
46,400
93,398
-

ปี
ปี
2561 2562
17.50 17.31
-1.09
6.20 6.19
- -0.16
25.00 23.20
- -7.2
48.70 46.70
- - 4.11

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
ตารางที่ 16 แสดงผลผลิตเกลือที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด/ผลผลิต
เกลือทะเล
ดอกเกลือ

ปริมาณการผลิต
ปี 2562
16,600

ปี 2561
353,000

มูลค่า (บาท)
ปี 2562
290,000

ปี 2563
10,000

ปี 2563
100000

-

- 39.75
20,000

-

-17.85
-

-65.51
80,000

20,000,000

40,000,000

80,000,000

70,000,000

120,000,000

240,000,000

อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
-100
เกลือกลาง
600,160,000 300,122,000

100
602,496,000

1,800,000,000

71.43
1,500,000,000

100
1,800,000,000

อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
-49.99
เกลือดา
300,000,000 300,000,000
อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
-

100
300,000,000
-

- 16.66
450,000,000
-40

20
450,000,000
100

ปี 2561
16,600

อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เกลือป่น
อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เกลือขาว

750,000,000

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564

ปี
2563
17.31
6.19
23.20
46.70
-
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1.3 ปศุสัตว์
สัตว์ที่มีความสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย โคเนื้อ โคนม-น้านมดิบ
สุกร และแพะ โดยในปี 2563 สัตว์ที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุด คือ โคเนื้อ มูลค่า 8,098.07 ล้านบาท รองลงมา คือโคนม
มูล ค่า 1,920.96 ล้ านบาท และสุ กร มูล ค่า 774.84 ล้ านบาท โดยในปี 2563 มีการขยายตัว ของภาคปศุสั ตว์
ประเภทต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีเพิ่มขึ้น ดังนี้ โคเนื้อ 8098.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.79
จากเดิมในปี 2562 มีมูลค่า 6,933.62 ล้านบาท ส่วนโคนมและนมดิบ 1920.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97 จาก
เดิมในปี 2562 มีมูลค่า 1829.94 ล้านบาท และสุกร 774.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.14 จากเดิมในปี 2562 มี
มูลค่า 502.70 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากจานวนปศุสัตว์ในปี 2563 แต่ละชนิดพบว่า มีจานวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ดังนี้ โคเนื้อ 327,061 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.76 จากเดิมในปี 2562 มีจานวน 284,998 ตัว ส่วนโคนม มีจานวน
32,914 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากเดิมในปี 2562 มีจานวน 31,987 ตัว และสุกร มีจานวน 262,508 ตัว เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.93 จากเดิมในปี 2562 มีจานวน 205,202 ตัว
ตารางที่ 17 แสดงปริมาณและมูลค่าของสัตว์ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ปี 2561
รายการ
โคเนื้อ
โคนมและนมดิบ
สุกร
ไก่
แพะ

ปี 2562

ปริมาณ(ตัว)

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ(ตัว)

260,319
28,747
176,728
465,947
39,965

6,367.67
1,698.78
465.95
126.32
107.45

284,998
31,987
205,202
486,026
40,715

ปี 2563

มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (ล้านบาท)
6,933.62
1,829.94
502.70
149.96
103.72

327,061
32,914
262,508
499,610
42,207

8,098.07
1,920.96
774.84
142.05
110.29

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2 ระหว่างปี 2561 - 2563
รายการ
ปริมาณ
1.โคเนือ
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2.โคนม

หน่วย
ตัว
ร้อยละ
ตัว

ปี 2561
260,319
28,747

ปี 2562
284,998
9.48
31,987

ปี 2563
327,061
14.76
32,914

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
11.27
2.9
3.สุกร
ตัว
176,728
205,202
262,508
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
16.11
27.93
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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1.4 การประมง
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในปี 2563 มีการทาประมงพาณิชย์ มากที่สุด จานวน
132,581.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6,178.64 ล้านบาท รองลงมาเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จานวน 87,459.51
ตัน คิดเป็ น มูล ค่า 10,137.83 ล้ านบาท และการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าจืด จานวน 14,894.63 ตัน คิดเป็นมูล ค่า
1,011.97 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีปริมาณประมงพาณิชย์ทั้งสิ้น 132,581.7 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.48 จากปี
2562 ที่มีปริมาณ 123,356.20 ตัน ทั้งนี้มูลค่าผลผลิตการทาประมงพาณิชย์ทั้งสิ้น 6,178.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.55 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีมูลค่า 5,926.25 ล้านบาท
ตารางที่ 19 ผลผลิตและมูลค่าการผลิตการประมงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ผลผลิต (ตัน)

ประเภท
ปี 2561

ปี 2562

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2563

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1. ประมงพาณิชย์

115,014.00 123,356.20

132,581.7

5,561.69

5,926.25

6,178.64

2. ประมงพื้นบ้าน

21,376.67

30,187.55

18,619.43

515.27

748.91

544.46

3. เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง

69,580.11

66,868.97

87,459.51

9,039.71

8,320.22

10,137.83

4. เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

33,036.98

20,438.88

14,894.63

2,561.80

1,332.75

1,011.97

239,007.76 240,851.60 253,555.27 17,678.47 16,328.13

17,872.90

รวม

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดประมงพาณิชย์ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายการ

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปริมาณประมงพาณิชย์

ตัน

115,014.00

123,356.20

132,581.7

-อัตราการเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

-

+ 7.25

+ 7.48

มูลค่าผลผลิตประมงพาณิชย์

ล้านบาท

5,561.69

5,926.25

6,178.64

-อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
+ 6.55
+ 4.25
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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1.4.1 สินค้าประมงที่สาคัญ
สิ นค้าประมงที่ส าคั ญของกลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 ได้แก่ กุ้งขาว ปลากะพงขาว
หอยแครง ปลาสลิด ในปี 2563 กุ้งขาว จานวน 54,907 ตัน มูลค่า 7,714.24 ล้านบาท รองลงมา คือ ปลากะพงขาว
จานวน 6,907.61 ตัน มูลค่า 755.77 ล้านบาท และ หอยแครง จานวน 3,278 ตัน มูลค่า 415.80 ล้านบาท
ตารางที่ 21 สินค้าประมงที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สินค้า
ผู้ประกอบอาชีพ (ราย)
ผลผลิต (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ประมง
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1.กุ้งขาว
2,638 2,952 3,951 45,115
49,606 54,907 7,316.34 7,639
7,714.24
2. ปลา
256
311
373
3,311
4,239
6,907.61 366.5
445.9
755.77
กะพงขาว
3.หอยแครง 719
686
449
7,781
6,709
3,278
901.37 818.08 415.8
4.ปลาสลิด 834
450
432
23,673.62 9,679.57 8,073.13 2,125.73 822.76 726.59
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
1.4.2 ปริมาณสัตว์นาชายฝั่งเพิ่มขึน : ในปี 2563 มีปริมาณสัตว์น้าชายฝั่งทั้งสิ้น 87,459.51 ตัน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.79 จากปี 2562 ที่มีปริมาณ 66,868.97 ตัน ทั้งนี้มูลค่าผลผลิตการเพาะเลี้ยง สัตว์น้าชายฝั่ง
ทั้งสิ้น 10,137.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.85 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีมูลค่า 8,319.74 ล้านบาท
ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายการ
หน่วย
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปริมาณสัตว์นาชายฝั่ง
ตัน
69,580.11
66,868.97
87,459.51
-อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
21.85
30.79
มูลค่าผลผลิตสัตว์นาชายฝั่ง
ล้านบาท
9,039.72
8,319.74
10,137.83
-อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
- 7.96
+ 21.85
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
1.4.3 ปริมาณการเพาะเลียงสัตว์นาจืดลดลง : ในปี 2563 มีปริมาณสัตว์น้าจืดทั้งสิ้น
14,894.63 ตัน ลดลงร้อยละ 27.13 จากปี 2562 ที่มีปริมาณ 20,438.88 ตัน ทั้งนี้มูลค่าผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดทั้งสิ้น 1,011.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.07 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีมูลค่า 1,332.75 ล้านบาท
ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดการเพาะเลียงสัตว์นาจืด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายการ
หน่วย
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปริมาณสัตว์นาจืด
ตัน
33,036.98
20,438.88
14,894.63
-อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
- 38.13
- 27.13
มูลค่าผลผลิตสัตว์นาจืด
ล้านบาท
2,561.80
1,332.75
1,011.97
-อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
- 47.98
- 24.07
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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1.5 ภาคอุตสาหกรรม
1.5.1 โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีจานวนโรงงานในปี พ.ศ. 2563 จานวน 7,278 แห่ง
เงินลงทุน 439,743.77 ล้านบาท จานวนคนงานรวม 398,531 คน โดยในปี 2563 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ลดลง โดยจานวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงจาก 8,652 โรงงาน เป็น 7,278 โรงงาน
โดยมี คนงานลดลงจากเดิ ม 404,969 คน เป็ น 398,531 คน ในส่ วนของมู ลค่ าเงิ นลงทุ นนั้ นลดลงร้ อยละ 0.77
จากเดิม 443,159.36 ล้านบาท เป็น 439,743 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีจานวนโรงงานมากที่สุด 6,557 แห่ง
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมโลหะ ดังนี้
ตารางที่ 24 แสดงจานวนโรงงานและแรงงานภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

โรงงาน เงินลงทุน จานวน โรงงาน เงินลงทุน จานวน โรงงาน เงินลงทุน
(แห่ง) (ล้านบาท) คนงาน (แห่ง) (ล้านบาท) คนงาน (แห่ง)
(ล้าน
(คน)
(คน)
บาท)
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

6,557 314,892.83 343,082

6,780

327,666.26 351,088

6,094

330 8,977.86 10,258
782 52,714.48 24,565
731 50,806.14 17,630
8,400 427,391.31 395,535

332
795
745
8,652

9,243.98 10,622
54,747.98 25,366
51,501.14 17,839
443,159.36 404,915

220
8,770.77
506
55,371
458
50,270
7,278 439,743.7

-

325,332

- 0.27

จานวน
คนงาน
(คน)
347,915
9,467
24,897
16,252
398,531
- 0.77

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
ตารางที่ 25 แสดงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
โรงงานขนาดเล็ก
โรงงานขนาดกลาง
โรงงานขนาดใหญ่
(ไม่เกิน 50 คน)
(ระหว่าง 51 – 200 คน)
(201 คนขึนไป)
จังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
สมุทรสาคร
4,002
4,289 4,548 1,051
1,100 1,136
262
269
277
สมุทรสงคราม
272
276
165
43
44
43
12
12
12
เพชรบุรี
698
585
328
60
131
67
15
79
15
ประจวบคีรีขันธ์ 643
647
358
44
44
50
16
16
13
กลุ่มจังหวัด
5,615
5,797 5,399 1,198
1,319 1,296
305
376
317
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 26 แสดงจานวน เงินทุน แรงงาน และเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2563
ปี 2563
ประเภทอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช
2. อุตสาหกรรมอาหาร
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
6. อุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
7. อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
8. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และครัวเรือน
9. อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
10. อุตสาหกรรมการพิมพ์ การเย็บเล่มทาปก
11. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
12. อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
13. อุตสาหกรรมยาง
14. อุตสาหกรรมพลาสติก
15. อุตสาหกรรมอโลหะ
16. อุตสาหกรรมภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
17. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล
19. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
20. อุตสาหกรรมยานพาหนะ
21. อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

โรงงาน

เงินลงทุน

คนงาน

(แห่ง)
110

(ล้านบาท)
7,877

(คน)
3,898

975
21
476
64
36
157
107
141
162
268
53

79,622.69
1,119
36,286
4,032
660
4,002
6,571.340
11,751.13
8,366
14,764
4,962

107,952
682
42,705
19,515
2,683
3,977
8,043.00
7,327
6,546
9,059
1,775

181
1,240
211
357
1,115
160
234
325
885

11,330
44,875
11,894.89
37,722.64
42,166.35
8,829
10,245
13,420
80,730.89

13,470
46,103
5,948
12,966
38,137
12,526
10,279
13,424
31,516

7,278

439,744.03

382,279

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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1.5.2 อุตสาหกรรมที่สาคัญ
อุตสาหกรรมที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 คือ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอโลหะ
ตารางที่ 27 แสดงอุตสาหกรรมที่สาคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2563
อุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมอาหาร
2. ผลิตภัณฑ์โลหะ
3. ผลิตภัณฑ์อโลหะ
4. การผลิตอื่น ๆ

โรงงาน

เงินลงทุน

คนงาน

(แห่ง)

(ล้านบาท)

(คน)

975

79,622.69

107,952

1,085

38,220

37,209

96

7,683.89

1624

885

80,730.89

31,516

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
1.5.3 อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
อัตราการขยายตัว GPP ของภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.68 ลดลงร้อยละ 41.38 จากปี 2561 ที่มีอัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ
1.16 และลดลงร้อยละ 85.91 จากเดิม ร้อยละ 8.23 ในปี 2560
ตารางที่ 28 แสดงการอัตราการขยายตัว GPP ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
จังหวัด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

สมุทรสาคร

0.38
8.08

7.87
1.86

-1.63
2.18

เพชรบุรี

11.25

-5.82

-6.04

ประจวบคีรีขันธ์

9.12

-1.97

- 15.53

กลุ่มจังหวัดฯ

8.23

1.16

0.68

สมุทรสงคราม

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
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1.6 การค้าชายแดน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
มีช่องทางผ่านแดน คือ ด่านสิงขร ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตั้งอยู่ที่บ้านสิงขร หมู่ที่ 6 ตาบลคลองวาฬ
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงข้ามกับบ้านมูด่อง เขตเมืองตะนาวศรีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ส าหรั บ มู ล ค่ า ของการค้ า ชายแดน ในขณะที่ ด่ า นสิ ง ขรมี ส ถานะเป็ น จุ ด ผ่ อ นปรนพิ เ ศษทางการค้ า ตั้ ง แต่
ปี 2560 – 2563 มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว อย่ า งต่ อเนื่ อ ง จากมู ล ค่ า 973.91 ล้ า นบาท ในปี 2561 เพิ่ม ขึ้ น เป็ น
1,625.50 ล้านบาท ในปี 2562 และ 1,443.55 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งสินค้าส่งออกสาคัญ ได้แก่ ลูกกุ้งขาวมีชีวิต
กุ้งขาวแช่แข็ง อาหารสัตว์ กระป๋องเปล่าพร้อมฝา เรือไฟเบอร์กลาส ปูนซีเมนต์ ปลากดทะเลทั้งตัวแช่แข็ง น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน เป็นต้น
ตารางที่ 29 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านพิธีการศุลกากร ในปี พ.ศ. 2561 – 2563 หน่วย : ล้านบาท
การส่งออก – นาเข้า

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

มูลค่าสินค้านาเข้า

758.70

1,317.59

1,212.46

-อัตราเปลี่ยนแปลง

-

-73.66

- 7.98

มูลค่าสินค้าส่งออก

215.21

307.91

231.09

-อัตราเปลี่ยนแปลง

-

+43.07

-24.95

973.91

1,625.5

1,443.55

-อัตราเปลี่ยนแปลง
+66.90
ที่มา : ด่านศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,พ.ศ. 2564

-11.19

มูลค่าการค้าชายแดนรวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
1) การค้าชายแดนทั้งการค้าการลงทุน การค้าชายแดนทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งสิ นค้าอุป โภค บริ โภค เครื่ องอานวยความสะดวก เนื่องจากเกิดการขยายตัว ของชุมชน ตลอดจนการ
ขยายตัวทางการค้าการลงทุนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปสู่เมืองมะริด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการประมง
และการเกษตรซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ากว่าเดือนละ 3,000 ล้านบาท
2) การขนส่งและโลจิสติกส์ การเชื่อมโยง 2 ฝั่งคาบสมุทร ระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดา
มัน ด้วยระยะทางเพียง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง จะทาให้เกิดการเชื่อมโยงของการขนส่งของสินค้า
และผลผลิตทางการเกษตร การประมง ระหว่างกันของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด
3) การท่องเที่ยว มะริดเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลที่มีชื่อเสียง เนื่องจากมีเกาะกว่า
800 เกาะ ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวจากหัวหิ น และชะอา ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติของกลุ่มจังหวัดฯ สู่ เมืองมะริด จึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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1.7 การท่องเที่ยว
1.7.1 จานวนนักท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในปี 2563 จานวน 10,880,660
คน แยกเป็นนักท่องเที่ยวจานวน 5,640,746 คน นักทัศนาจร จานวน 5,239,914 คน ลดลงร้อยละ 45.07 จากเดิมใน
ปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยวจานวน 19,807,760 คน โดยประกอบด้วยเป็นนักท่องเที่ยว จานวน 10,302,630 คน
นักทัศนาจร จานวน 9,505,130 คน ปี 2561 จานวน 19,840,448 คน แยกเป็นนักท่องเที่ยว จานวน 10,298,404 คน
นักทัศนาจร จานวน 9,542,044 คน โดยเหตุผลสาคัญที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเยือนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ลดลง ในปี 2563 นั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 การปิดประเทศ และการดาเนินการ
ตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ซึ่งส่งผลให้รายได้
จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 หดตัวกว่าร้อยละ 55
ตารางที่ 30 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

ผู้เยี่ยมเยือน (คน)

นักท่องเที่ยว (คน)

นักทัศนาจร (คน)

สมุทรสาคร

ปี
2561
1,557,404

ปี
2562
1,515,458

ปี
2563
475,829

ปี
2561
786,698

ปี
2562
749,513

ปี
2563
236,962

สมุทรสงคราม

2,048,721

2,074,134

1,309,163

797,804

785,420

504,682 1,250,917 1,288,714 804,481

เพชรบุรี

9,064,796

8,958,499

4,986,727

4,208,356

4,179,954 2,306,361 4,856,440 4,778,545 2,680,366

ประจวบคีรีขันธ์

7,169,527

7,259,669

4,108,941

4,505,546

4,587,743 2,592,741 2,663,981 2,671,926 1,516,200

กลุ่มจังหวัดฯ

19,840,448

19,807,760 10,880,660

10,298,404

อัตราเปลี่ยนแปลง

-

-0.16

- 45.07

-

ปี
2561
770,706

ปี
ปี
2562
2563
765,945 238,867

10,302,630 5,640,746 9,542,044
0.04

- 45.25

9,505,130 5,239,914

-

- 0.39

- 44.87

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
1.7.2 รายได้จากการท่องเที่ยว
กลุ่ มจั งหวั ด ภาคกลางตอนล่ าง 2 มี รายได้ จากการท่ อ งเที่ ย วในปี 2563 จ านวน
34,861.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.87 จากเดิมในปี 2562 จานวน 78,997.17 ล้านบาท และลดลงร้อยละ 0.47
จากเดิม 79,370.22 ล้านบาท ในปี 2561
ตารางที่ 31 แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2562
สมุทรสาคร
2,630.26
2,488.74
สมุทรสงคราม
3,018.70
3,081.41
เพชรบุรี
31,574.46
31,034.39
ประจวบคีรีขันธ์
42,146.80
42,392.63
กลุ่มจังหวัด
79,370.22
78,997.17
อัตราเปลี่ยนแปลง
- 0.47
ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ,พ.ศ. 2564
จังหวัด

ปี 2563
692.74
1,724.45
14,423.82
18,020.81
34,861.82
- 55.87
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1.7.3 จานวนสถานประกอบการที่รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
สถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย (SHA)
ทั่วประเทศมีจานวน 15,545 แห่ง โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีสถานประกอบการจานวน 445 แห่ ง
แบ่ งเป็ น จั งหวัดเพชรบุ รี 153 แห่ ง จั งหวัดสมุทรสาคร 52 แห่ ง จังหวัดสมุทรสงคราม 50 แห่ ง และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 190 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย
1. ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร มี 136 แห่ง
2. ประเภทโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ มี 203 แห่ง
3. ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว มี 33 แห่ง
4. ประเภทยานพาหนะ มี 5 แห่ง
5. ประเภทบริษัทนาเที่ยว มี 6 แห่ง
6. ประเภทสุขภาพและความงาม มี 16 แห่ง
7. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า มี 8 แห่ง
8. ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว มี 10 แห่ง
9. ประเภทจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ มี 5 แห่ง
10. ประเภทร้านค้าของที่ละลึกและร้านค้าอื่น ๆ มี 23 แห่ง
ตารางที่ 32 แสดงจานวนสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ปี พ.ศ. 2563
สถานประกอบการ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์
นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว
ยานพาหนะ
บริษัทนาเที่ยว
สุขภาพและความงาม
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรง
ละคร/โรงมหรสพ
ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค่าอื่น ๆ
รวมทังหมด

จังหวัด
จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
35
17
4
22
1
5
3
1
1
1
1
1
3
4
52

3
50

ที่มา : เว็บไซด์ Amazing Thailand ,พ.ศ. 2564

จังหวัด
เพชรบุรี
51
60
16
1
6
2
4
3
10
153

จังหวัด
กลุ่มจังหวัดฯ
ประจวบคีรีขันธ์
33
136
117
203
11
33
5
4
6
8
16
3
8
6
10
2
5
6
190

23
445
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1.7.4 อัตราการขยายตัวภาคบริการ : อัตราการขยายตัว GPP ภาคบริการของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีอัตราการขยายตัวภาคบริการ ร้อยละ 4.29
ลดลงร้อยละ 22.84 จากเดิมในปี 2560 มีอัตราการขยายตัวภาคบริการ ร้อยละ 5.56 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12
จากเดิม มีอัตราการขยายตัวภาคบริการ ร้อยละ 5.34 ในปี 2560
ตารางที่ 33 แสดงการอัตราการขยายตัว GPP ภาคบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
อัตราการขยายตัวภาคบริการ (ร้อยละ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
สมุทรสงคราม
9.81
-0.27
3.94
สมุทรสาคร
4.11
7.23
6.64
เพชรบุรี
4.97
4.79
6.13
ประจวบคีรีขันธ์
5.57
4.44
3.81
กลุ่มจังหวัด
5.34
5.56
4.29
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
จังหวัด

1.8 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ในปี 2563 มูลค่า 13,910,700,343 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.83 จากเดิม 12,219,926,216 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากปี 2561 ร้อยละ 23.78 ในขณะที่ผู้ประกอบการในปี 2563 มีจานวน 2,551 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.29
จากเดิม 2,400 ราย เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2561 ร้อยละ 13.74 เป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่ารายได้จากการขาย
สินค้า OTOP
ตารางที่ 34 แสดงรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายได้ (บาท)

จังหวัด
ปี 2561
1. จังหวัดสมุทรสาคร
อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2. จังหวัดสมุทรสงคราม
อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
3. จังหวัดเพชรบุรี
อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ปี 2562

ปี 2563

3,935,111,356 4,864,217,779 5,413,394,844
23.6
-11.29
820,846,720 1,036,384,070 1,240,796,509
26.26
19.72
4,365,552,355 5,359,160,657 6,163,827,234
22.76
15.01
750,209,090
960,163,710 1,092,681,756
27.99
13.80
9,871,719,521 12,219,926,216 13,910,700,343
23.79
13.84

จานวนผู้ประกอบการ
(ราย)
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563
377
515
676
542
2,110

459
21.75
609
1.83
682
0.89
650
19.92
2,400
13.74

กลุ่มจังหวัดฯ
อัตราเปลี่ยนแปลง
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564

464
1.09
637
4.6
722
5.87
728
12.0
2,551
6.29

44

1.8.1 ประเภทผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 4 Quadrant
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แยกออกเป็น 5 ประเภท
ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้ า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวนรวมทั้งสิ้ น
7,575 อย่าง ซึ่งจากการจัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ (Quadrant) ของ OTOP ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามศักยภาพของ
กลุ่มผู้ผลิต พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน A 673 ชนิด มาตรฐาน B 353 ชนิด
มาตรฐาน C 1,504 ชนิด และมาตรฐาน D 5,049 ชนิด โดยจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน A มากที่สุด คือจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามลาดับ
ตารางที่ 35 แสดงประเภทผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 4 Quadrant ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2563
แยกตามมาตรฐาน 4 Quadrant

แยกตามมาตรฐาน 4 Quadrant
ผู้ประกอบการ
จานวนผลิตภัณฑ์
(ราย)

ประเภท
จังหวัด

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรี
ขันธ์
กลุ่มจังหวัด

อาหาร

เครื่อง
ดื่ม

ผ้า
เครื่อง
แต่งกาย

ของใช้
ของ
ตกแต่ง

สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร

A

B

C

D

A

B

C

D

719

123

114

359

291

168

94

279

1,065

66

59

118

614

1,084
1,000
1,008

101
109
103

56
210
131

240
410
284

402
395
436

157
224
124

68
158
33

318
645
262

1,341
1,100
1,543

158
29

68
43

318
180

1,341
599

-

-

-

-

3,811

436

511

1,293

1,524

673

353

1,504

5,049

253

170

616

2,554

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
1.8.2 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โ ดดเด่ น ระดั บ 5 ดาว ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2
ซึ่งได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปี 2562 ประกอบด้วย กะปิเคยตราเรือไทย
น้าส้มสายชูหมักจากสัปปะรด เบญจรงค์ (หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี) ปลาทู น้าตาลมะพร้าว ส้มโอ กะปิ น้าปลา
ข้าวตังหน้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขนมหม้อแกง มะนาวเมืองเพชรผสมน้าผึ้ง กระเป๋าป่านศรนารายณ์ กระเป๋าไม้ตาล
เรือจาลองไม้สักทอง สบู่ดอกเกลือ ขนมปังชีสเชคไส้สัปปะรด น้ามะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ว่านหางจระเข้ในน้าองุ่น
แดง มะพร้าวเกลือช็อกโกแลต และผ้าทอมือ
ตารางที่ 36 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นระดับ 5 ดาว
กะปิเคยตราเรือไทย น้าส้มสายชูหมักจากสัปปะรด เบญจรงค์ (หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี)
ปลาทู น้าตาลมะพร้าว ส้มโอ กะปิ น้าปลา
ข้าวตังหน้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขนมหม้อแกง มะนาวเมืองเพชรผสมน้าผึ้ง
กระเป๋าป่านศรนารายณ์ กระเป๋าไม้ตาล เรือจาลองไม้สักทอง สบู่ดอกเกลือ
ประจวบคีรีขันธ์
ขนมปังชีสเชคไส้สัปปะรด นั้นมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ว่านหางจระเข้ในน้าองุ่นแดง
มะพร้าวเกลือช็อกโกแลต และผ้าทอมือ
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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2) ด้านสังคมและความมั่นคง
2.1 ข้อมูล จปฐ
2.1.1 ข้อมูลรายได้ครัวเรือน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในปี 2562 จานวน 28,516 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 จากเดิมในปี 2560 จานวน 27,832 บาท โดยจังหวัดที่มีรายได้มากที่สุด ได้แก่ สมุทรสงคราม
จานวน 38,395 บาท จังหวัดเพชรบุรี 26,814 บาท ประจวบคีรีขันธ์ 25,412 บาท และจังหวัดสมุทรสาคร 23,443
บาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายปี พบว่า จังหวัด สมุทรสาครมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในปี 2562
จานวน 23,443 บาท ลดลงร้อยละ 7.87 จากเดิม 25,446 บาท จังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
จานวน 38,395 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.21 จากเดิม 30,183 บาท จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
จานวน 26,814 บาท ลดลงร้อยละ 1.53 จากเดิม 27,232 บาท ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 25,412 บาท ลดลง
ร้อยละ 10.73 จากเดิม 28,467 บาท
ตารางที่ 37 แสดงรายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายได้ต่อครัวเรือน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ปี 2558
29,347

ปี 2560
25,446

ปี 2562
23,443

สมุทรสงคราม

18,310

30,183

38,395

เพชรบุรี

26,431

27,232

26,814

ประจวบคีรีขันธ์

23,523

28,467

25,412

กลุ่มจังหวัด

24,403

27,832

28,516

อัตราการเปลี่ยนแปลง
14.05
2.46
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
2.1.2 รายจ่ายต่อครัวเรือน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 มี ร ายจ่ า ยต่ อ ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย ในปี 2563 จ านวน
22,303 บาท โดยจังหวัดที่มีรายจ่ายมากที่สุด ได้แก่ สมุทรสาคร จานวน 5,998 บาท เพชรบุรี จานวน 5,744 บาท
ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 5,455 บาท และสมุทรสงคราม จานวน 5,106 บาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างปี 2561 – 2563 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนในปี 2563
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.17 จากเดิมในปี 2562 จานวน 19,708 บาท โดยสมุทรสาคร จานวน 5,998 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.01 จากเดิม 4,916 บาท สมุทรสงคราม จานวน 5,106 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.34 จากเดิม 4,757 บาท
เพชรบุรี จานวน 5,744 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53 จากเดิม 5,197 บาท ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 5,455 บาท
ลดลงร้อยละ 12.75 จากเดิม 4,838 บาท
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ตารางที่ 38 แสดงรายจ่ายต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายจ่ายต่อครัวเรือน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
สมุทรสาคร
5,143
4,916
5,998
สมุทรสงคราม
4,689
4,757
5,106
เพชรบุรี
5,052
5,197
5,744
ประจวบคีรีขันธ์
5,878
4,838
5,455
กลุ่มจังหวัด
20,762
19,708
22,303
อัตราการเปลี่ยนแปลง
5.07
13.17
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
จังหวัด

2.1.3 หนีสินต่อครัวเรือน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในปี 2562 จานวน 121,682 บาท
โดยจังหวัดที่มีหนี้สินมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จานวน 46,457 บาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 43,386 บาท
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 15,960 บาท และจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 15,879 บาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างปี 2560 – 2562 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 257.68 จากเดิม
ในปี 2561 จานวน 34,019.92 บาท โดยสมุทรสาคร จานวน 15,960 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 490.61 จากเดิม 2,702.28 บาท
สมุทรสงคราม จานวน 15,879 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 151.83 จากเดิม 6,305.54 บาท เพชรบุรี จานวน 46,457 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 178.92 จากเดิม 16,656 บาท ประจวบคีรีขั นธ์ จานวน 43,386 บาท ลดลงร้อยละ 419.21 จากเดิม
8,356.10 บาท
ตารางที่ 39 แสดงหนีสินครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
หนีสินต่อครัวเรือน

จังหวัด
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

สมุทรสาคร

3,607.38

2,702.28

15,960

สมุทรสงคราม

8,583.62

6,305.54

15,879

เพชรบุรี

17,178

16,656

46,457

ประจวบคีรีขันธ์

10,186.57

8,356.10

43,386

กลุ่มจังหวัด

39,555.57

34,019.92

121,682

อัตราการเปลี่ยนแปลง
-13.99
257.68
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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2.2 ความเหลื่อมลาทางสังคม คนจน ประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในปี2562 มีประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
ในปี 2562 จานวน 302 คน โดยจังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท จานวน
145 คน รองลงมาจั ง หวั ด เพชรบุ รี 100 คน และจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ น้ อ ยที่ สุ ด มี จ านวน 21 คน
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ในระดับกลุ่มจังหวัด พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีป ระชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่า
กว่าเกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.36 จากเดิม 239 คน ในปี 2561 และลดลงร้อยละ 83.30 จากเดิม 1,431 คน ในปี 2560
ตารางที่ 40 แสดงรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท /คน/ปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

สมุทรสาคร
36
สมุทรสงคราม
94
145
เพชรบุรี
1,431
101
100
ประจวบคีรีขันธ์
44
21
กลุ่มจังหวัด
1,431
239
302
อัตราการเปลี่ยนแปลง
-83.30
26.36
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
2.3 จานวนผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จากกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2563 มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 323,145 คน
แยกเป็นประชากรผู้สูงอายุชาย จานวน 139,142 คน จานวนประชากรผู้สูงอายุหญิง 184,003 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ
4.67 จากปี 2562 ที่มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 308,733 คน แยกเป็นประชากรผู้สูงอายุชาย จานวน
132,995 คน จานวนประชากรผู้สูงอายุหญิง 175,738 คน
ตารางที่ 41 แสดงจานวนผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

ปี 2561
เพศชาย เพศหญิง
(คน)
(คน)

รวม

เพศชาย
(คน)

35,226 46,834
17,203 24,448
36,864 49,654
37,641 46,925
126,934 167,861

82,060
41,651
86,518
84,566
294,795

37,298
17,776
38,476
39,445
132,995

ปี 2562
เพศหญิง
(คน)
49,365
25,243
51,782
49,348
175,738
-4.73

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ ,พ.ศ. 2564

รวม

เพศชาย
(คน)

86,663
43,019
90,258
88,793
308,733

39,389
18,400
40,007
41,346
139,142

ปี 2563
เพศหญิง
(คน)
52,027
26,152
53,936
51,888
184,003
4.67

รวม
91,416
44,552
93,943
93,234
323,145
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2.4 แรงงาน
2.4.1 ผลิตภาพแรงงาน : ผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีมูลค่า 306,241 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 จากปี 2560 มีมูลค่า 299,952 บาท/คน/ปี
ตารางที่ 42 แสดงผลิตภาคแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
134,449
141,029
142,525
408,652
409,967
410,934
154,910
159,517
160,752
241,856
253,484
255,318
299,952
306,241
311,014
2.10
1.5

จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
2.4.2 อัตราการว่างงาน : อัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น ในปี 2562 มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.72 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.91 จากเดิม ร้อยละ 0.55 ในปี 2561
ตารางที่ 43 แสดงอัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

สมุทรสงคราม

0.65

0.18

0.19

สมุทรสาคร

0.79

0.8

0.71

เพชรบุรี

0.82

0.57

0.31

ประจวบคีรีขันธ์

0.93

0.37

1.33

กลุ่มจังหวัด
0.82
0.55
0.72
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
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2.5 การสาธารณสุข
2.5.1 สถานบริการสาธารณสุข
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในปี 2563 มีสถานบริการด้านการแพทย์จานวนทั้งสิ้น
1,040 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล 18 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 14 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล 301 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 707 แห่ง
ตารางที่ 44 แสดงการบริการด้านการแพทย์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2564
จังหวัด

โรงพยาบาล
รัฐบาล

โรงพยาบาล
เอกชน

โรงพยาบาล
คลินิก
ส่งเสริมสุขภาพ
ทุกประเภท
ตาบล
สมุทรสาคร
3
9
54
354
สมุทรสงคราม
3
1
49
64
เพชรบุรี
10
2
117
186
ประจวบคีรีขันธ์
2
12
81
103
กลุ่มจังหวัด
18
14
301
707
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
2.5.2 บุคลาการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในปี 2563 มีบุคลากรด้านการแพทย์ จาแนกเป็น
แพทย์ 423 คน ทันตแพทย์ 147 คน เภสัชกร 234 คน และพยาบาล 1,843 คน โดยจังหวัดที่มีแพทย์มากที่สุด
คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 180 คน รองลงมาจังหวัดเพชรบุรี มีจานวน 117 คน จังหวัดสมุทรสงคราม
จ านวน 72 คน และสุ ด ท้ า ยจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จ านวน 54 คน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บภาพรวมในกลุ่ ม จั ง หวั ด
พบว่าจ านวนแพทย์ 423 คน ลดลงร้ อยละ 6.42 จากเดิม 452 คน ทันตแพทย์ 147 คน ลดลงร้อยละ 3.92
จากเดิม 153 คน เภสัชกร 234 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากเดิม 225 คน และพยาบาล 2,445 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.30 จากเดิม 2,390 คน
ตารางที่ 45 แสดงบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
43
47
54
24
16
19
38
43
52 323 334 346
62
68
72
16
18
20
25
27
30 376 383 398
97 109 117 44
51
45
64
68
72 451 465 480
200 228 180 64
68
63
91
87
80 578 562 619
402 452 423 148 153 147 218 225 234 1,728 1,744 1,843
- 12.44 -6.42
- 3.38 -3.92
- 3.21 4.0
0.93 5.68

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ,พ.ศ. 2564
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2.6 การศึกษา
2.6.1 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี : ประชากรในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่ าง 2 ช่ว งอายุ ระหว่าง 15-59 ปี จะเห็นได้ว่ามีจานวนปีการศึกษาของประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.25 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 จากเดิม ปี 2561 มีจานวนปี
การศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5 ปี
ตารางที่ 46 แสดงรายละเอียดจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15-59ปี (ปี)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
8.4
8.4
9.15
8.3
8.2
9.04
8.4
8.8
9.85
8.3
8.5
8.95
8.4
8.5
9.25
1.20
8.82

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
2.6.2 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต : ร้อยละประชากรในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ปี 2562 มีจานวนร้อยละ 67.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.48 จากเดิมในปี 2561
มีจ านวนร้ อยละ 56.41 เห็ น ได้ว่าประชาชนในจังหวัดในกลุ่ ม จังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 มี อัตราการเข้าถึ ง
อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
หรือหาข้อมูลสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ตารางที่ 47 แสดงร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

ประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)

สมุทรสงคราม

ปี 2560
51.56

ปี 2561
54.66

ปี 2562
59.7

สมุทรสาคร

56.57

57.85

55.9

เพชรบุรี

51.56

54.39

56.9

ประจวบคีรีขันธ์

50.96

56.15

58.4

กลุ่มจังหวัด

53.76

56.41

67.40

4.93
19.48
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ดิน ป่าไม้ ทะเล และ ชายฝั่ง
ที่มีความสาคัญเชื่อมโยงต่อการประกอบอาชีพเพาะปลูก การประมง การท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับประชากร
ในพื้นที่ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดฯ ที่สาคัญอันดับแรก
คือ ปัญหาชายฝั่งทะเลถูกทาลาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การประกอบอาชีพการเกษตร
และการท่องเที่ยวด้วย ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate*Change)
ภาวะโลกร้อน (Global*Warming) การรุกล้าพื้นที่ป่าชายเลน (Mangrove*Forest Encroachment) การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง*(Coastal*and*Marine*tourism Development ) และการสร้างสิ่งก่อสร้างทางทะเลขนาด
ใหญ่บริเวณแนวพื้นที่ชายฝั่ง ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงส่งผลให้สัตว์น้าวัยอ่อนลดลง ทาให้จานวนทรัพยากร
ทางทะเลลดปริมาณลงอย่างมาก
3.1 ป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญต่อภาคเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
เช่น อุทยานแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้พื้นที่ป่าชายเลน
ยั ง บ่ ง บอกถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศชายฝั่ ง ทะเล ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ ทั้ ง การป้ อ งกั น กั ด เซาะชายฝั่ ง
การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งนี้ พื้นที่ป่าไม้มีอัตราเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยไม่ถึงร้อยละ 0.005 - 1.25 ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 โดยพื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้
ตารางที่ 48 แสดงจานวนเนือที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พืนที่ป่าไม้ ปี 2561
จังหวัด

เพชรบุรี

ตาราง
กิโลเมตร

ไร่

3,523.90 2,202,439.36

พืนที่ป่าไม้ ปี 2562
ร้อยละ
ของ
ตาราง
พืนที่ กิโลเมตร
จังหวัด
57.1

ไร่

3,562.06 2,226,287.51

พืนที่ป่าไม้ ปี 2563
ร้อยละ
ของ
พืนที่
จังหวัด

ตาราง
กิโลเมตร

57.71

3,558.78 2,224,237.59

ไร่

ร้อยละ
ของ
พืนที่
จังหวัด
57.66

สมุทรสาคร

35.90

22,439.91

4.14

42.45

26,533.15

4.9

43.22

27,011.27

4.99

สมุทรสงคราม

26.32

16,449.49

6.37

30.26

18,915.09

7.32

31.30

19,559.51

7.57

ประจวบคีรีขันธ์

2,457.42 1,535,887.91 38.32

2,484.59 1,552,871.82

38.74

2,486.41 1,554,004.65

38.77

กลุ่มจังหวัด
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

6,043.54 3,777,216.67 26.47

6,119.36 3,824,607.57

27.16

6,119.71 3,824,813.02

27.24

-

1.25

ที่มา : สานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ , พ.ศ. 2564
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3.2 พืนที่ป่าชายเลน
พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 ในปี 2562 มี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน
82,328.57 ไร่ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 49.75 จากเดิมในปี 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน 54,978.67 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลน
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในปี 2562 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 28,038.37 ไร่ รองลงมาจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 27,068.89 ไร่ และน้อยที่สุด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จานวน 7,734.56 ไร่
ตารางที่ 49 แสดงพืนที่ป่าชายเลนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

พืนที่คงสภาพป่าชายเลน (ไร่)
ปี 2552
ปี 2557
ปี 2562
14,272.75
18,246.56
28,038.37
25,257.22
20,385.69
27,068.89
18,568.75
14,839.33
19,486.75
1,708.58
1,506.86
7,734.56
59,807.30
54,978.67
82,328.57
-8.07
49.45

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
3.3 การกัดเซาะชายฝั่ง
พื้นที่ของทุกจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ติดกับทะเลมีเส้นทางที่ต่อเนื่องกันในเขต
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณตลอดแนวชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและเกิดการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งตามเขตพื้นที่ต่างๆและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอาทิแหล่งดูนก
นาเกลื อ ทะเลโคลนป่ าชายเลนและทะเลที่ส วยงาม อย่างไรก็ตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลทาให้ พื้น ที่
ทาการเกษตรป่ าชายเลนถูกทาลายกลายสภาพเป็นทะเลมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 มีพื้นที่กัดเซาะ 11.25
กิโลเมตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 จากปี 2561 ที่มีพื้นที่กัดเซาะ 10.98 กิโลเมตร และเพิ่มขึ้ นร้อยละ 8.82 จากเดิม
มีพื้นที่กัดเซาะ 10.09 กิโลเมตร
ตารางที่ 50 การกัดเซาะชายฝั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด

ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
0
0
0
0
0
0
4.49
4.51
3.56
5.6
6.47
7.69
10.09
10.98
11.25

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ประจวบ
เพชรบุรี
กลุ่มจังหวัด
8.82
2.46
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ที่มา : สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ,พ.ศ. 2564
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3.4 ปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2
ขยะในกลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563
มีปริมาณขยะ 821.99 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 จากเดิมในปี 2562 มีปริมาณขยะ 786.22 พันตัน และในปี
2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.99 มีปริมาณขยะ 778.54 พันตัน
ตารางที่ 51 แสดงปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

ปี 2560
346.02
67.52
175.2
189.8
778.54
-

ปริมาณขยะ (พันตัน)/ปี
ปี 2561
335.07
66.07
168.63
216.45
786.22
0.99

ปี 2562
346.75
68.26
177.76
229.22
821.99
4.55

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา http://benchmark.moi.go.th/ ,พ.ศ. 2564
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3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพืนที่
กลุ่ มจั ง หวั ดภาคกลางตอนล่ า ง 2 โดยกลุ่ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ก ลุ่ ม จั งหวัด ภาคกลางตอนล่ าง 2
ได้ ส่ ง หนั ง สื อ ที่ มท. 0227.1 (พบ)/ว 079 ลงวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2564 ขอความอนุ เ คราะห์ ไ ปยั ง จั ง หวั ด ใน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 และส่ ว นราชการต่ า งๆ ในพื้ น ที่ เพื่ อ รวบรวมปั ญ หาและความต้ อ งการ
ของประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัด โดยดาเนินการ
รวบรวมปัญหาและความต้องการของพื้นที่ตามกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา
ตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ ซึ่งเป็นการดาเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 ข้อ 24 ซึ่งกาหนด ให้จังหวัด
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด โดยนาแผนพัฒนาอาเภอ แผนความต้องการ
ระดั บ อ าเภอ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด มาประกอบการจั ด ท าแผนพั ฒ นาที่ บู ร ณาการร่ ว มกั น ทั้ ง นี้
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รวบรวม
ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
ที่ได้ดาเนินการรวบรวมปัญหาจากอาเภอต่างๆในพื้นที่ มาจัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วนของปัญหาที่ต้องได้รับ
การแก้ไขของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จานวน 10 ลาดับ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดแผนงานโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ แหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ขาดแคลนแหล่งน้า แหล่งน้าตื้นเขิน
วัช พื ช ปกคลุ ม ส่ ง ผลให้ เกิ ดปั ญ หาแหล่ ง น้าเน่า เสี ย น้าท่ ว มเข้ าพื้ นที่ก ารเกษตรและบ้ านเรื อนของประชาชน
และส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยการขุดลอกลาน้าเดิม ขุดแหล่งน้าแห่งใหม่เพื่อกักเก็บน้าให้เพียงพอสาหรับการทา
การเกษตรและการอุป โภคบริ โภคของประชาชนในฤดูแล้ ง ทั้งนี้ เนื่องด้ว ยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ และการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน ในอนาคตควรมีแผนการขุดลอกแหล่งน้า หรือการบริหาร
จัดการน้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ที่ประชากรอาศัยหนาแน่น ตลอดจนพัฒนาทางระบายน้าสาหรับฤดู
ฝน เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมซ้าซาก และปัญหาน้าท่วมเข้าพื้นที่เกษตรกร
2) ปัญหาการจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพืนฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อาทิ การปรับปรุงถนนชารุด ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ระบบประปาชารุดเสียหาย ในจังหวัดสมุทรสาคร (อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร อาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว) จังหวัดสมุทรสงคราม (อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวา)
ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด ปรับปรุง/ขยาย ระบบประปาให้ได้ มาตรฐาน เพื่อให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภค
ที่สะอาดและถูกสุขอนามัย
3) ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร (อาเภอเมืองสมุทรสาคร
อาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว) ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด ขยายถนนให้กว้างตลอดสาย เพื่อให้
ประชาชนเกิดความสะดวกในการเดินทาง
4) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ไม่มีตลาดรองรับ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่ องด้ว ยการเกษตรกรรมเป็น เศรษฐกิจสาขาหลั กในกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กลุ่ มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจสาคัญ เช่น มะพร้าวน้าหอม มะพร้าว สับปะรด ข้าวนาปี พื้นที่รวมกว่า 776 แปลง รวมถึงมีการส่งเสริม
ให้เกษตรกรทาเกษตรแปลงใหญ่ กว่า 500 ราย ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า จึง ควรมี
การสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสินค้า การรับรองมาตรฐาน GAP และการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
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5) นาเค็มรุกลาพืนที่ ในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน
ที่ส่งผลให้ปริมาณน้าทะเลเพิ่มขึ้น และรุกล้าพื้นที่การเกษตร โดยในการแก้ไขปัญหาน้าเค็มรุกพื้นที่นั้น ได้มีการ
ก่อสร้างคันกันน้าเค็มรุกตามแนวถนนพระราม 2 แล้ว จานวน 43 คลอง แต่ไม่มีประตูกันน้าเค็มครบทุกคลอง
ส่งผลให้น้าทะเลรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้า
ในคลองหลักและคลองสาขาเพื่อป้องกันไม่ให้น้าเค็มรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรม
6) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดในพืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
อาทิ การกัดเซาะชายฝั่งและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่ติดชายฝั่งทะในชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
เนื่องจากการกัดเซาะเกิดมาจากการเพิ่มขึ้นของน้าทะเล การขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม และชุมชนขยายตัวรุก
ล้าพื้นที่ชายฝั่ง การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งทาให้พื้นที่เกษตรป่าชายเลนถูกทาลาย และมีสภาพเป็นทะเลมากขึ้น
ทุกปี ทั้งนี้ จังหวัดที่ยังคงประสบปัญหาพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุ รี โดย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะในปี 2562 คิดเป็น 3.56 กิโลเมตร ซึ่งลดลงจากการกัดเซาะชายฝั่งในปี
2561 ที่มีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเล 4.51 กิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น
โดยในปี 2562 มีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ 7.69 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่เคยมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ 6.47 กิโลเมตร
ส่งผลให้ในปัจจุบัน ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง ณ ปี 2562 รวม
11.25 กิโลเมตร ซึ่งควรมีการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกป่าชายเลน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพในการติดตาม เฝ้ าระวังพื้นที่ชายฝั่งทะเล พัฒนาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้าทะเลรุกล้าพื้นที่
เกษตรกรรม
7) ปัญหารายได้ต่าไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต โดยเฉพาะประชาชนบางส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
(อาเภออัมพวา) ที่ขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการต่อยอดอาชีพ และการสร้าง
รายได้เสริม ซึ่งส่งผลให้ยังมีประชาชนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน และเกิดความเหลื่อมล้าในการกระจาย
รายได้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สาหรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดฯ ในปี 2562 พบว่า
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่าที่สุดในกลุ่มจังหวัด คิดเป็น23,443 บาท/ ครัวเรือน โดย
จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มรายได้เฉลี่ ยต่อครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
จังหวัดสมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ติดอันดับจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้าสูงสุดสามอันดับแรกในพื้นที่ภาค
กลาง ดั งนั้ น เพื่อ เป็ น การแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน ความเหลื่ อ มล้ า และเป็น การยกระดับ คุณ ภาพชีวิ ตของ
ประชากร ควรมี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วด้ ว ยการสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม ของประชาชน ก ลุ่ ม เกษตรกร
กลุ่มสตรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทุนทรัพย์ในรูปแบบกองทุน หรือกลุ่มองค์กร
การเงินชุมชน (Microfinance) เพื่อให้ประชาชนสามารถต่อยอดอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืน
8) ปัญหามลภาวะจากภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน การปล่อยน้าเสียลง
สู่แม่น้าลาคลองในพื้นที่ และปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากการตั้งและขยายโรงงาน/ สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบจากสารอิน ทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะ
จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ควรมีการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบ
การปล่อยน้าเสียสู่ชุมชน และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างโรงงานและชุมชนในการดูแล
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชุมชน การขุดลอก ติดตั้ง เครื่องเติมออกซิเจน รวมถึงควร
มีการจัดวางผังเมือง และกาหนดโซนนิ่งโรงงานอุสาหกรรม ตลอดจนสารวจ ตรวจสอบสถานประกอบการไม่ให้เกิด
การปล่อยมลพิษสู่ชุมชน
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9) ปัญหาขยะสะสมเพิ่มขึน แหล่งกาจัดขยะ ไม่ได้มาตรฐาน สถานที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
(อาเภออัมพวา อาเภอสมุทรสงคราม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทุกอาเภอ) โดยขยะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะ 821.99 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
4.55 โดยสาเหตุที่ปริมาณขยะในพื้นที่มากขึ้น เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมืองใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคและการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่ที่
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้น แต่มีการกาจัดขยะไม่ถูกวิธี ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขโดยควรมี
การเพิ่มสถานที่ทิ้งขยะ และสถานที่กาจัดขยะ รวมถึงควรมีการรณรงค์ส่งเสริมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
10) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้น ที่เป็ น ปั ญหาส าคัญที่ค วรได้รั บ การแก้ ไข ด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามผู้ ที่เสพยาเสพติ ด หรือ จาหน่า ย
ยาเสพติด พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจในสถานที่เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย และการก่ออาชญากรรมในพื้นที่
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3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561 - 2565 ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นฐาน
การผลิ ต ภาคการเกษตรและอาหารปลอดภั ย อุ ตสาหกรรมที่ เป็ น มิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม แหล่ ง ท่อ งเที่ ย วชั้ น น า
เชิ ง ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ทรงคุ ณ ค่ า ประกอบด้ ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นา ได้ แ ก่
ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการค้าการลงทุน ซึ่งได้กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ตารางที่ 52 : ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตัวชีวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
1) ค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)
2) ผลการดาเนินงาน
(ล้านบาท)
3) อั ต ราการเปลี่ ย นแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

580,586

598,000
599,730

615,940
605,786

634,418
n/a

653,450
n/a

673,053
n/a

-

3.30

1.01

n/a

n/a

n/a

ผลการพัฒนากลุ่มจังหวัดในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2561 – 2563 งบประมาณ
ได้รับการจัดสรรรวม 883,482,700 บาท พบว่า
(1) ในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนด และในปี พ.ศ. 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับผลกระทบจาก
(2) ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยในปี 2562 ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว และเริ่มมีการกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจหลักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่พึ่งพิงภาคการเกษตร
การบริการ และอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ สินค้าในพื้นที่ภาคกลางมีแนวโน้มต้นทุนสูงขึ้น เนื่องจาก
ค่าแรงและราคาที่ดินสูงขึ้น ทาให้สินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลางมีมูลค่าสูง จึงถูกแย่งชิ้นส่วนแบ่ง
ทางการตลาด
(3) สาหรับการคาดการณ์ของปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 กอปรกับมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด และการปิดประเทศ ส่งผลให้การค้า การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ชะลอตัว
ทั้งนี้ สาหรับแนวทางการดาเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไปนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ควรเร่งสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก การพัฒ นาศั กยภาพวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างความเชื่อมั่นให้ แก่ผู้ ประกอบการและ
นักลงทุน ส่งเสริมการลงทุน การวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า และผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าสูงและตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยว (SHA) เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ภายในกลุ่มจังหวัด และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด
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3.1.4.1 ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่ปรึกษา
ดาเนินการประเมินผลแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 พ.ศ. 2561 – 2565 (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 -2563) พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 สามารถสรุปสาระสาคัญได้โดยสังเขป ดังนี้
การดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 26 โครงการ สามารถดาเนินโครงการได้บรรลุ
เป้าหมายจานวน 18 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมายจานวน 3 โครงการ และมีหลักฐานไม่สมบูรณ์จานวน 5 โครงการ
สาหรับการประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จานวนทั้งสิ้น 359 คน พบว่า ประชาชน
จานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 มีความคิดเห็นต่อการดาเนินแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561 – 2565 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชน
มีความเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้ได้มาตรฐาน
การดาเนินโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ให้ได้มาตรฐาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ดาเนิน
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจสาขาหลักของกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก ได้แก่ (1) การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์นา ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ การเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ การสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ประมงท้องถิ่นและจัดทาซั้งเชือก การเฝ้าระวังการทาการประมงผิดกฎหมาย (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ การ
ส่งเสริ มการตลาด การจั ดงานมหกรรมเกลื อเพชรสมุทรคีรี และ (3) พัฒนาศักยภาพสิน ค้า ปศุสัตว์ใ ห้ไ ด้รั บ
มาตรฐานปลอดภัย (Food Safety) และปลอดมลภาวะ (Zero Waste Livestocks) มีผลการดาเนินงานที่
สาคัญ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงแพะพันธุ์ดี
สาหรั บ ผลการด าเนิ น งานระหว่ า งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวม
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึน ร้อยละ 8.73 ถือว่า
บรรลุเป้าหมายตัวชีวัดของประเด็นการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์มวลรวมการเกษตรเพิ่มขึนร้อยละ 2” อย่างไรก็ตาม
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึนร้อยละ 13.84
ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดให้รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs เพิ่มขึนร้อยละ 20
ต่อปี (ตารางที่ 53)
สาหรับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการประเมินผลลั พธ์และผลกระทบของการดาเนิน โครงการ
สามารถจาแนกผลลัพธ์และผลกระทบของการดาเนินโครงการในภาพรวมได้ดงั นี้
(1) ผลลัพธ์ บริเวณชายฝั่งทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายน้อยลง เป็นแหล่ง
อาศัย ของทรั พ ยากรสั ตว์ น้ าและไม่ ถู กท าลายจากเครื่ อ งมื อท าการประมงที่ผิ ดกฎหมาย เกษตรกรได้ รั บการ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์ และสนับสุนนอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิต โดยภาครัฐเข้าไปส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ และทาให้องค์กรชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น
(2) ผลกระทบด้านสังคม กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการบริหารและจัดการกลุ่มแบบครบวงจร
กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นเอกภาพ สร้างกฎกติกาในชุมชนเพื่อให้เกิด
การรักษาทรัพยากรสัตว์น้าร่วมกันอย่างยั่งยืน
(3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากการดาเนินแผนงานโครงการ พบว่า เกษตรกรและชาวประมงมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสัตว์น้า สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
(4) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรให้ความสาคัญ กับการปรับปรุงฟาร์มให้มีมาตรฐานและไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษในอากาศ
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ตารางที่ 53 : ผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดประเด็นการพัฒนาที่ 1
ตัวชีวัด
ปี 2560
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
1.1 ค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)
44,366
1.2 ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
1.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP /SMEs เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
1.1 ค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)
7,840.56
1.2 ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
1.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

45,253
40,670
-8.33

46,158
44,222
8.73

47,081
n/a
n/a

48,022
n/a
n/a

48,982
n/a
n/a

9,862.01
9,871.72
25.91

12,195.93
12,219.93
23.79

14,635.11
13,910.70
13.84

17,562.14
n/a
n/a

21,074.57
n/a
n/a

สาหรั บ การดาเนิ น การในระยะต่อไปนั้น กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 ควรเร่งเพิ่มศักยภาพด้าน
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้า –
กลางน้า – ปลายน้า โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการผลิต และพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และพัฒนา
ผลผลิตด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าหลักของกลุ่มจังหวัดสู่อาหารปลอดภัย
(Food Safety) และส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดโลก ในส่วนของการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs ในระยะต่อไปของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 นั้น ควรมีการพัฒนาและเพิ่มประเภทสินค้าให้ได้รับมาตรฐานสินค้าระดับกลุ่มจังหวัด และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน OTOP ให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากลในด้านผลิตภั ณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ เน้นการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน แต่ยังคงอัตลักษณ์สินค้าประจาถิ่นของแต่ละชุมชน
และเหมาะสมในการจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน
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ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2 เพิ่ ม ศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
การดาเนินโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่ าง 2 ได้ดาเนินโครงการเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สาขาเศรษฐกิ จ หลั ก ของกลุ่ ม จั ง หวั ด โดยได้ ด าเนิ น โครงการส าคั ญ ที่ ป ระกอบด้ ว ยกิ จ กรรมหลั ก ได้ แ ก่
(1) การพั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงด่านสิงขร การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวภายใน
กลุ่มจังหวัดและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
โครงการพระราชดาริ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
พื้น ที่โ ครงการพระราชดาริ ในพื้น ที่กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 และ (3) การพั ฒนาเส้น ทางท่องเที่ย ว
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ “รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึนร้อยละ
10 ต่อปี” โดยระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 16.52 ทั้งนี้ จากข้อมูล
ในตารางที่ 54 จะเห็นได้ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 หดตัวร้อยละ 55.87
เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศลดลงอย่ างมาก รายได้จากการท่ องเที่ย วลดลง โดยเฉพาะจั งหวัดเพชรบุ รี
และประจวบคีรีขันธ์ที่เคยมีจานวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดสามอันดับแรกของภาคกลาง แต่ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน
มา พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัดเพชรบุรี ลดลงร้อยละ 42 ในขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ลดลงกว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีในปี 2563 ที่ผ่านมาหดตัวกว่าร้อยละ 50
ในทานองเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2563 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลดลงร้อยละ 34
และมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ 84 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี
2563 ที่ผ่านมาหดตัวกว่าร้อยละ 57
สาหรับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จากการศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรีในการประเมินผลลั พธ์และผลกระทบของการดาเนินโครงการ
สามารถจาแนกผลลัพธ์และผลกระทบของการดาเนินโครงการในภาพรวมได้ดังนี้
(1) ผลลัพธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจรให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาพื้นที่ใน
โครงการพระราชดาริ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น
(2) ผลกระทบด้านสังคม การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้การเดนทางสะดวกสบาย
มีการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่ระหว่างสมาชิกในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มและการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
(3) ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการใช้ จ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
(4) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทาให้การเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบเส้นทางจักรยานในกลุ่มภาค
กลางตอนล่าง 2 ทาให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ ประหยัดพลังงาน ลดพิษทางอากาศ
(5) ผลกระทบด้านสุขภาพ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการสัญจรและการท่องเที่ยวทาให้ปัญหา
ความหนาแน่นของจราจรลดลง ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของชุมชน
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ตารางที่ 54 : ผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดประเด็นการพัฒนาที่ 2
ตัวชีวัด
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564 ปี 2565

1) ค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)
2) ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
3) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

74,341

79,770

85,753

94,328

103,761

114,136

74,343

79,370

78,997

34,862

n/a

n/a

-

6.76

-0.47

-55.87

n/a

n/a

สาหรับการดาเนินการในระยะต่อไปนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ควรเร่งเพิ่มศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่กาลังจะ
มาเยื อนพื้น ที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ า ง 2 หลั งสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา
(COVID-19) คลี่คลาย ด้วยการเน้นกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ (1) การยกระดับคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย ด้ านสุ ขอนามัย (SHA) และมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุ ขอนามั ยเพื่ อรองรับ การ
ท่องเที่ยว SHA Plus (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวมูลค่าสูง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี
กาลังการซื้อสูงทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศให้ท่องเที่ยวในกลุ่ มจังหวัด (3) การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ย วที่หลากหลายเพื่อสอดรั บกับ ความต้องการท่องเที่ ยวที่เฉพาะเจาะจง และพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการท่องเที่ยวคนเดียว หรือกลุ่มเล็กๆ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และ (4) การสร้าง
ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ผ่านเรื่องราว อัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวประจาถิ่น
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การดาเนินโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 3 รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ดาเนิน
โครงการสาคัญเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก โดยมีผลการดาเนินงานสาคัญด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
การส ารวจลาดตระเวนพื้ น ที่ แ นวชายฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง
(2) กิจกรรมการฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ เช่ น การคุ้มครองทรัพยากร
สัตว์ทะเลหายาก การส่งเสริมการอนุรักษ์การมีส่วนร่วม กิจกรรมวันทะเลโลก และ (3) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เครือข่ายประชาชน และการส่งเสริมการจัดการขยะทางทะเลและ
ชายฝั่ง
สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า พืนที่การกัดเซาะชายฝั่ ง
ได้รับการแก้ไขเพิ่มขึนเฉลี่ย 9.394 กิโลเมตร โดยในปี 2564 มีผลการดาเนินงานแก้ไขพืนที่กัดเซาะชายฝั่ง
ระยะทางรวมทังสิน 5.394 กิโลเมตร บรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่กาหนดให้ “พืนที่การกัดเซาะ
ชายฝั่งได้รับการแก้ไขเพิ่มขึนอย่างน้อยปีละ 5 กิโลเมตร” จึงกล่าวได้ว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลนเป็นผล
มาจากการณรงค์และปลูกจิตสานึกให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการดาเนินโครงการปลูกป่าอย่าง
ต่อเนื่อง
สาหรับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จากการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ใ นการประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบของการด าเนิ น
โครงการ สามารถจาแนกผลลัพธ์และผลกระทบของการดาเนินโครงการในภาพรวมได้ดังนี้
(1) ผลลัพธ์ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น การเรียงหินใหญ่กันคลื่น ช่วยลดปัญหาการกัดเซาะและลดการสูญเสีย
พื้นที่ชายฝั่งทะเล ทาให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการสร้างเครือข่าย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(2) ผลกระทบด้านสังคม สมาชิกภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การดาเนินกิจกรรมข้างต้นก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทาให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
(4) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันการกัดเซาะป่าชายเลนส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้าเพิ่มขึ้น ชุมชน
มีความตระหนักในการลดปัญหาขยะในชุมชนและขยะทะเล
(5) ผลกระทบด้านสุขภาพ การป้องกันการกัดเซาะป่าชายเลนส่งผลให้ชุมชนแนวชายฝั่งมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด ไร้มลพิษ ทาให้สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนดีขึ้น
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ตารางที่ 55: ผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดประเด็นการพัฒนาที่ 3
ตัวชีวัด
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งได้รับการ
แก้ไขเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 5
กิโลเมตร
5.00
5.00
5.00
5.00
1) ค่าเป้าหมาย (กิโลเมตร)
10.98
11.25
5.394
2) ผลการดาเนินงาน (กิโลเมตร) 10.09
8.82
2.46
100
3) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ปี 2565

6.12
-

สาหรับการดาเนินการในระยะต่อไปนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ควรเร่งเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อรักษา และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สมดุล โดยการบูรณาการ
กับ ทุ กภาคส่ วนเพื่ อให้ การเพิ่ มพื้ นที่ ป่ าชายเลนนั้ นบรรลุ ตามเป้ าหมายระดั บชาติ ภายใต้แผนแม่ บทการจั ดการ
ป่าชายเลนประเทศไทย และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

65

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
การดาเนินโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ดาเนิน
กิจกรรมสาคัญ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (Cluster) อาหารและอุตสาหกรรมแปรรูการเกษตรสู่ตลาด
AEC โดยมีผลการดาเนินงานสาคัญ คือ การคัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการจัดงานแสดง
สินค้าอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูการเกษตร สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่า รายได้จากการค้าขายชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพิ่มขึนเฉลี่ย
ร้อยละ 52.03 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการค้าชายแดนลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญที่ร้อยละ 11.19 ในปี 2563
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา – 2019 เนื่องจากมีการปิดจุดผ่อนปรนพิเศษทางการค้า
ด่านสิงขร ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้การค้าชายแดนได้รับผลกระทบอย่างหนัก มูลค่าเศรษฐกิจ
เสียหายกว่าเดือนละ 100 ล้านบาท
สาหรับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการประเมินผลลั พธ์และผลกระทบของการดาเนินโครงการ
สามารถจาแนกผลลัพธ์และผลกระทบของการดาเนินโครงการในภาพรวมได้ดังนี้
(1) ผลลัพธ์ เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น มีการยกระดับ
และเปลี่ยนกระบวนการคิดในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบด้านสังคม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับแนวคิด และส่งเสริมกระบวนการทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จัก มีความหลากหลายด้วย
นวัตกรรม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า
(4) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบมีความรู้ความ
เข้าใจการผลิตแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า
ตารางที่ 56 : ผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดประเด็นการพัฒนาที่ 4
ตัวชีวัด
2560 2561
2562
2563
2564
2565
รายได้จากการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
1) ค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)
510.00 536.00
563.00 591.00 618.00
2) ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
486 973.91 1,625.50 1,443.55
n/a
n/a
3) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
100.39
66.90
-11.19
n/a
n/a
สาหรับการดาเนิ นการในระยะต่อไปนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 ควรเร่งยกระดับเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาสร้ างมูล ค่าเพิ่มในการผลิ ตสิ นค้าและบริการ ยกระดับแบรนด์สินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาด
ที่หลากหลายเพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าอย่างยั่งยืน
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3.2 ประเด็นการพัฒนา
3.2.1 บทวิเคราะห์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และกาหนดทิศทางการพัฒนาด้วย TOWS Matrix ผลในภาพรวมได้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1) พื้นที่ตั้งใกล้กรุงเทพมหานครทาให้สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่งและกระจาย
สินค้า ระบบคมนาคมสะดวก ทั้งทางบก ทางน้า ระบบรางและทางอากาศ โดยทางบกสามารถใช้ถนนเพชรเกษม
หรือถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลักการสัญจรมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศ ทางน้ามีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ได้แก่
ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ และท่าเทียบเรือเพื่อการประมงในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการคมนาคมขนส่งทางน้าภายในจังหวัด ทางรางใช้ ขบวนรถไฟสายใต้ ทางอากาศ
มีเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น คือ ท่าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้าย)
2) มีพรมแดนติดกับสหภาพเมียนมาเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยมีด่านสิงขรเป็น จุดผ่อนปรน
พิ เ ศษทางการค้ า ระหว่ า งชายแดนไทยและพม่ า เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งฝั่ ง ไทยที่ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมื อ ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และฝั่งพม่า ที่หมู่บ้านมูด่อง เมืองมะริด การค้าชายแดนผ่านด่านสิงขรพบว่าช่วงตั้งแต่ก่อนเกิด
สถานการณ์โคโรน่าไวรัส 2019 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการนาเข้าส่ง-ส่งออก 1,084
ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง)
3) มีความพร้อมด้านการเกษตร เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของประเทศ มีวัตถุดิบการเกษตร (พืช ผัก
สัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ปีก ฟาร์มปศุสัตว์) ด้านอาหารที่หลากหลายและเป็นอาหาร อัตลักษณ์ถิ่นที่ได้รับการรับรอง
การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ทางภูมิศาสตร์ เช่น มะพร้าว สับปะรด กล้วยหอมทอง ชมพู่เมืองเพชร อาหารทะเล และสภาพ
พื้ น ที่ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ค วามเหมาะสมในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ที่ ห ลากหลาย
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูปสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดสูง ได้แก่ สับปะรดแปรรูป และสัตว์น้า
แปรรู ป ทั้งนี้ เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วเชิงเกษตรมีสิ นค้าเกษตร ผลิ ตภัณฑ์ธ รรมชาติ ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนที่มาส่ งเสริม
สร้ างสรรค์เ ป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นการท่ องเที่ ย ว และมีศั กยภาพในการแข่ งขั น ในระดับ นานาชาติ มีผ ลผลิ ตและ
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะขนมหวานเมืองเพชร ปลาทูแม่กลอง เกลือ
สมุทรสงคราม กะปิคลองโคน เป็นต้น
4) แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง ทั้งแหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกระจาย
ตัวในทุกจังหวัด ท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อชมทรัพยากรทางทะเล อัตลักษณ์ประจาถิ่น (วาฬ และโลมา) ท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยงเชิงกีฬา ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิล ปวัฒ นธรรม เช่น
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หาดชะอา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (มรดกโลกทางธรรมชาติ) อุทยาน ร.2
ดอนหอยหลอด ตลาดน้าอัมพวา อุทยานประวัติศาสตร์ พันท้ายนรสิงห์ ตลาดสดมหาชัย อุทยานราชภักดิ์ ตลาด
น้าสามพันนาม ถ้าพระยานคร เป็นต้น และมีแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ กระจายอยู่ทั่วทั้ง 4 จังหวัด ที่มี
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ World Class Destination ใน
พื้นที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอหัวหิน และอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลาดน้า จังหวัด
สมุ ท รสงคราม และศาลพั น ท้ า ยนรสิ งห์ จั งหวั ด สมุ ท รสาคร ที่ มี ทุ น ทางวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ นอั ต ลั กษณ์ และยั ง มี
อุตสาหกรรมโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานพร้อมรองรับท่องเที่ยวนานาชาติ และมีบุคลากรท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์
และทักษะในการจัดการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
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5) มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย ดิน ทะเล และชายฝั่ง ป่าไม้ ป่าชายเลน
แม่น้า ลาคลอง ที่มีความสาคัญต่อการประกอบอาชีพเพาะปลูก การประมง การท่องเที่ยว การผลิต ความสาเร็จ
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่เกิดจากวิถีชาวบ้านและชุมชน ทั้งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
6) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน มีอัตลักษณ์
และความโดดเด่น เป็นแหล่งสร้างงาน อาชีพ ให้กับชุมชน โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่องจากภาคการเกษตร
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งออกในต่างประเทศ มีทุนมนุษย์ ทุนปัญญา ทุนการเงิน ที่เป็นแหล่งทรัพยากรสาคัญ
7) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรมีประสบการณ์ในการดาเนินกิจการ
ทั้ ง การพั ฒ นาการค้ า และธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและระหว่ า งประเทศ มี ก ารรวมกลุ่ ม ในรู ป แบบของชมรม หอการค้ า
และสภาอุตสาหกรรม มีสถาบันเกลือทะเล และมีความเกื้อกูลต่อกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันในต่างประเทศ
8) มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน อยู่ ใ นพื้ น ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย มี ก ารคิ ด ค้ น นวั ต กรรม
เป็นแหล่งบ่มเพาะการพัฒนาแรงงาน ผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และมีบทบาทสาคัญในการ
ยกระดั บ ขีด ความสามารถของแรงงานและผู้ ป ระกอบการให้ แ ข่ ง ขั นได้ มี ผ ลงานการพัฒ นาท้ อ งถิ่น และการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจจนเป็นแหล่งดูงานระดับประเทศ
9) พื้นที่เป็นแหล่งรวมของศาสตร์พระราชา มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริกระจายตัวทุก
จังหวัด ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวการเรียนรู้ เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ฐานราก และการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดอ่อน (Weakness)
1) การขยายตัว ของพื้น ที่เมือง เกษตร อุตสาหกรรม ชุมชนท่องเที่ยวที่ไม่เป็นระเบียบ และไม่มี
การจัดระบบ Zoning ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อาทิ การบุกรุกและทาลายป่าไม้ มลพิษทั้งด้านขยะ น้าเสีย ปัญหาน้าท่วม ระบบเส้นทางคมนาคมบางส่วนในถนน
สายรองที่ ยั ง ไม่ เ ชื่ อ มโยงเท่ า ที่ ค วรและขาดการปรั บ ปรุ ง รวมทั้ ง ยั งขาดระบบ Logistic
ที่ เ ชื่ อ มโยง
ครบวงจรระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองและการขนส่ง รวมทั้งส่งผลต่อการเกิดปัญหาสังคม
ต่าง ๆ เช่น การจราจร อาชญากรรม และปัญหาสังคมอื่นๆ เป็นต้น
2) สภาพภูมิป ระเทศพื้น ที่ช ายแดนซึ่งมีพรมแดนติดกับ สหภาพเมียนมา ส่ งผลให้ เกิดปัญหาการ
ลักลอบสิน ค้าผิ ดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ก่อให้ เกิดปัญหาชายแดนด้านสั งคมและความมั่นคงของประเทศ
จากสภาพภูมิประเทศพื้นที่ชายแดนกับสหภาพเมียนมา ทาให้การส่งออกผ่านด่านสิงขรใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากยังไม่ได้รับการยกฐานะให้เป็นด่านถาวร สภาพแวดล้อมในพื้นที่ด่านยังไม่สอดรับกับการพัฒนาชายแดน
และการพัฒนาการค้าเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
3) การท่องเที่ย วกระจุ กตัว ในแหล่ งท่องเที่ยวหลั ก และฝั่ งชายทะเลเป็นสาคัญ เนื่องจากแหล่ ง
ท่องเที่ยวรอบนอกส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จัก ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ขาดความพร้อม ขาดการบรูณาการในการดาเนินงาน ทาให้เกิดแผนงาน
ที่ซ้าซ้อน และยังขาดฐานข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางไปในพื้นที่ได้ ขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งทะเลไปสู่ ฝั่งภูเขา และการท่องเที่ยวของชุมชน
โครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยวทางทะเลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ โครงสร้างพื้นฐานมีความชารุดทรุดโทรม มีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะ
ในช่วงวันหยุดในการเดินทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
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4) ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ และต้องพึ่งพิง
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากระบบการผลิตและพัฒนาแรงงานยังไม่สามารถรองรับกับความต้องการ
ในระดับพื้นที่ และการเติบโตในบางกิจการที่ต้องแข่งขันได้กับระดับนานาชาติ และมีปัญหาด้านทัศนคติและมุมมอง
ต่อการทางานของวัยทางาน แรงงานยังมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เช่น
ทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะด้านเทคโนโลยี และในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภาคการเกษตรยังขาดความทันสมัย
ของเทคโนโลยี และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนามาพัฒนาคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม กลุ่มเกษตรกรยังขาดทักษะใน
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการและการท าธุ ร กิ จ แบบครบวงจร จึ ง ไม่ ส อดคล้ อ งต่ อ การสร้ า งเสริ ม เศรษฐกิ จ
ขาดความสามารถในการผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพ ไม่ยึดมาตรฐานสากลการผลิต ขาดการบริหารจัดการที่ดี
ขาดความรู้ในการส่งออก ทาให้สินค้าไม่ได้มาตรฐานการต่อยอดสินค้า OTOP/SME จึงไม่สามารถรองรับตลาดใหญ่
ได้ ขาดการสร้างแบรนด์สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ เฉพาะกลุ่ม/ประเทศ เช่น SEAFOOD เกลือทะเล ความไม่
ต่อเนื่องของการส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
พื้นที่ และไม่ครบวงจร ทาให้ความเข้มแข็งในการดาเนินงานไม่สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้อง
เผชิญกับวิกฤต (การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙)
5) การรักษาสิ่งแวดล้อม และการนาเทคโนโลยีที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Clean Technology, Zero
Discharge, Green Industry) มาใช้ในภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างไม่เคร่งครัด จริงจัง การขาด
ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อม และไม่นาไปปฏิบัติ ระบบการจัดการขยะยังไม่ได้มาตรฐาน
มีขยะตกค้างขาดการจัดการขยะต้นทาง และขาดการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ มีความตื้นเขินของแม่น้าและ
ลาคลองหลัก ลาราง ส่งผลเสียต่อการอุปโภค/บริโภค การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม ขาดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าเสื่อมโทรม ถูกบุ กรุกจากการเกษตรและการท่องเที่ยว และมีความลดลงเป็นอย่างมากของ
ทรัพยากรทางทะเลที่จะเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และยังมีปัญหาจากการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาน้าเค็มรุกล้า
ซึ่งส่งผลต่อการเกษตร และนอกจากนั้นยังมีปัญหาการรุกล้าพื้นที่สาธารณะและแหล่งธรรมชาติ เพื่อการขยายตัว
ของชุมชน หรือขยายตัวของพื้นที่เกษตร ทาให้เกิดปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
6) การกระจายตัวของการพัฒนาของเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะมิติของเศรษฐกิจ
ฐานรากจากฐานของการเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เกิดเป็นห่วงโซ่คุ ณค่าในระดับกลุ่มจังหวัดที่มี
ความเข้มแข็ง กระจุกตัวอยู่ในรูปแบบของแหล่งทุนสาคัญ ยังมีปัญหาและความท้าทายจากความเหลื่อมล้าในการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการดูแลเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกลุ่มเปราะบาง
7) การปรับตัวของหน่วยงานรัฐเพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตยังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง และสนองตอบต่อผู้ประกอบการได้ทันการแข่งขัน
โดยเฉพาะความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง และความต่ อ เนื่ อ งของการสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อการพัฒนา
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โอกาส (Opportunities)
1) นโยบายการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค
อาเซียนบวกสาม (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) อาเซียนบวกหก (อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย) และการเชื่อมโยงผ่าน
ชาวต่างชาติที่มาอาศัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดในระยะยาว โดยเฉพาะในพื้นที่หัวหิน และกรุงเทพมหานคร เอื้อต่อ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้าการลงทุน เคลื่อนย้ายทรัพยากรอย่างเสรี ลดช่องว่างการกีดกันทางการค้า
การสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกัน ทาให้ประชากรมีความต้องการในการบริโภค/อุปโภคมากขึ้น
2) รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทประเทศ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคม
ในพื้ น ที่ ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด อาทิ โครงการรถไฟรางคู่ เส้ น ทางยกระดั บ เส้ น ทางถนนพระราม 2 ไปวั ง มะนาว
และ Motorway ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทางด้านการคมนาคม ทาให้เกิดโอกาสในการสร้าง Hub ต่าง ๆ
การสร้างท่าเรือเชื่อมระหว่างอ่าวไทยตะวันตก-ตะวันออก เพื่อการท่องเที่ยว สินค้าเกษตร การขยายเส้นทางบิน
จากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนแผนการพัฒนา Thailand Riviera การท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเล โดยการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในแนวทางให้เป็นที่พักตากอากาศ เชื่อมโยงสู่ภาคใต้ จังหวัดชุมพร และจังหวัด
ระนอง
3) รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาด่านสิงขร ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อส่งเสริม
การค้าขายผ่านแดนให้มีมูล ค่าการค้าที่สูงขึ้น โดยสหภาพเมียนมากาลังมีการเติบโตด้านการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน การลงทุน การค้า และการบริการ มีความต้องการวัสดุก่อสร้างที่สูงจากประเทศไทย และประเทศไทย
รับอาหารทะเลเข้ามาแปรรูปจากสหภาพเมียนมา ซึ่งเขตชายแดนด่านสิงขรมีระยะทางที่ใกล้กว่าชายแดนอื่น
4) ความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี วั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี จะเป็ น โอกาสในการปรั บ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า
ให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดที่ห ลากหลาย ทั้ งในด้านคุณภาพมาตรฐาน และราคา รวมทั้งท าให้
ประชาชนเข้ าถึ ง ข้ อ มูล ข่ า วสารได้ม ากขึ้ น และการน ามาใช้ ในการสร้ า งโอกาสการพั ฒ นาด้ า นการท่ องเที่ ย ว
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจในอนาคต (Platform economy and Sharing economy) เช่น การทา
การตลาดออนไลน์ทางการท่องเที่ยว การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มหรือเพจการค้าชุมชน
5) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ให้ความสาคัญทางด้านเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อส่งเสริม
การน าอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Indications) ทุนมนุษย์ ทุนปัญญา ทุนการเงินของท้องถิ่น ชุมชน สามารถนามาใช้ในการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์จากฐานวัฒนธรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้รองรับความต้องการของ
ตลาดยุคใหม่ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีใ นการพัฒนา
กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น และยังมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่เกินพอดี และยั่งยืน เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตจากประชาชน
6) การขยายตัว ของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การท่องเที่ยวกลุ่ ม MICE การท่องเที่ยวในกลุ่มของ
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกาลังซือ้ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัด และพฤติกรรมการท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่เกิดจากความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทางานใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมากขึ้น จนส่งผลทาให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้น ในกลุ่ม weekend trip
และยังมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี กาญจนบุรี ชุมพร เป็นต้น ในการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน
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7) การเติบโตของกระแสการดูแลตัวเองและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ และช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดทาให้ธรรมชาติได้มีโอกาสในการฟื้นตัว และมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้น ซึ่งสามารถเปิดรับกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาอันใกล้ได้
อุปสรรค (Treats)
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) และภาวะโลกร้อน (Global warming)
ส่งผลให้เกิดน้าท่วม น้าแล้ง น้าเค็มรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมดินถล่ม เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง
ของทั้ง 4 จังหวัด เฉลี่ยปีละประมาณ 1-5 เมตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การประกอบ
อาชีพการเกษตร และการท่องเที่ยว ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและปัญหาแมลงศัตรูพืช โรคระบาดใน
สัตว์ อุบัติการณ์ของโรคใหม่ยังขาดมาตรการในการกาจัดศัตรูพืชได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
2) การผั นผวนของระบบเศรษฐกิจของโลก การกีดกันทางการค้า การค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
อยู่ในระดับต่ามีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งมีการแข่งขันในรูปแบบของการกาหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัย ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และขาดความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนเงินตรา เกิดสงครามการค้าทาให้
เศรษฐกิจตกต่า เกิดความขัดแย้งทางการเมือง และอาชญากรรมไซเบอร์
3) นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
อย่างเสรี ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สินค้าและผลผลิตในบางอย่างของอาเซียนใกล้เคียงหรือ
เหมือนกันกลุ่มจังหวัด และมีราคาที่ ต่ากว่า นอกจากนั้นยังมีการเข้ามาของสินค้าหนีภาษีตามแนวพื้นที่ชายแดน
ส่งผลกระทบต่อสินค้าภายในของกลุ่มจังหวัด มีการเข้ามาของแรงงานที่ผิดกฎหมาย
4) การเกิดโรคอุบัติใหม่ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรค
ที่ติดต่อ ได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค
ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากทั่วโลก จนองค์การ
อนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ มีปัญหาการเพิ่มขึ้น
ของขยะติดเชื้อ และทาให้ประเทศต่างๆ บังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น และการลดลงเป็นอย่างมากของ
นักท่องเที่ยว การชะลอการลงทุน การค้า การบริการ และการลดลงของการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และ
การเกิดโรคระบาดทาให้ผู้ประกอบการขาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสถานประกอบการ
ที่ปิดกิจการ เนื่องจากการขาดลูกค้า และเงินในการดาเนินกิจการต่อ
5) การลดลงของงบประมาณแผ่นดิน และการตัดโครงการในบางโครงการของภาครัฐ เพื่อนาเงินไปใช้
ในการเยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙
ทาให้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด และโครงการในบางโครงการของส่วนราชการของกลุ่มจังหวัดถูกตัดออกไป
6) ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจ
มีการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งทางบก ทางราง
และทางน้า มีปัญหาเกี่ยวเนื่องจากมลพิษทางน้า การเพิ่มขึ้นของขยะ ผักตบชวาในลาน้าที่มาจากแหล่งต้นทาง
7) มีการทาประมงที่ผิดกฎหมาย มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจใน
การส่งออกสินค้าไปสู่ยุโรป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการเกษตร
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SO Strength
ยุทธศาสตร์เชิงรุก

TOWS Matrix
1. ใช้โอกาสจากความก้าวหน้าด้านเกษตรโดยการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่สาคัญ เช่น ตาลโตนด มะพร้าวน้าหอม สับปะรด ส้มโอ เกลือ
ทะเล และอาหารทะเลแปรรูป
2. ใช้ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวระดับ World
Class Destination
3. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อย่างหลากหลายภายในกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้าง
มูลค่า และศักยภาพให้กับประชาชนในพื้นที่
4. สร้างศักยภาพการค้าชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้าขายผ่านแดน ให้มีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้น

ST Strategy
ยุทธศาสตร์ป้องกัน

1. สร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการแข่งขันโดยใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเกษตรโดยการ
นาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่สาคัญ เช่น ตาลโตนด
มะพร้าวน้าหอม สับปะรด ส้มโอ เกลือทะเล และอาหารทะเลแปรรูป เพื่อรับมือกับปริมาณ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร วั ต ถุ ดิ บ ที่ จ ะ ล ด ล ง ใ น อ น า ค ต โ ด ย ก า ร พั ฒ น า ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร
และภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
2. ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรับมือกับโรคระบาดในพืช และเพิ่มมูลค่า ศักยภาพ
ผลไม้ สินค้าประมง ให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่น ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน

WO Strategy
ยุทธศาสตร์แก้ไข

1. น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒ นาภาคเกษตร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป การตลาด และการ
บริโภค (Value chain) ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และปลอดภัย
2. ใช้โอกาสจากความก้าวหน้าของเส้นทางกลุ่มจังหวัดในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. ใช้โ อกาสจากนโยบายที่ เอื้ อ หนุน ของภาครัฐ ในการปรับ ปรุ งระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในทุกภาคส่วน

WT Strategy
ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติ

1. ลดความเสี่ยง และความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่งกระทบต่อการเกษตรและการท่องเที่ยว
อันเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด และรายได้ของเกษตรกร
2. เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพื่อรับมือกับการผัน
ผวนของเศรษฐกิจของโลก การกีดกันทางการค้า ในประชาคมโลก
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
“เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน”
โดยได้กาหนดคานิยามเป้าหมายการพัฒนาไว้ดังนี
เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง หมายถึง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพชรสมุทรคีรี มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจเติบโต หมายถึง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สินค้าในภาคการ
ผลิตต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีมูลค่าสูงขึ้น โดยมีทุนเทคโนโลยีและใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสม
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน หมายถึง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันได้สูงของระบบเศรษฐกิจ
จากฐานการเกษตรมูลค่าสูงมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน การท่องเที่ยวแบบครบวงจร และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
และให้ เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้าให้แต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกัน และเพิ่มมากขึ้น
2) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและ สมดุล
ในขีดความสามารถของระบบนิเวศน์ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ทิศทางของประชาคมโลก
3) สร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้า และทางอากาศ เชื่อมโยง
ในกลุ่มจังหวัด จังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง การผลิต และการลงทุน
4) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ทั้งจากภายในกลุ่มจังหวัด ประเทศ และภายนอกประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องบนคุณภาพชีวิตและการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3.2.3 ตัวชีวัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อมูลพืนฐาน
ตัวชีวัด

พ.ศ.2560

พ.ศ.
2561

เป้าหมาย
พ.ศ.
2562

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (ล้านบาท)

575,147 599,730 605,786

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ เฉลี่ย
ตัวหัว (บาท/คน/ปี)

261,472 271,245 272,623

พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

(623,959)

(642,678)

(661,958)

(681,817)

(702,272)

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

(278,075)

(283,637)

(289,309)

(295,096)

(300,998)

เป้าหมาย
พ.ศ.25662570
เพิ่มขึ้นร้อยละ
3 ต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ
2 ต่อปี
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3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ให้มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีคุณค่า และนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาพัฒนาสินค้าเพื่อให้สามารถเติบโต เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ในระดับส่งออกที่แข่งขันได้
(2) เพื่อส่งเสริ มเกษตรกร และผู้ ประกอบการให้ มีความรู้ทันเทคโนโลยีการผลิ ต การแปรรูปและ
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นนักธุรกิจการเกษตรที่แข่งขันได้
(3) เพื่อส่งเสริ มการเติบโตของระบบเศรษฐกิจฐานราก การตลาดเพื่อช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า
วิสาหกิจชุมชน OTOP Micro SMEs และ SMEs ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แข่งขันได้
(4) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้ผู้ประกอบการยุคใหม่วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในประเทศ และในระดับ
สากลสูงขึ้น
(5) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วย BCG Model และเพชรสมุทรคีรีโมเดล
3. เป้าหมายและตัวชีวัดประเด็นการพัฒนา
ข้อมูลพืนฐาน

เป้าหมาย

ตัวชีวัด
พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค
44,366 40,670 44,223
การเกษตร
(ล้านบาท)
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น
ของเกษตรกรที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสินค้า
1,804 1,860 1,732
เกษตรปลอดภัย
หรือเกษตร
อินทรีย์ (แปลง)

เป้าหมาย
พ.ศ.
25662570

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

พ.ศ.
2568

พ.ศ.
2569

พ.ศ.
2570

ร้อยละ 3
(45,549)

ร้อยละ 3
(46,916)

ร้อยละ 3
(48,323)

ร้อยละ 3
(49,773)

ร้อยละ 3
(51,266)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ต่อปี

ร้อยละ 3
(1,783)

ร้อยละ 3
(1,837)

ร้อยละ 3
(1,892)

ร้อยละ 3
(1,949)

ร้อยละ 3
(2,007)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ต่อปี
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4. แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ
ที่สร้างมูลค่าสูง
มาตรการแนวปฏิบัติแ
(1) ส่ งเสริมสนั บสนุ นเกษตรอัต ลั กษณ์ประจาถิ่น เกษตรที่มีศักยภาพของพื้นที่ ยกระดับที่เป็น
ต้ น ทุ น ทางการเกษตรให้ มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ
และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาดภายใต้แบรนด์
“เพชรสมุทรคีร”ี
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
(3) สนับสนุน แหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มผู้ประกอบการทางการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น
(4) ยกระดับขีดความสามารถศูนย์กลางในการซื้อขายผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์
(5) นาร่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกษตรหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัด
(6) ส่งเสริม สนับสนุนเกษตร 4.0 ดิจิทัล และสนับสนุนผู้ประกอบการจากภาคการเกษตรยุคใหม่
เพื่อยกระดับเป็นนักธุรกิจการเกษตร
2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) การลดต้นทุนการเกษตรตั้งแต่ต้นทุนการผลิต การตลาด ขนส่ง การบริหารจัดการ โดยการ
สร้างรูปแบบและแนวทางในการลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพที่มีมูลค่าสูง เพื่อรองรับตลาดที่มีกาลังซื้อทั้งใน
และต่างประเทศ
(2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ให้สามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก และตะวันออก ในสภาวะ
วิกฤตที่ระบบตลาดหยุดชะงักจากผลกระทบของโคโรน่าไวรัส 2019 รวมถึงเชื่อมโยงกับภาคการผลิตอื่ นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูลในการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการเกษตรมูลค่าสูง การสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาและแสวงหาโอกาส และ
ช่องทางธุรกิจจากเกษตร
(4) การบริหารจัดการของเสีย จากภาคการเกษตร
(5) การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาการประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษา
ทรัพยากรทางการประมง และทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
5. แผนงาน และโครงการที่สาคัญ
1) แผนงานส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะที่สร้างมูลค่าสูง
- โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูง (กลุ่มพืช)
- โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูง (กลุ่มปศุสัตว์)
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากมิติใหม่ในชุมชนประมงพื้นบ้าน
2) แผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพชรสมุทรคีรี
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1. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว พัฒนาผู้ ประกอบและบุคลากร
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ขี ด ความสามารถสู ง และการปรั บ ตั ว ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ให้ ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและความต้องการตลาด
(2) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวให้ทันสมัยเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ที่สวยงาม และสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงกีฬา เชิงธุรกิจ เชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ เพื่อดึงดูด
และรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
(3) เพิ่ มรายได้ จากการท่ องเที่ ยว และบริ การการท่ องเที่ยวของกลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง 2
จากระบบการท่องเที่ยวของชุมชนที่ได้มาตรฐานกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ประชาชน
3. เป้าหมายและตัวชีวัดประเด็นการพัฒนา
ข้อมูลพืนฐาน
ตัวชีวัด

ร้อยละที่
เพิ่มขึน
ของ
รายได้
จากการ
ท่องเที่ย
ว (ล้าน
บาท)
ร้อยละที่
เพิ่มขึน
ของ
จานวน
นักท่องเ
ที่ยว
(คน)

พ.ศ.2561

79,770

19,840,448

พ.ศ.2562

85,753

เป้าหมาย
พ.ศ.2563

34,862

19,807,760 10,880,660

เป้า
หมาย
พ.ศ.
25662570

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

2566

2567

2568

2569

2570

ร้อยละ 5
(36,605)

ร้อยละ 5
(38,435)

ร้อยละ 5
(40,357)

ร้อยละ 5
(42,374)

ร้อยละ 5
(44,493)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5 ต่อปี

ร้อยละ 5
(11,423,693)

ร้อยละ 5
(11,995,927)

ร้อยละ 5
(12,595,724)

ร้อยละ 5
(13,225,510)

ร้อยละ 5
(13,886,785)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5 ต่อปี
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4. แนวทางการพัฒนา
1) ปรั บปรุงและพัฒนาโครงสร้า งพืนฐานด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบริการเพื่อภาพลักษณ์
ที่ทันสมัย
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ได้รับมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ เน้นการสร้าง
ค่านิยมใหม่ในการเป็นผู้ให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมีไมตรีจิต และมีอัตลักษณ์พร้อมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น ท่าเทียบเรือในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้ได้มาตรฐานและแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่มีความพร้อมโดยให้ประชาชนในทุกระดับเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบของโฮมสเตย์ ไกด์นาเที่ยว การจาหน่วยของที่ระลึก หรือการ
อานวยความสะดวกในสถานที่ต่าง ๆ และส่งเสริมด้านสุขอนามัย
(2) ส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น ปั่น วิ่ง ว่าย
ตกปลา*กอล์ ฟ*เซิ ฟบอต*ซั บบอต (Supbord) พร้ อมทั้งสร้ างเส้ นทางการเชื่ อมโยง การท่ องเที่ยวระหว่ าง
กลุ่มจังหวัด
(3) สร้างระบบการบริหาร การจัดการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอนุรักษ์และฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรม และพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพ
(4) ส่งเสริมสร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก สร้างช่องทางที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ที่พัก ร้านอาหาร ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ทุกเพศทุกวัย
(6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกกีฬา รองรับกลุ่มเก็บตัวนักกีฬา
2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และระบบการบริหาร
จัดการให้เป็นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย วท่ อ งเที่ ย ว การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนให้ มี ขี ด
ความสามารถการแข่งขัน และผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้เ ทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
(2) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์
คุณค่าทางเศรษฐกิจ และความหลากหลายของการท่องเที่ยว โดยเน้นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และ
วิถีชุมชน พัฒนาชุมชนสู่ฐานการเรียนรู้ที่มีชีวิต สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism)
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนประกอบการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย (SHA Amazing Thailand
Safety & Health Administration) ให้สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และสนับสนุนกาหนดมาตรการ
สร้างความเชื่อมั่น การให้บริการ การป้องกัน การดูแล รักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากร
และเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
(4) เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานและการให้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เน้นการสร้างคุณภาพของสินค้ารวมถึงสถานประกอบการได้นามาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยว
(5) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก เพื่ อ การบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วเน้ น สิ น ค้ า บนฐาน
วัฒนธรรมและสินค้าภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก
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(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด เน้นการเตรียมพร้อมการบริการการ
ท่องเที่ย วกลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลั กษณะได้มาตรฐานของการจัดการ
Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการสามารถบริการได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) มีความเป็นสากล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
ผู้ใช้บริการ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย
(7) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการท่องเที่ยวอัจฉริยะ โดยสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวและให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการออกแบบพัฒนากระบวนการบริการที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่า งชาติ ส ามารถเข้ าถึ งได้ ด้ว ยความสะดวกรวดเร็ว มุ่ งยกระดั บในผู้ ประกอบการอุ ตสา หกรรม
ท่องเที่ยวเป็นผู้ประกอบการอัจ ฉริยะ และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาบริการ และการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงตลาดออนไลน์ (แพลตฟอร์มออนไลน์) พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการ
บริการ service mind และการบริการใช้จ่ายไร้เงินสด
(8) สร้างและพัฒนาศักยภาพ DMC และมัคคุเทศก์ ผู้รู้ เป็นนักเล่าเรื่อง ไกด์ ให้มีมาตรฐานสากล
รองรับการท่องเที่ยวทั้งในระดับพรีเมี่ยม การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวนานาชาติ ผจญภัยนิเวศน์
ป่าเขา ดาน้า การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางการเกษตร และศาสตร์พระราชาเป็นต้น
(9) สร้างความร่วมมือและบูรณาการกับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ร่วมใน
การพัฒนาขีดความสามารถแก่คนรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทันสมัย และพัฒนาทักษะของฝีมือแรงงาน
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ไประดับนานาชาติ
(10) ส่ งเสริ มการร่ ว มกลุ่ มของผู้ ประกอบการการด้ านท่ องเที่ ยว ท าการตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ
3) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (health& wellness) เน้ น พั ฒ นากลุ่ ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(2) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรองรับผู้ที่มีกาลังซื้อ การสนับสนุนการสร้างสรรค์
กิจกรรมที่มีคุณค่า เช่น การดาน้า การล่องเรือ การฮันนีมูน เป็นต้น
(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม เช่น กีฬาพื้นบ้าน ประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีพื้นบ้าน
ของกลุ่มชาติพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ปฏิทินการท่องเที่ยวระดับประเทศ และภูมิภาค
(4) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน เข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างตลาดสร้างงาน
สร้างอาชีพ ให้ชุมชนเพื่อรองรับศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายทา Youtuber Blogger และภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย
(6) สนับสนุนการทาการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทางาน กลุ่มครอบครัว กลุ่มรัก
สุขภาพ ทั้งชาวไทย และต่างชาติ เพื่อการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะขยายวันเวลาท่องเที่ยวในแต่
ละจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น
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(7) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น ปั่น วิ่ง ว่าย ตกปลา กอล์ฟ เซิร์ฟบอร์ด
ซับบอร์ด (Supboard)
(8) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็น Sport Destination
(9) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE ทุกระดับ S-M-L-XL
5. แผนงานและโครงการที่สาคัญ
1) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการใช้เ ทคโนโลยีบริการเพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)
2) แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และระบบการ
บริหารจัดการให้เป็นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
3) แผนงานส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
- โครงการมหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- โครงการมหกรรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี
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1.ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิ ส ติ กส์ พลั งงาน ดิจิ ทัล ให้ เพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการของประชาชน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
(2) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการค้า นักลงทุน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันทางการค้าได้
(3) เพื่ อสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเชื่อ มโยงการค้ า การพัฒ นาการค้ าชายแดน และการ
พัฒนาการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะด่านสิงขร
3. เป้าหมายและตัวชีวัดประเด็นการพัฒนา
ตัวชีวัด

ข้อมูลพืนฐาน

เป้าหมาย

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

เป้า
หมาย
พ.ศ.
25662570
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
4 ต่อปี

1.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม
ภาคอุตสาหกร
รม
(ล้านบาท)

331,398

343,347

333,558

ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4
(346,900) (360,776) (375,207) (390,215) (405,824)

2.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค
บริการ (ล้าน
บาท)
3.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาพ
แรงงาน
(บาท/คน/ปี)

201,821

215,713

228,005

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5
(239,405) (257,375) (263,944) (277,141) (290,998)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5 ต่อปี

299,952

306,241

311,014

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2
(317,234) (323,579) (330,051) (336,652) (343,385)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
2 ต่อปี
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4. แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อให้มีผลิตภาพแรงงาน
ที่สูงขึน
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) พัฒนา/ส่งเสริมการสื่อสารให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจการเชื่อมโยงเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทุกช่องทาง อาทิ website app facebook line ที่สามารถ
ส่งเสริมการตลาด สร้างระบบบริหารจัดการการขนส่งที่เชื่อมโยงกับทุกเครือข่าย
(3) ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
(4) พัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ ให้มีมาตรฐาน
2) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญา
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้าถึงการส่งเสริมเทคโนโลยี อาทิ ด้านสุขอนามัย
ความปลอดภัยตั้งแต่ระดับต้นน้าถึงปลายน้า โดยให้พิจารณาถึงตัวแปลและข้อจากัดตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคต
(2) น าเทคโนโลยี สื่ อ สารมาใช้ ใ นการพั ฒ นาให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ นหน่ ว ยงานระดั บ ท้ อ งถิ่ น
อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกเครือข่าย ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ฯลฯ เพื่อให้เทคโนโลยี
ง่ายต่อการใช้งานและสอดคล้องต่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน
5. แผนงานและโครงการที่สาคัญ
1) แผนงานพัฒนากาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อให้มีผลิต
ภาพแรงงานที่สูงขึน
- โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต
2) แผนงานสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญา
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม
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1. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแก้ไขและป้ องกัน ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้
ทรัพยากรดินและน้าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม และการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้รับ
การแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(2) เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพรองรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเป็นต้นทางของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
(3) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวนและรุนแรง
(4) เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้ลดลง
(5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาค
การเกษตร และการอุตสาหกรรม
3.เป้าหมายและตัวชีวัดประเด็นการพัฒนา
ตัวชีวัด

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น
ของพื้นที่ป่าไม้
(ตาราง
กิโลเมตร)

ข้อมูลพืนฐาน
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

พ.ศ.
2568

พ.ศ.
2569

พ.ศ.
2570

6,043

6,119

6,119

ร้อยละ
0.5
(6,150)

ร้อยละ
0.5
(6,181)

ร้อยละ
0.5
(6,211)

ร้อยละ
0.5
(6,243)

ร้อยละ
0.5
(6,274)

ตัวชีวัด

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ป่าชาย
เลน (ไร่)

เป้าหมาย

ข้อมูลพืนฐาน

เป้าหมาย
พ.ศ.25662570
เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.5 ต่อปี

เป้าหมาย

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

2560

2561

2562

52,807.30

54,978.67

พ.ศ.
2566

82,328.57 ร้อยละ 5
(86,445)

พ.ศ.2567

พ.ศ.
2568

พ.ศ.
2569

พ.ศ.
2570

เป้าหมาย
พ.ศ.
25662570

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 เพิ่มขึ้น
(90,767) (95,305) (100,070) (105,074) ร้อยละ
5

4. แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) ส่ งเสริ มให้ มีการใช้พลั งงานสะอาดในทุก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(2) เสริมสร้างศักยภาพการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(3) เปลี่ ย นแปลงกระบวนการผลิ ต สิ นค้า และบริการให้ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมตั้งแต่ต้นทาง
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยการนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
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(4) ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
(5) การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาการผลิต โดยมีระบบศูนย์ข้อมูลเข้าถึงระบบดิจิทัล
(6) ส่งเสริมการนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
(7) การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและเตือนภัย เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
2) สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเล การปล่อยสัตว์น้า และการช่วยเหลือชีวิตสัตว์
ทะเลหายาก และการเสริมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (บ้านปลา ธนาคารปู) เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร และสัตว์น้าเพื่อการหนุนเสริมเศรษฐกิจ
(2) ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลน การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากป่าชายเลน
เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ดูดซับคาร์บอนในบรรยากาศ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล เป็นแหล่งดูนก
ในระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรองรับนกอพยพ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทาประมง
ชายฝั่ง/นาเกลือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบป่าชุมชน การจัดการฐานข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรท้องถิ่น
(3) ส่ ง เสริ ม การรั ก ษา ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ และทรั พ ยากรธรรมชาติ ระบบนิ เ วศ
และความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์เฉพาะถิ่น โดย
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกประเภท (ป่าชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว, ป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง)
- ปรั บ ปรุ ง ฟื้น ฟู และสร้างใหม่ของทรัพยากรทางทะเล โดยมุ่งเน้นการส่ งเสริมการมีส่ ว น
ร่วมกับภาคเอกชน (CSR)
(4) ส่งเสริมการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการอนุรักษ์สัตว์
ทะเลหายาก ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนใน
ท้องถิ่น
(5) สร้ า งความตระหนั ก และส านึ ก หวงแหนให้ กั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยว การเกษตรมูลค่าสูง
และความเป็นมาตรฐานสากลปฏิบัติ
3) การบริหารจัดการนาอย่างเป็นระบบทังลุ่มนา เพื่อให้มีนาใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
มาตรการแนวปฏิบัติ
(1) การประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สทนช. กรมทรัพยากรน้า
กรมทรัพยากรน้าบาบาล คณะกรรมการลุ่มน้า เพื่อทราบสถานการณ์น้า
(2) สร้างระบบการป้องกันรุกล้าของน้าเค็มโดยคานึงถึงด้านสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการน้าขึ้น-น้าลง
(3) สร้างระบบการตรวจติดตามคุณภาพน้า ระดับน้า ปริมาณน้าทั้งน้าใต้ดินและน้าผิวดิน
(4) ส่ งเสริ มให้ทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นมีระบบบาบัดน้าเสียชุมชนที่สามารถรองรับน้าเสียได้
เพียงพอ
(5) ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และในครัวเรือน
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(6) สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้คุณค่าแหล่งน้า โดยการทากิจกรรมต่างๆ เช่น วันอนุรักษ์
แม่น้าลาคลอง กิจกรรมลงแขกลงคลอง เป็นต้น
(7) การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
(8) การให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้มวลชนในการมีส่วนร่วมของประชาชน
(9) จัดทาแผนงานในการดูแล บารุงรักษาลาน้า
(10) การพั ฒ นาระบบการจั ด การน้ าเพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
5. แผนงานและโครงการที่สาคัญ
1) แผนงานสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วม
2) แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3) แผนงานการบริ ห ารจั ด การน าอย่ า งเป็ น ระบบทั งลุ่ ม น า เพื่ อ ให้ มี น าใช้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
และเหมาะสม
- โครงการการบริหารจัดการน้าทั้งระบบในลุ่มน้าต่างๆในเขตภาคกลางตอนล่าง 2
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แบบ กจ.1 และ กจ.1-1
แบบ กจ.1

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสาคัญของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา
(2)

ประเด็ น การพั ฒ นาที่
1 ยกระดั บคุ ณภาพ
สินค้าเกษตรให้มีมูลค่า
สูง และอุ ตสาหกรรม
การเกษตรที่เป็นมิต ร
กับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่
2 พัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่
หลากหลายและได้
มาตรฐานสากล
ประเด็ น การพั ฒ นาที่
3 เพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่
4 รักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

ตัวชีวัดของประเด็น
ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
การพัฒนา
(3)

(4)

(5)

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคการเกษตร
(ล้านบาท)
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย
หรือเกษตรอินทรีย์
(แปลง)
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ล้านบาท)
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
(คน)
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคอุตสาหกรรม
(ล้านบาท)
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคบริการ (ล้าน
บาท)
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ผลิตภาพแรงงาน
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ป่าไม้
(ตารางกิโลเมตร)
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ป่าชายเลน
(ไร่)

45,549

46,916

48,323

49,773

51,266

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

1,783

1,837

1,892

1,949

2,007

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

36,605

38,435

40,357

42,374

44,493

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

11,423,693 11,995,927 12,595,724 13,225,510 13,886,785 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

346,900 360,776 375,207 390,215 405,824 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

239,405 257,375 263,944 277,141 290,998 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

317,234 323,579 330,051 336,652 343,385 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
6,150

6,181

6,211

86,445

90,767

95,305

6,243

6,274

100,070 105,074 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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งบประมาณดาเนินการ (10)

แผนงาน/
ยุทธศ แหล่ง หน่วย พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
พ.ศ.
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม. ดาเนินการ
2566(6)
ชาติ (8)
(9)
2570
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะที่สร้างมูลค่าสูง
1. โครงการ
2
1
17,718,000
17,718,000 17,718,000 17,718,000 17,718,000 88,590,000
ยกระดับสินค้า
เกษตรปลอดภัย
สินค้าเกษตร
อินทรีย์ เพื่อ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง
กลุม่ พืช
กิจกรรมหลักที่ 1 2
1
สานักงาน 5,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000 25,000,000
เพิ่มผลิตภาพ
เกษตรจังหวัด
การเกษตรอัต
ในกลุม่ จังหวัด
ลักษณ์ประจาถิ่น
ภาคกลาง
สู่ผลผลิตเกษตร
ตอนล่าง 2
มูลค่าสูง
กิจกรรมหลักที่ 2
เพิ่มศักยภาพการ
แปรรูปสินค้า
การเกษตร เพื่อ
เพิ่มมูลค่าด้วย
เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
กิจกรรมหลักที่ 3
ยกระดับขีด
ความสามารถ
พัฒนาสมรรถนะ
เกษตรกรกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อ
การเพิ่มค่าเกษตร
ปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

2

1

สานักงาน 2,500,000
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
ในกลุม่
จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
2
สานักงาน
เกษตร
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
2

800,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

800,000

800,000

800,000

2,500,000 12,500,000

800,000

4,000,000
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แผนงาน/
ยุทธศ แหล่ง
หน่วย
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม. ดาเนินการ
(6)
ชาติ (8)
(9)
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

กิจกรรมหลักที่ 4
สร้างและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
และกลุม่ เกษตร
ให้เป็นธุรกิจ
การเกษตร

2

1

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
2

3,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5
เชื่อมโยงตลาด
ผลผลิตและสินค้า
เกษตรในระบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

2

1

600,000

600,000

กิจกรรมหลักที่ 6
มหกรรมไม้ผล
พืชผัก เพชร
สมุทรคีรี
(Agricultural
fair)

2

1

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
2

5,000,000

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 7
ยกระดับสินค้า
เกษตรปลอดภัย
สินค้าเกษตร
อินทรีย์ เพื่อการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ

2

1

818,000

818,000

สานักงาน
เกษตร
จังหวัด
เพชรบุรี

พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569

3,000,000 3,000,000

600,000

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 25662570

3,000,000 15,000,000

600,000

600,000 3,000,000

5,000,000 5,000,000

5,000,000 25,000,000

818,000

818,000

818,000 4,090,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)
แผนงาน/
ยุทธศ แหล่ง
หน่วย พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม. ดาเนินการ
(6)
ชาติ (8)
(9)
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
2. โครงการ
2
1
9,286,000 9,286,000
9,286,000 9,286,000 9,286,000
ยกระดับสินค้า
เกษตรปลอดภัย
สินค้าเกษตร
อินทรีย์ เพื่อ
เศรษฐกิจมูลค่า
สูง กลุ่มปศุสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 1 2
1
สานักงาน 1,786,000 1,786,000
1,786,000 1,786,000
1,786,000
เสริมสร้าง
ปศุสัตว์
ศักยภาพผู้นาเพื่อ
จังหวัด
ป้องกันและ
เพชรบุรี
บรรเทาภัยพิบัติ
ด้านปศุสตั ว์
กิจกรรมหลักที่ 2 2
1
สานักงาน 1,100,000 1,100,000
1,100,000 1,100,000
1,100,000
สร้างทักษะและ
ปศุสัตว์
ส่งเสริมอาชีพ
จังหวัด
ทางเลือกปศุสตั ว์
ในกลุ่ม
เศรษฐกิจตลอดห่วง
จังหวัดภาค
โซคุณค่า (การผลิต
กลาง
การแปรรูป
ตอนล่าง 2
การตลาด)
กิจกรรมหลักที่ 3 2
1
สานักงาน 5,500,000 5,500,000
5,500,000 5,500,000
5,500,000
การเพิ่มผลิตภาพ
ปศุสัตว์
และมูลค่าสูงของ
จังหวัดใน
ผลผลิตและ
กลุ่มจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ภาคกลาง
เพชรสมุทรคีรี
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 4 2
1
สานักงาน
900,000
900,000
900,000 900,000
900,000
พัฒนาปศุสัตว์
ปศุสัตว์
ทางเลือกใหม่
จังหวัดใน
แพะเนื้อ แพะนม
กลุ่มจังหวัด
แบบครบวงจร
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

พ.ศ. 25662570

46,430,000

8,930,000

5,500,000

27,500,000

4,500,000
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แผนงาน/
ยุทธศ แหล่ง
หน่วย
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม. ดาเนินการ
(6)
ชาติ (8)
(9)
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
3.โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากมิติ
ใหม่ในชุมชน
ประมงพืนบ้าน
กิจกรรมหลักที่ 1 2
1
สานักงาน
เพิ่มศักยภาพใน
ประมง
การคุ้มครอง
จังหวัด
ทรัพยากรทาง
เพชรบุรี
ทะเลและพัฒนา
อาชีพการทา
ประมงพื้นบ้าน
เชิงอนุรักษ์
กิจกรรมหลักที่ 2
พัฒนาธุรกิจ
ชุมชนประมง
พื้นบ้านแบบครบ
วงจร
กิจกรรมหลักที่ 3
พัฒนาผลิตประมง
มูลค่าสูง เพื่อการ
ส่งออก

2

1

2

1

กิจกรรมหลักที่ 4
สร้างมูลค่า
แบรนด์ของ
ผลผลิตและสินค้า
ประมง เพชร
สมุทรคีรี
เชื่อมโยงตลาดใน
ประเทศและ
นานาชาติ

2

1

สานักงาน
ประมง
จังหวัด
เพชรบุรี

พ.ศ. 2566

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ. 25662570

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 300,000,000

27,270,000

2,730,000

สานักงาน 15,000,000
ประมงจังหวัด
ในกลุม่
จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
2
สานักงาน
5,000,000
ประมง
จังหวัดใน
กลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
2

27,270,000 27,270,000

2,730,000

27,270,000 27,270,000 136,350,000

2,730,000

2,730,000 2,730,000 13,650,000

15,000,000 15,000,000

15,000,000 15,000,000 75,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 5,000,000 25,000,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)
แผนงาน/ ยุทธศา แหล่ง หน่วย
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
พ.ศ.
โครงการสาคัญ สตร์ งปม. ดาเนินการ
2566(6)
ชาติ (8)
(9)
2570
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 5 2
1
สานักงาน
2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 10,000,000
เพิ่มผลิตภาพและ
ประมงจังหวัด
มูลค่าผลผลิต
ในกลุ่มจังหวัด
ประมงอัตลักษณ์
ภาคกลาง
เพชรสมุทรคีรี
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 6 2
1
สานักงาน
8,000,000 8,000,000 8,000,000
8,000,000 8,000,000 40,000,000
การเชื่อมโยง
ประมงจังหวัด
ตลาดประมงกับ
ในกลุ่มจังหวัด
ริเวียร่าไทยแลนด์
ภาคกลาง
กับประเทศเพื่อน
ตอนล่าง 2
บ้าน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1.โครงการเพิ่ม
2
1
16,706,700 16,706,700 16,706,700 16,706,700 16,706,700 83,533,500
ศักยภาพการผลิต
และการตลาด
พืชอัตลักษณ์พืน
ถิ่นเพชรสมุทรคีรี
กิจกรรมหลักที่ 1
ส่งเสริมและ
พัฒนาการตลาดสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI) และของดีเพชร
สมุทรคีรี

2

1

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
เพชรบุรี

608,300

608,300

608,300

608,300

608,300 3,041,500

กิจกรรมหลักที่ 2
เพิ่มศักยภาพการ
แปรรูปผลผลิตลาไย
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรด้วย
เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ

2

1

สานักงาน
เกษตร
จังหวัด
สมุทรสาคร

7,080,500

7,080,500

7,080,500

7,080,500

7,080,500 35,402,500
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งบประมาณดาเนินการ (10)
แผนงาน/
ยุทธศ แหล่ง หน่วย
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568
พ.ศ. 2569
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม. ดาเนินการ
(6)
ชาติ (8)
(9)
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 3 2
1
สานักงาน
1,100,000 1,100,000
1,100,000
1,100,000
เพิ่มศักยภาพการ
เกษตร
ผลิตพืชอัตลักษณ์
จังหวัด
พื้นถิ่น
เพชรบุรี
กิจกรรมหลักที่ 4 2
1 มหาวิทยาลัย
1,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
ยกระดับ
ราชภัฎ
มาตรฐานเกลือ
เพชรบุรี
ทะเลไทยสู่อาหาร
ปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 5 2
1
สานักงาน
1,300,000 1,300,000
1,300,000
1,300,000
พัฒนาระบบตลาด
พาณิชย์
กระตุ้นการ
จังหวัดใน
จาหน่ายสินค้า
กลุ่มจังหวัด
ผ่านระบบ
ภาคกลาง
ออนไลน์ เพชร
ตอนล่าง 2
สมุทรคีรี
กิจกรรมหลักที่ 6 2
1
สานักงาน
800,000
800,000
800,000
800,000
พัฒนาการผลิต
เกษตรและ
และมูลค่าเกลือ
สหกรณ์
เพชรสมุทรคีรี
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
2
กิจกรรมหลักที่ 7 2
1
สานักงาน
2,500,000 2,500,000
2,500,000
2,500,000
เสริมสร้างขีด
สหกรณ์
ความสามารถ
จังหวัด
วิสาหกิจชุมชนและ
ในกลุ่ม
SMEs เพื่อการเพิ่ม
จังหวัด
ผลิตภาพ
ภาคกลาง
อุตสาหกรรมใน
ตอนล่าง 2
ระบบเศรษฐกิจฐาน
ราก ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

พ.ศ. 2570 พ.ศ. 25662570

1,100,000

5,500,000

1,000,000

5,000,000

1,300,000

6,500,000

800,000

4,000,000

2,500,000

12,500,000
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แผนงาน/
ยุทธศ แหล่ง หน่วย
พ.ศ. 2566
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม. ดาเนินการ
(6)
ชาติ (8)
(9)
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 8 2
1
สานักงาน 1,500,000
แปรรูปเพิ่มมูลค่า
พัฒนาชุมชน
สินค้า OTOP เพื่อ
จังหวัดใน
การส่งออก และ
กลุ่มจังหวัด
รองรับตลาดมูลค่า
ภาคกลาง
สูง
ตอนล่าง2
กิจกรรมหลักที่ 9 2
1
สานักงาน
817,900
เสริมสร้างและ
พัฒนาชุมชน
พัฒนาผู้นาการ
จังหวัดสมุทร
เปลี่ยนแปลง
สงคราม

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ. 2567
พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ.
25662570

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 7,500,000

817,900

817,900

817,900

817,900 4,089,500

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบริการเพื่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
1.โครงการ
2 1
377,348,000 377,348,000 377,348,000 377,348,000 377,348,000 1,886,740,000
ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานและ
ทันสมัย กลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 1 2 1 แขวงทาง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000
หลวง/แขวง
ขยายทางจราจร
ทางหลวง
ถนนทางหลวงใน
ชนบท
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
ตอนล่าง 2
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แผนงาน/
ยุทธศ
โครงการสาคัญ าสตร์
(6)
ชาติ
(X)/
แผน
แม่บ
ทฯ
(Y)
(7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แห หน่วยดาเนิน
ล่ง
การ
งป
(9)
ม.
(8)

พ.ศ. 2566

1

104,630,000 104,630,000 104,630,000 104,630,000 104,630,000 523,150,000

แขวงทาง
หลวง/แขวง
ทางหลวง
ชนบท
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลาง
ตอนล่าง 2
1 แขวงทาง
หลวง/แขวง
ทางหลวง
ชนบท
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลาง
ตอนล่าง 2

พ.ศ. 2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570 พ.ศ. 25662570

กิจกรรมหลักที่ 2
งานก่อสร้างถนน
ปรับปรุงถนน และ
บูรณะผิวทางจราจร
ถนนทางหลวงใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

2

กิจกรรมหลักที่ 3
งานติดตั้งสิ่งอานวย
ความสะดวก และ
อานวยความ
ปลอดภัย (ติดตั้ง
ป้ายจราจร ราวกัน
อันตราย ไฟแสง
สว่าง) บนถนนทาง
หลวงในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกุยบุรี
ซาฟารี

2

2

1

ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

23,000,000 23,000,000 23,000,000

23,000,000 23,000,000 115,000,000

กิจกรรมหลักที5่
กิจกรรมการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวผจญภัย
กุยบุรีและแก่ง
กระจาน

2

1

ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

30,000,000 30,000,000 30,000,000

30,000,000 30,000,000 150,000,000

39,718,000 39,718,000 39,718,000 39,718,000

39,718,000 198,590,000

95
บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/
ยุทธศ แหล่ง หน่วย
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม. ดาเนิน
(6)
ชาติ (8)
การ
(X)/
(9)
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
กิจกรรมหลักที6่
2
1 แขวงทาง
กิจกรรมสร้าง
หลวง
อารยสถาปัตย์
จังหวัดใน
เพื่อการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด
ของคนทั้งมวล
กิจกรรมหลักที่7
2
1 สานักงาน
กิจกรรมพัฒนา
ป้องกันและ
ท่องเที่ยวชายหาด
บรรเทา
ทันสมัยและ
สาธารณภัย
ปลอดภัย Smart
ในกลุ่ม
and Safety
จังหวัดภาค
beach
กลาง
ตอนล่าง 2
2. โครงการ
เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลตะวันตก
(Thailand
Riviera)
แขวงทาง
กิจกรรมหลักที่ 1 2
1
หลวง/แขวง
งานขยายทาง
ทางหลวง
จราจรถนนทาง
ชนบท
หลวงในพื้นที่กลุ่ม
ในกลุม่
จังหวัดภาคกลาง
จั
ง
หวัดภาค
ตอนล่าง 2
กลางตอนล่าง
2
แขวงทาง
กิจกรรมหลักที่ 2 2
1
หลวง/แขวง
งานก่อสร้างถนน
ทางหลวง
ปรับปรุงถนน
ชนบท
และบูรณะผิวทาง
ในกลุ
ม่
จราจรถนนทาง
จังหวัดภาค
หลวงในพื้นที่กลุ่ม
กลางตอนล่าง
จังหวัดภาคกลาง
2
ตอนล่าง 2

พ.ศ. 2566

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

พ.ศ.2570 พ.ศ. 25662570

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000 40,000,000 200,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000 40,000,000 200,000,000

420,747,800 420,747,800 420,747,800 420,747,800 420,747,800 2,103,739,000

30,000,000

123,000,000

30,000,000

30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000

123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 615,000,000
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แผนงาน/ ยุทธ แหล่ง
โครงการสาคัญ ศาส งปม.
(6)
ตร์ (8)
ชาติ
(X)/
แผน
แม่บ
ทฯ
(Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 3 2
1
งานติดตั้งสิ่ง
อานวยความ
สะดวก และอานวย
ความปลอดภัยด้าน
การท่องเที่ยว
(ติดตั้งป้ายจราจร
ป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว ราว
กันอันตราย ไฟแสง
สว่าง) บนถนนทาง
หลวงในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 4
งานพัฒนา
เส้นทางจักรยาน
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
อันตรายเส้นทาง
จักรยาน เพื่อการ
ท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 5
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์แสดงพันธุ์
สัตว์น้า
(Aquarium)

2

2

1

1

หน่วย
ดาเนิน
การ
(9)

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570 พ.ศ. 25662570

แขวงทาง
หลวง/
แขวงทาง
หลวง
ชนบท
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลาง
ตอนล่าง 2

46,170,000 46,170,000 46,170,000 46,170,000

46,170,000 230,850,000

สานักงาน
โยธาและ
ผังเมือง
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลาง
ตอนล่าง 2

76,000,000

76,000,000 76,000,000 76,000,000

76,000,000 380,000,000

สานักงาน
โยธาธิการ
และผัง
เมือง
จังหวัด
สมุทรสาคร

30,057,000

30,057,000 30,057,000 30,057,000

30,057,000 150,285,000
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แผนงาน/ ยุทธ แหล่ง หน่วย
โครงการสาคัญ ศาส งปม. ดาเนิน
(6)
ตร์ (8)
การ
ชาติ
(9)
(X)/
แผน
แม่บ
ทฯ
(Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่
2
1 สานักงาน
6 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
และกีฬา
การตลาดการ
จังหวัด
ท่องเที่ยวกลุ่ม
ประจวบคีรี
จังหวัดภาคกลาง
ขันธ์
ตอนล่าง 2 เพชร
สมุทรคีรี
เชื่อมโยง
Thailand
Riviera
กิจกรรมหลักที่ 7 2
1 สานักงาน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและ
และกีฬา
นันทนาการกลุ่ม
จังหวัด
จังหวัดภาคกลาง
สมุทรสาคร
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 8 2
1 สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
และกีฬา
เพชรสมุทรคีรี
จังหวัด
ผ่านเทคโนโลยี
สมุทรสง
(AR : Augmented
คราม
Reality)
กิจกรรมหลักที่ 9 2
1
ศูนย์
พัฒนาศักยภาพ
ป้องกัน
การป้องกันและ
และ
บรรเทาสาธารณ
บรรเทา
ภัยทางทะเล
สาธารณภัย
เชื่อมโยงการ
เขต 4
ท่องเที่ยวชายฝั่ง
ประจวบ
ทะเลตะวันตก
คีรีขันธ์

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

พ.ศ.2570 พ.ศ. 25662570

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

6,230,000

6,230,000

6,230,000

6,230,000

6,230,000

31,150,000

12,000,000

12,000,000 12,000,000

12,000,000

12,000,000

60,000,000

81,290,800

81,290,800 81,290,800

81,290,800

81,290,800 406,454,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)

แผนงาน/
ยุทธ แหล่ง หน่วย พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568
พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ. 2566โครงการสาคัญ ศาส งปม. ดาเนิน
2570
(6)
ตร์ (8)
การ
ชาติ
(9)
(X)/
แผน
แม่บ
ทฯ
(Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่
2
1
สานักงาน 10,000,000 10,000,00
10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000
10 กิจกรรม
การ
0
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
และกีฬา
การตลาด การ
จังหวัดใน
ท่องเที่ยวเพชร
กลุ่มจังหวัด
สมุทรคีรีเชื่อมโยง
ไทยแลนด์ริเวียร่า
และกทม.
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และระบบการบริหารจัดการให้เป็นการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ
1.โครงการพัฒนา
66,027,600 66,027,600 66,027,600 66,027,600 66,027,600 330,138,000
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวกลุม่
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 1 2 1
สานัก
1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
1,900,000
9,500,000
ส่งเสริม
งานท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ
และกีฬาจังหวัด
ยกระดับมาตรฐาน
ประจวบ
ด้านสุขอนามัย (SHA
คีรีขันธ์
: Amazing Thailand
Safety & Health
Administration)
กิจกรรมหลักที่ 2 2 1
สานักงาน 1,804,400 1,804,400 1,804,400 1,804,400
1,804,400
9,022,000
สร้างเครือข่าย
พัฒนาชุมชน
ขยายผล
จังหวัดสมุทรสง
ท่องเที่ยวโดย
คราม
ชุมชนเพชรสมุทร
คีรี
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งบประมาณดาเนินการ (10)
แผนงาน/ ยุทธศ แหล่ง หน่วยดาเนิน พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ .ศ.2568
พ.ศ.2569 พ.ศ.2570
พ.ศ.
โครงการสาคัญ าสตร์ งป
การ
2566(6)
ชาติ ม.
(9)
2570
(X)/ (8)
แผน
แม่บ
ทฯ
(Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 3 2 1
สานัก
2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 10,000,000
เสริมสร้าง
งานท่องเที่ยว
ศักยภาพของ
และกีฬาจังหวัด
ชุมชนเพื่อ
ประจวบ
ยกระดับการ
คีรีขันธ์
ท่องเที่ยวรองรับ
การท่องเที่ยว
นานาชาติ
กิจกรรมหลักที่ 4 2 1
สานัก
323,200
323,200
323,200
323,200 323,200 1,616,000
ชุมชนท่องเที่ยว
งานยุติธรรม
ปลอดภัย
จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมหลักที่ 5
กิจกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก เพื่อ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 6
กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวชุมชน

2

1

สานักงาน 25,000,000
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

2

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 7
กิจกรรมเชื่อมโยง
กิจกรรมชุมชนกับ
การท่องเที่ยว
นานาชาติ
กิจกรรมหลักที่ 8
กิจกรรมท่องเที่ยว
เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ สปา และ
ความงาม

2

1

สานักงาน
10,000,000
พาณิชย์จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

2

1

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

5,000,000

5,000,000

25,000,000 25,000,000

5,000,000

5,000,000

10,000,000 10,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000 25,000,000 125,000,000

5,000,000

5,000,000 25,000,000

10,000,000 10,000,000 50,000,000

5,000,000 5,000,000 25,000,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)
แผนงาน/ ยุทธศ แหล่ง หน่วยดาเนิน พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570
พ.ศ.
โครงการสาคัญ าสตร์ งปม.
การ
2566(6)
ชาติ (8)
(9)
2570
(X)/
แผน
แม่บ
ทฯ
(Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 9 2
1
สานักงาน
5,000,000 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000 25,000,000
กิจกรรม
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
จังหวัดในกลุ่ม
อาหารและภูมิ
จังหวัด
ปัญญาเพชร
สมุทรคีรี
กิจกรรมหลักที่
10 กิจกรรม
มหกรรม
ท่องเที่ยวแหล่ง
เรียนรูศ้ าสตร์
พระราชาพื้นที่
เพชรสมุทรคีรี

2

1

สานักงาน 10,000,000 10,000,000
พัฒนาชุมชน
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

10,000,000

10,000,000 10,000,000 50,000,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
1. โครงการ
2
1
19,200,000 19,200,000 19,200,000
19,200,000 19,200,000 96,000,000
มหกรรม
ท่องเที่ยว
วัฒนธรรม
ประเพณี ชาติ
พันธ์ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 1 2
1
สานัก
5,000,000 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000 25,000,000
มหกรรมชาติพันธุ์
งานท่องเที่ยว
เพชรสมุทรคีรี
และกีฬา
จังหวัด
สมุทรสงคราม
กิจกรรมหลักที่ 2
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัส
ภูมิปัญญาอาหาร
พื้นถิ่น

2

1

สานักงาน
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
เพชรบุรี

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000 11,000,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)

แผนงาน/
ยุทธ แหล่ง หน่วยดาเนิน พ.ศ.
พ.ศ. 2567
โครงการสาคัญ ศาส งปม.
การ
2566
(6)
ตร์ (8)
(9)
ชาติ
(X)/
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 3 2
1
สานักงาน 1,000,000 1,000,000
กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาชุมชน
ตลาดการ
จังหวัดในกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิง
จังหวัด
สุขภาพ เชิงธุรกิจ
มูลค่าสูง
กิจกรรมหลักที่ 4 2
1
สานักงาน 5,000,000 5,000,000
กิจกรรมส่งเสริม
ท่องเที่ยวและ
การทาตลาดการ
กีฬาจังหวัดใน
ท่องเที่ยวบน
กลุ่มจังหวัด
ระบบออนไลน์
กิจกรรมหลักที่ 5
กิจกรรมจัดแสดง
นิทรรศการชาติ
พันธุ์เพชรสมุทร
คีรี

2

1

2.โครงการ
มหกรรมกีฬา
เพชรสมุทรคีรี
กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรมวิ่งเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิง
กีฬากลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมดนตรี
และศิลปะบน
ชายหาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว
นานาชาติ

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

พ.ศ.
25662570

1,000,000

1,000,000

1,000,000 5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 25,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000 30,000,000

25,000,000 25,000,000

25,000,000

สานักงาน 6,000,000
พัฒนาชุมชน
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

25,000,000 25,000,000 125,000,000

2

1

สานักงาน 4,000,000
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรสงคราม

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 20,000,000

2

1

สานักงาน 5,000,000
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 25,000,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)

แผนงาน/
ยุทธศา แหล่ง หน่วย พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570
โครงการสาคัญ สตร์ งปม. ดาเนิน
(6)
ชาติ (8)
การ
(X)/
(9)
แผน
แม่บทฯ
(Y) (7)
กิจกรรมหลักที่ 3 2
1 สานักงาน 8,000,000 8,000,000
8,000,000
8,000,000 8,000,000
กิจกรรมมหกรรม
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวทาง
และกีฬา
ทะเล เพชรสมุทร
จังหวัด
คีรี
ในกลุ่ม
จังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 4 2
1 สานักงาน 6,000,000 6,000,000
6,000,000
6,000,000 6,000,000
กิจกรรมวิ่งเทรล
ท่องเที่ยว
เพชรสมุทรคีรี
และกีฬา
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 5 2
1 สานักงาน 2,000,000 2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000
กิจกรรมปั่น
ท่องเที่ยว
จักรยานเพชร
และกีฬา
สมุทรคีรี
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนากาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อให้มีผลิตภาพแรงงานที่สูงขึน
1. โครงการ
พัฒนากาลังคน
เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจแห่ง
อนาคต
กิจกรรมหลักที่ 1
อบรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน
ที่มีสมรรถนะ
ศตวรรษที่ 21

2

1

พ.ศ.
25662570

40,000,000

30,000,000

10,000,000

30,700,000

30,700,000

30,700,000

30,700,000 30,700,000 153,500,000

สานักงาน 8,000,000
แรงงานใน
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

8,000,000

8,000,000

8,000,000 8,000,000 40,000,000
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แผนงาน/
ยุทธศา แหล่ง หน่วย
โครงการสาคัญ สตร์ งปม. ดาเนิน
(6)
ชาติ (8)
การ
(X)/
(9)
แผน
แม่บทฯ
(Y) (7)
กิจกรรมหลักที่ 2
2
1 สานักงาน
ยกระดับ
พาณิชย์ใน
ผู้ประกอบการสู่นัก
กลุม่ จังหวัด
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาคกลาง
ยุคใหม่
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 3
2
1 สานักงาน
เตรียมพร้อม
อุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการ
ในกลุม่
อุตสาหกรรมสู่
จังหวัด
อุตสาหกรรม
ภาคกลาง
BCG
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 4
2
1 สานักงาน
พัฒนาระบบ
อุตสาหกรรม
บริการ
ในกลุม่
ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัด
แบบครบวงจร
ภาคกลาง
เบ็ดเสร็จ ณ จุด
ตอนล่าง 2
เดียว
กิจกรรมหลักที่ 5
พัฒนาการตลาด
ออนไลน์ เพื่อ
ผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรมของเพชร
สมุทรคีรี
กิจกรรมหลักที่ 6
เชื่อมโยงการค้า
ภาคอุตสาหกรรม
กับประเทศเพื่อน
บ้านและนานาชาติ

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

พ.ศ.
25662570

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000 3,500,000 17,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 5,000,000 25,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 3,000,000 15,000,000

2

1

สานักงาน 1,200,000
พาณิชย์ใน
กลุม่ จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

1,200,000

1,200,000

1,200,000 1,200,000 6,000,000

2

1

สานักงาน 10,000,000 10,000,000
พาณิชย์ใน
กลุม่ จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

10,000,000

10,000,000 10,000,000 50,000,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญา
1. โครงการ
20,025,000 20,025,000
20,025,000
20,025,000
ส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจขนาด
ย่อม

20,025,000 100,125,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)
แผนงาน/ ยุทธศา แหล่ง หน่วย พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570
พ.ศ.
โครงการสาคัญ สตร์ งปม. ดาเนิน
2566(6)
ชาติ (8)
การ
2570
(X)/
(9)
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 1 2
1
สานักงาน 1,150,000 1,150,000
1,150,000
1,150,000 1,150,000 5,750,000
พัฒนาสร้างสรรค์
อุตสาหกรรม
นวัตกรรมใหม่จาก
จังหวัด
วัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
เพชรบุรี
โดยเทคโนโลยีการ
ผลิต ที่สะอาด 4R
กิจกรรมหลักที่ 2 2
1
สานักงาน 1,375,000 1,375,000
1,375,000
1,375,000 1,375,000 6,875,000
พัฒนาระบบ
พาณิชย์
การตลาดกระตุ้น
จังหวัด
การจาหน่าย
สมุทร
สินค้าผ่านระบบ
สาคร
ออนไลน์ “เพชร
สมุทรคีร”ี
กิจกรรมหลักที่ 3
พัฒนา
อุตสาหกรรม
BCG เพชรสมุทร
คีรี

2

1

กิจกรรมหลักที่ 4
พัฒนาและขยาย
Green Industry
ให้ครอบคลุมห่วง
โซ่มูลค่าในกลุ่ม
จังหวัดเพชร
สมุทรคีรี
กิจกรรมหลักที่ 5
พัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพ
SMEs เพชรสมุทร
คีรี

2

1

2

1

สานักงาน 5,000,000
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
สานักงาน 2,000,000
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
สานักงาน 6,500,000
สหกรณ์
จังหวัด
ในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 25,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 10,000,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000 32,500,000
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งบประมาณดาเนินการ (10)
แผนงาน/ ยุทธศา แหล่ง หน่วย พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570
พ.ศ.
โครงการสาคัญ สตร์ งปม. ดาเนิน
2566(6)
ชาติ (8)
การ
2570
(X)/
(9)
แผน
แม่บท
ฯ (Y)
(7)
กิจกรรมหลักที่ 6 2
1
สานักงาน 4,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000 4,000,000 20,000,000
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
ชุมชน
OTOP เพชร
จังหวัดใน
สมุทรคีรี
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
1. โครงการ
112,000,000 112,000,000
112,000,000 112,000,000 112,000,000 560,000,000
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติแบบครบ
วงจรด้วย
เทคโนโลยีและ
การมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 1
ก่อสร้างเขื่อนที่
เป็นโครงสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

2

1

ชลประ 50,000,000 50,000,000
ทานสมุทร
สาคร

50,000,000

50,000,000 50,000,000 250,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่น
เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล

2

1

สานักงาน 40,000,000 40,000,000
โยธาธิการ
และผังเมือง
ในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

40,000,000

40,000,000 40,000,000 200,000,000
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แผนงาน/ ยุทธศาส แหล่ง หน่วย
พ.ศ.
พ.ศ. 2567
โครงการสาคัญ ตร์ชาติ งปม. ดาเนิน
2566
(6)
(X)/ (8)
การ
แผน
(9)
แม่บทฯ
(Y) (7)
กิจกรรมหลักที่ 3
2
1 สานักงาน 15,000,000 15,000,000
กิจกรรมก่อสร้าง
โยธาธิการ
เขื่อนป้องกันการ
และผังเมือง
กัดเซาะแบบเรียง
ในกลุม่
หินใหญ่ริม
จังหวัดภาค
ชายหาด
กลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 4
2
1 สานักงาน 2,000,000 2,000,000
กิจกรรมฟื้นฟูป่า
ทรัพยากร
ชายเลนหลังแนว
ทางทะเล
ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
และชายฝั่งที่
โดยวิธีเลียนแบบ
3
ธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 5
กิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้าเค็มรุกล้าพื้นที่
เกษตรกรรมด้วย
เทคโนโลยี
สมัยใหม่

2

1

สานักงาน 5,000,000
ทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝัง่
ที่ 3

5,000,000

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569

15,000,000

พ.ศ.2570

พ.ศ.
25662570

15,000,000 15,000,000 75,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 25,000,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1.โครงการอนุรักษ์ 2
1
20,400,000 20,400,000
20,400,000 20,400,000 20,400,000 102,000,000
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบในการ
แก้ไขปัญหาช้าง
ป่าในพื้นที่กลุ่มป่า
แก่งกระจานตาม
แนวพระราชดาริ

2

1

สานักงาน 6,400,000
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบุรี และ
จังหวัด
ประจวบคีรี
ขันธ์

6,400,000

6,400,000

6,400,000

6,400,000 32,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/
ยุทธศา แหล่ง หน่วย
พ.ศ.
พ.ศ. 2567
โครงการสาคัญ สตร์ งปม. ดาเนิน
2566
(6)
ชาติ (8)
การ
(X)/
(9)
แผน
แม่บทฯ
(Y) (7)
กิจกรรมหลักที่ 2
2
1 สานักงาน 7,000,000 7,000,000
พัฒนาหมู่บ้าน
ทรัพยากร
ต้นแบบด้านการ
และ
จัดการและแก้ไข
สิ่งแวดล้อม
ปัญหาไฟป่า
จังหวัด
ในพื้นที่กลุ่มป่า
เพชรบุรี
แก่งกระจาน
และจังหวัด
แหล่งมรดกโลก
ประจวบ
คีรีขันธ์
กิจกรรมหลักที่ 3
2
1 สานักงาน 2,000,000 2,000,000
รณรงค์เพื่อเพิ่ม
ทรัพยากร
พื้นที่ป่าชายเลน
ธรรมชาติ
เพชรสมุทรคีรี
และ
อย่างมีส่วนร่วม
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 4
ปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ป่าชายเลนเพชร
สมุทรคีรี

2

1

สานักงาน 5,000,000
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

5,000,000

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569

พ.ศ.2570 พ.ศ. 25662570

7,000,000

7,000,000

7,000,000 35,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 25,000,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการนาอย่างเป็นระบบทังลุ่มนา เพื่อให้มีนาใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
1. โครงการการ
35,500,000 35,500,000
35,500,000 35,500,000 35,500,000 177,500,000
บริหารจัดการนา
ทังระบบในลุ่มนา
ต่างๆ ในเขตภาค
กลางตอนล่าง 2
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บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/
ยุทธศาส แหล่ง หน่วย
โครงการสาคัญ ตร์ชาติ งปม. ดาเนิน
(6)
(X)/ แผน (8)
การ
แม่บทฯ
(9)
(Y) (7)
กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้า อาคาร
บังคับน้า และ
ระบบส่งน้าใหม่
สถานีสูบน้า
และเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งเพื่อ
การเกษตร
อุตสาหกรรม
และป้องกัน
อุทกภัยในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2
กิจกรรมหลักที่ 2
ฝึกและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
สถานการณ์
อุทกภัยในพื้นที่
การเกษตร

2

กิจกรรมหลักที่ 3
การรณรงค์เพื่อ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ
ของแม่น้า ลา
คลอง และแหล่ง
น้าธรรมชาติใน
กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2
อย่างมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 4
การรณรงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บาบัดและควบคุม
การระบายน้าเสียสู่
ชุมชน

2

1

2

1

รวมทังสิน*

1

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

ชลประทาน 20,000,000 20,000,000
ในพื้นที่
กลุม่ จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

ศูนย์
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
เขต 4
ประจวบ
คีรีขันธ์
สานักงาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่
กลุม่ จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569

พ.ศ.2570 พ.ศ. 25662570

20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 2,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 25,000,000

สานักงาน 10,000,000 10,000,000
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
1,230,659,100 1,230,659,100

10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000

1,230,659,100 1,230,659,100 1,230,659,100 6,153.295,500
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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แบบ กจ.1-1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะที่สร้างมูลค่าสูง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง กลุ่มพืช
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้ความสาคัญ ประเด็นด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่เป็นเจ้าภาพ มีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดย
มุ่งเน้ นให้ เกษตรกรผลิ ตสิ นค้ าที่ได้มาตรฐาน ผ่ านระบบมาตรฐานการจัดการ
คุ ณภาพทางการเกษตรที่ ได้ รั บการรั บรอง พร้ อมทั้ งให้ ความรู้ เกษตรกรด้ าน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด การพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เพื่อให้สิ นค้าเกษตรเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี
สมุ ทรสาคร สมุ ท รสงคราม และประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น แหล่ งผลิ ต สิ น ค้ า ที่
หลากหลายประเภททั้งผลผลิตด้านการเกษตร เกษตรแปรรูป ตลอดจนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร โดยมีผู้ผลิตประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชนการเกษตร และการรวมกลุ่มกันของกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งภาครัฐได้ให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร โดย สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร
การให้ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด แต่ผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดส่วนใหญ่ยังมีข้อจากัด โดยเฉพาะด้านการตลาดสินค้าเกษตร และปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยจากสารพิษ เพิ่ม
มากขึ้นแต่เกษตรกรยังขาดความรู้ และยังใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่มาก
เกินความจาเป็น ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทาให้เกิดสารพิษตกค้างใน ผัก ผลไม้
ในอัตราที่สูงเกินระดับความปลอดภัย จึงควรดาเนินการให้ความรู้ และสร้างความ
เข้าใจ ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้สูงขึ้น และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
1. ส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า และ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกร กลุ่มพืช
2. เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้า
การเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษ
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายสินค้ามากขึ้น
4. พัฒนาให้ผลผลิตทางการเกษตร มีความปลอดภัยไร้สารเคมี ได้มาตรฐาน
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หัวข้อ
4. ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย

5. พืนที่เป้าหมาย

รายละเอียด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจานวน 50 แปลงต่อปี
3. จานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มขึ้น จานวน 1 กลุ่ม/
ตาบล/ปี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มผลิตภาพการเกษตรอัตลักษณ์ประจาถิ่นสู่ผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณ
5,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินค้าการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
งบประมาณ
2,500,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 12,500,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร เพื่อการ
เพิ่มค่าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
งบประมาณ
800,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 4,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 สร้างและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรให้เป็นธุรกิจการเกษตร
งบประมาณ
3,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 15,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 เชื่อมโยงตลาดผลผลิตและสินค้าเกษตรในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

600,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 3,000,000 บาท)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7

มหกรรมไม้ผล พืชผัก เพชรสมุทรคีรี (Agricultural fair)
5,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
818,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 4,090,000 บาท)
นางสาวศิระประภา โพธิ์กาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการ
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หัวข้อ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
88,590,000 บาท
1. มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และมี
รายได้เพิ่มขึ้น
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
เพื่อให้มีมูลค่าสูงขึ้น
3. กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความสามารถด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
1. เกษตรกรมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร
2. มีการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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แบบ กจ.1-1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะที่สร้างมูลค่าสูง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง กลุ่มปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้ความสาคัญ ประเด็นด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่เป็นเจ้าภาพ มีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดย
มุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้าน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด การพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เพื่อให้สินค้าเกษตรเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดความรู้ และทักษะด้านการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการแปรรูปเพื่อผลิตสินค้าปศุสัตว์ และยังขาดความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว์ เช่น โรคลัมปี-สกินในโคถือว่าเป็นโรคติดเชื้ออุบตั ิ
ใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ทาให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ควรจะส่งเสริมให้
เกษตรกร มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงปศุสัตว์ทางเลือกใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสร้างความเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อม สาหรับการป้องกันและรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย
5. พืนที่เป้าหมาย

1. ส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า และเพิ่ม
มูลค่าสินค้าปศุสัตว์
2. เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าปศุสัตว์
ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากสัตว์
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัย
พิบัติด้านปศุสัตว์
1. จานวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ทางเลือกเพิ่มขึ้น 50 ราย/ตาบล/ปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 5 ต่อปี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด

เสริมสร้างศักยภาพผู้นา เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
1,786,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 8,930,000 บาท)
นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพทางเลือกปศุสัตว์เศรษฐกิจตลอดห่วงโซคุณค่า
(การผลิต การแปรรูป การตลาด)
งบประมาณ
1,100,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 5,500,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าสูงของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพชรสมุทร
งบประมาณ
คีรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5,500,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 27,500,000 บาท)
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาปศุสัตว์ทางเลือกใหม่ แพะเนื้อ แพะนม แบบครบวงจร
งบประมาณ
900,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 4,500,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
7. ระยะเวลาในการ
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570
ดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
46,430,000 บาท
9. ผลผลิต (Output)
1. มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้น
3. สินค้าปศุสัตว์มีมาตรฐานและคุณภาพเพิ่มขึ้น
4. เกษตรกรมีความพร้อม และความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านปศุสัตว์มากขึ้น
10. ผลลัพธ์จากการ
1. เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ดาเนินโครงการ
การพัฒนาปศุสัตว์ทางเลือกใหม่
(Outcome)
2. มีการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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แบบ กจ.1-1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะที่สร้างมูลค่าสูง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพั ฒนาและส่ งเสริ มเศรษฐกิ จระดั บฐานรากมิ ติ ใหม่ ในชุ มชนประมง
พื้นบ้าน
การท าประมงถือ ว่า เป็ นภาคเศรษฐกิจ สาขาหลั กของกลุ่ มจั งหวั ด
ภาคกลางตอนล่ า ง 2 โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรด้านการประมง
คิดเป็ น ร้ อยละ 4.38 ของมูล ค่าผลผลิ ตมวลรวมของกลุ่ มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนของมูลค่าการประมงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดสูงที่สุด คือ จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 5.58 จังหวัด
สมุทรสาคร คิดเป็น ร้อยละ 4.80 จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 2.06
และจังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 1.07 ตามลาดับ จากการเกิดวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจ ชะลอตัว การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่รวดเร็ว และรุนแรง
และการเกิดโรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาคการประมงอย่างมีนัยยะสาคัญ
กล่าวคือ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ ต้นทุนการผลิต /การทาประมงสูงขึ้น
ชาวประมงมี ร ายได้ ล ดลง ขาดทุ น และเป็ น หนี้ สิ น เพื่ อ ให้ ปั ญ หาในการ
ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านได้รับการแก้ไข จึงจาเป็นต้องพัฒนา
ประมงรายย่ อ ยไปสู่ ชุ ม ชนประมงท้ อ งถิ่ น องค์ ก รชุ ม ชนประมงท้ อ งถิ่ น
และเครือข่ายประมงให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามประเด็นที่ควรให้
ความสาคัญ รวมทั้ง การศึกษาและพัฒนางานประมงพื้นบ้านแบบยั่งยืน โดยการ
ยกระดั บ การพั ฒ นาด้ ว ยนโยบายรั ฐ บาล และแผนการพั ฒ นาทุ ก ระดั บ
ให้เชื่อมโยงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานกรมประมงในฐานะที่มีบทบาท
ภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิ จระดับฐานรากในชุมชนประมง
พื้นบ้าน จึงได้ปรับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสร้าง
ระบบการบริห ารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่ งเสริม การรวมกลุ่มชาวประมง
พื้นบ้านให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นในรูปแบบของการนาผลผลิตสัตว์น้าที่จับ
มาได้มาสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ประมงให้เป็นที่
ยอมรั บ ของผู้ บ ริโ ภคทั้ง ในและต่ างประเทศ โดยที่มุ่ งเน้น การส่ งเสริ มและ
พัฒนาองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและเครือข่ ายให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
อัน จะส่ งผลให้ ภ าคการประมงเติบ โตอย่า งยั่ง ยืน โดยยึ ด หลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าประมง สู่ความเป็นผู้ประกอบการมือ
อาชีพ มีกระบวนการแปรรูปสิ นค้าประมงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย
5. พืนที่เป้าหมาย

รายละเอียด
1. เสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งทา
การประมงที่มีคุณภาพและเพิ่มการจ้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนประมง
พื้นบ้าน
2. เพื่อยกระดับวิถีการทาประมงพื้นบ้าน ตามแนวทางการทาประมงอย่าง
ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
3. เพิ่มส่งเสริมการรวมกลุ่มของการทาประมงพื้นบ้าน
4. เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ประมง ปลอดภัยไร้สารเคมี
5. เพื่อส่งเสริมให้มีแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภค
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นรายได้ของการทาประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 5 ต่อปี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและพัฒนาอาชีพการทา
ประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์
งบประมาณ
27,270,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 136,350,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ
นายมานพ เพิ่มสุข นักวิชาการประมง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ้านแบบครบวงจร
งบประมาณ
2,730,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 13,650,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ
นายมานพ เพิ่มสุข นักวิชาการประมง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาผลิตประมงมูลค่าสูง เพื่อการส่งออก
งบประมาณ
15,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 75,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 สร้างมูลค่าแบรนด์ของผลผลิตและสินค้าประมง เพชรสมุทรคีรี เชื่อมโยงตลาด
ในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณ
5,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าผลผลิตประมงอัตลักษณ์เพชรสมุทรคีรี
งบประมาณ
2,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 10,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การเชื่อมโยงตลาดประมงกับริเวียร่าไทยแลนด์กับประเทศเพื่อนบ้าน
งบประมาณ
8,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 40,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
7. ระยะเวลาในการ
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570
ดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
300,000,000 บาท
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หัวข้อ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. มีชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงจากวัตถุดิบ ภูมิปัญญาหรืออัตลักษณ์
ท้องถิ่นของชุมชน
3. ชุมชนประมงพื้นบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการทาอาชีพประมงควบคู่ กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
1. ชุมชนพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง มีอาหารสัตว์น้าบริโภค ลดรายจ่ายในการ
ดารงชีวิต หากมีเหลือสามารถจาหน่าย
2. มีการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าประมง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
และความต้องการของตลาด
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แบบ กจ.1-1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เพชรสมุทรคีรี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นการสร้ า งความสามารถ
ในการแข่งขัน มุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่าที่เน้นเกษตร
คุณภาพสูงและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตร
ปลอดภัยที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและเข้าสู่
ระบบมาตรฐานการจัด การคุณ ภาพทางการเกษตร ตลอดจน
ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่ง
บ่ งชี้ ทางภู มิ ศาสตร์ โดยส่ งเสริ มการน าอั ตลั กษณ์ พื้ น ถิ่ น และ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์
มีนโยบายส่งเสริมด้านทรัพย์สิ นทางปัญญา โดยเน้นการสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและให้ประชาชนเห็น
ความส าคั ญ ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามากขึ้ น เพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสามารถพึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของจังหวัดมากยิ่งขึ้น
กลุ่มจังหวั ดภาคกลางตอนล่ าง 2 หรือ เพชรสมุทรคีรี
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของสินค้าและมี อัตลักษณ์พื้นถิ่น
เช่น สินค้าเกษตร GI (Geographical Indications) สินค้า
หัตถกรรม (Handicraft) และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Product) ที่จะนามาพัฒ นาต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปในอนาคต
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการ
ผลิตสินค้าประจาถิ่น และให้เกิดการพัฒนาส่งเสริมและสร้างการ
รับรู้ให้มีการนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเพชรสมุทรคีรี มา
จัดทาให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่มีความเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ
ในการเลือกซื้อ จะเป็นการยกระดับของสินค้าให้มีความโดดเด่น
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจาหน่าย
สินค้ามากขึ้น รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิ ต
มากยิ่งขึ้น และสินค้า GI ของเพชรสมุทรคีรีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากขึ้น
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

5. พืนที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1. เพื่อพัฒ นาเกษตรกรให้ มีความรู้ความเข้าใจในการผลิ ตพืช
อัตลักษณ์พื้นถิ่น
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตสินค้า
มากยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
หรือเกษตรอินทรีย์
5. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
1) เกษตรกรที่ส ามารถจ าหน่ายสิ น ค้า ผ่ า นระบบออนไลน์ไ ด้
เพิ่มขึ้นจานวน 100 รายต่อปี
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP/ SMEs ร้อยละ 20 ต่อปี
3) ร้อ ยละที่เ พิ่ม ขึ้น ของสิ น ค้า เกษตรที่ไ ด้รับ มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย ร้อยละ 1 ต่อปี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และของ
ดีเพชรสมุทรคีรี
608,300 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 3,041,500 บาท)
นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
เพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตลาไยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
7,080,500 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 35,402,500 บาท)
นายไพศาล แสงหิรัญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น
1,100,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 5,500,000 บาท)
นางสาวศิรประภา โพธิ์กาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทยสู่อาหารปลอดภัย
1,000,000 บาท (งบประมาณ 5 ปี 5,000,000 บาท)
ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ตาแหน่ง กรรมการศูนย์เทคโนโลยี
การเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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หัวข้อ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
พัฒนาระบบตลาดกระตุ้นการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
เพชรสมุทรคีรี
1,300,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 6,500,000 บาท)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พัฒนาการผลิตและมูลค่าเกลือเพชรสมุทรคีรี ปี 68
800,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 4,000,000 บาท)
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
เสริมสร้างขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนและ SMEs เพื่อการ
เพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจฐานราก ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2,500,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 12,500,000 บาท)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก และรองรับตลาด
มูลค่าสูง
1,500,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 7,500,000 บาท)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
817,900 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 4,089,500 บาท)
นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570
83,533,500 บาท
1. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ มีความรู้ผลิตภัณฑ์ GI และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรได้รับความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย หรือ เกษตรอินทรีย์
4. เกษตรกรได้รับความรู้ในการป้องกันและจัดการสถานการณ์
ภัยพิบัติในพื้นที่เกษตรกรรม
5. เกลือทะเลได้รับรองจากห้องปฏิบัติการระดับสากลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของเกลือทะเลเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. มีสถานที่เก็บเกลือทะเลที่สะอาด เหมาะสาหรับเกลือทะเล
เพื่อการบริโภค
7. มีระบบตลาดในการกระตุ้นการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์
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หัวข้อ
10. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ มีความรู้ผลิตภัณฑ์ GI และมีความรู้
ทางด้านการตลาด
2. ผลิตภัณฑ์ GI และของดีเพชรสมุทรคีรีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากขึ้น
3. เกษตรกรมีต้นทุนสามารถพั ฒนาเป็นเกษตรกรอัจฉริยะและ
แม่นยาสูง
4. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
5. เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้ทานา
เกลือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต
6. ผู้ บริโภคเกลื อทะเลมีความเชื่อมั่นในเกลือทะเล และความ
ปลอดภัย
7. เกลื อ ทะเลไทยจ าหน่ า ยได้ มี ต ลาดรองรั บ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น
มีคุณภาพได้รับการยอมรับมีมาตรฐานสินค้าเกษตร
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
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แบบ กจ.1-1
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบริการเพื่อภาพลักษณ์
ที่ทันสมัย
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
และทันสมัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (World Class
Destination) โดยแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ภูเขา แม่น้า ทะเล ฯลฯ) สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริ
และการเรี ยนรู้ศาสตร์พระราชา เนื่องจากปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานบนถนน
พระราม 2 (หมายเลข 35) ถนนเพชรเกษม (หมายเลข 4) และถนนเลี่ยงเมืองชะอา
(หมายเลข 37) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ชารุดทรุดโทรม
ขาดการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เส้นทางสายย่อยในการเดินทางไป ยัง
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดชารุดทรุดโทรม มีปริมาณการจราจรหนาแน่น
มีช่องทางการจราจรไม่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่
เพียงพอ สภาพเส้นทางไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้
เส้นทางในบางจุด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและทันสมัย โดยปรับปรุงเส้นทางให้เพียงพอต่อจานวน
นักท่องเที่ยว ยกระดับความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ สู่การพัฒนาไปสู่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติในอนาคต

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อให้ผู้ใช้ถนน สามารถใช้ถนนในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปลอดภัยและ
รวดเร็ว
2. เพื่อปรับปรุงป้ายแนะนาสู่แหล่งท่องเที่ยว
3. เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
4. เพื่ออานวยความสะดวกให้นักปั่นจักรยานมีความปลอดภัย

4. ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
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หัวข้อ
5. พืนที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ขยายทางจราจรถนนทางหลวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
100,000,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 500,000,000 บาท)
แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบทในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
งานก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน และบูรณะผิวทางจราจรถนนทางหลวงในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
104,630,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 523,150,000 บาท)
แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบทในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
งานติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวก และอานวยความปลอดภัย (ติดตั้งป้ายจราจร
ราวกันอันตราย ไฟแสงสว่าง) บนถนนทางหลวงในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
39,718,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 198,590,000)
แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบทในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวกุยบุรีซาฟารี
23,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 115,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัยกุยบุรีและแก่งกระจาน
30,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 150,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อการท่องเที่ยวของคนทั้งมวล
40,000,000 บาท /ปี (งบประมาณ 5 ปี 200,000,000 บาท)
แขวงทางหลวงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมพัฒนาท่องเที่ยวชายหาดทันสมัยและปลอดภัย Smart and Safety
beach
40,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 200,000,000 บาท)
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัด
ตุลาคม 2566 – กันยายน 2570
1,886,740,000 บาท
1) เป็นเส้นทางรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
2) นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางจักรยานเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
1) ผู้ ใช้ บ ริ การมี ทางเลื อกในการใช้ เ ส้ นทางคมนาคมเพิ่ มมากขึ้ น ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
2) จานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพิ่มมากขึ้น
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบริการเพื่อภาพลักษณ์
ที่ทันสมัย
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand
Riviera) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ครั้ง
ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อาเภอชะอา
จั งหวัด เพชรบุ รี โดยได้กาหนดวิสั ยทัศน์ และแนวทางการพัฒ นาพื้น ที่
Thailand Riviera ให้ เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนาระดับโลก
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเมืองท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน และมียุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริการ
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 จึงได้ดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลตะวันตก เริ่มจากจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านจังหวัด
สมุทรสงคราม เข้าสู่เส้นทาง Thailand Riviera จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ และได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การจั ด กิจ กรรมเพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนกับแหล่ งท่องเที่ยวหลั ก
ปรั บปรุงเส้ นทางให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกในการเดินทางให้ แก่นักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มา
เยือน Thailand Riviera มากขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว
2. ลดปัญหาการจราจรสะสมในช่วงเทศกาลและเป็นเส้นทางสายรอง
3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก

4. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

5. พืนที่เป้าหมาย
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ขยายทางจราจรถนนทางหลวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
30,000,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 150,000,000 บาท)
แขวงทางหลวง/แขวงหลวงทางชนบทในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
งานก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน และบูรณะผิวทางจราจรถนนทางหลวงใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
123,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 615,000,000 บาท)
แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบทในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
งานติ ดตั้ งสิ่ งอ านวยความสะดวก และอ านวยความปลอดภั ยด้ า นการ
ท่ องเที่ ยว (ติ ดตั้ งป้ ายจราจร ป้ ายประชาสั มพั นธ์ การท่ องเที่ ยว ราวกั น
อันตราย ไฟแสงสว่ าง) บนถนนทางหลวงในพื้ นที่ กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
46,170,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 230,850,000 บาท)
แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบทในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
งานพัฒนาเส้นทางจักรยาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายเส้นทางจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
76,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 380,000,000 บาท)
สานักงานโยธาและผังเมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้า (Aquarium)
30,057,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 150,285,000 บาท)
นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 034-188257
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 เพชรสมุทรคีรี เชื่อมโยง Thailand Riviera
6,000,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 30,000,000 บาท)
นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 034-611543
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6,230,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 31,150,000 บาท)
นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 034-440796
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
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หัวข้อ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรีผ่านเทคโนโลยี
(AR : Augmented Reality)
12,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 60,000,000 บาท)
นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 034-717213
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
พัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
81,290,800 บาท (งบประมาณ 5 ปี 406,454,000 บาท)
นายอุดม เพชรคุต ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 4ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-825179
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4ประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาด การท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี
เชื่อมโยงไทยแลนด์ริเวียร่าและกรุงเทพมหานคร
10,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 50,000,000 บาท)
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

7. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570

10. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

1) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 เพิ่มมากขึ้น
2) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความรู้ความสามารถในการรองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางบตอนล่าง 2

2,103,739,000 บาท
1) นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการให้บริ การ
ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และสามารถเชื่อมโยง
ไปการท่องเที่ยว Thailand Riviera ได้
2) บุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาคเอกชนและชุมชนมีทัศนคติที่ดีกับการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และระบบการ
บริหารจัดการให้เป็นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว
ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล และการท่องเที่ยวเพื่อ
การประชุมและนิทรรศการโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเยือน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จานวนมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มมีจานวนสูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นิยมเดินทางท่องเที่ยว
ในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยได้รับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ แปลก
ใหม่ ผ่ า นทางกระแสโลกสั ง คมออนไลน์ ห รื อ สื่ อ สั ง คมดิ จิ ทั ล อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วาม
ต้องการสัมผัสแหล่งวัฒ นธรรมและประเพณีดั้งเดิม นิยมการท่องเที่ยวที่สร้าง
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการแบบ
ครบวงจร ซึ่งคาดว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้ดาเนินการยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านบุ คลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมี
เป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนาของโลกที่ผ่าน
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวกลุ่ม
ครอบครัวและผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ เป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับสากล มี
ความหลากหลายในการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เตรียมความพร้อมให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐาน SHA
2. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
5. เพื่อกระตุ้นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวโดยการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม

4. ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
3. จานวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย (SHA) จานวน 100 แห่ง/ปี
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หัวข้อ
5. พืนที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย (SHA : Amazing
Thailand Safety & Health Administration)
1,900,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 9,500,000 บาท)
นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 034-611543
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สร้างเครือข่าย ขยายผลท่องเที่ยวโดยชุมชนเพชรสมุทรคีรี
1,804,400 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 9,022,000 บาท)
นางสาวสุรีวรรณ คณนา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 081-9137723
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยว
นานาชาติ
งบประมาณ
2,000,000 (งบประมาณ 5 ปี 10,000,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 034-611543
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย
งบประมาณ
323,200 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 1,616,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ
นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-402590
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
25,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 125,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมเชื่อมโยงกิจกรรมชุมชนกับการท่องเที่ยวนานาชาติ
10,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 50,000,000 บาท)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ สปา และความงาม
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
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หัวข้อ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.8 กิจกรรมหลักที่
10
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารและภูมิปัญญาเพชรสมุทรคีรี
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาพื้นที่เพชรสมุทรคีรี
10,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 50,000,000 บาท)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ตุลาคม 2566 – กันยายน 2570
330,138,000 บาท
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการบริการทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2. บุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาคเอกชนและชุมชนมีทัศนคติที่ดีกับการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
1. นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว ทาให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2. เกิดการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการให้บริการและ
ปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน SHA
3. เกิดรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการมหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 (เพชรสมุ ท รคี รี ) เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยทวารวดี
โดยมีชนชาติมอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพุทธศตวรรษที่ 11-16 จากนั้นชนชาติขอม
เริ่มมีอานาจในพุทธศตวรรษที่ 16-18 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรี และขยายอาณา
เขตออกไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และสิงห์บุรี ส่งผลให้พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ประชากรหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธุ์ ตลอดจนเป็นอู่อารยธรรม
ที่มีความสาคัญ มีวัดวาอาราม โบราณสถาน งานศิลปวัฒนธรรมที่มีความสาคัญ
เป็นมรดกของประเทศ อีกทั้งยังมีการแสดงในราชสานักที่ได้มีการประชาสัมพันธ์
อย่างแพร่หลาย ตลอดจนมีวัฒนธรรมประเพณีและการละเล่นต่างๆ ที่ได้รับการสืบ
สานในกลุ่มคนรุ่นหลัง ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจศิลปวัฒนธรรมให้
สามารถสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในหลายพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้ดาเนินการพัฒนาส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยวในชุมชน
และก่ อให้ เกิ ดเป็ นการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนอย่ างยั่ งยื น อี กทั้ งเกิ ดการอนุ รั กษ์
หวงแหน รักษา สื บทอด และคงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ ที่หลากหลายในกลุ่มเพชรสมุทรคีรี
สืบไป
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนที่มีชาติพันธุ์ ต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

4. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยว จานวน 12,000 คน
5. พืนที่เป้าหมาย

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
กิจกรรมมหกรรมชาติพันธุ์ เพชรสมุทรคีรี
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 034-717213
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น
2,200,000 บาท (งบประมาณ 5 ปี 11,000,000 บาท)
นายธราพงษ์ รักขนาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงุรกิจมูลค่าสูง
1,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 5,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมส่งเสริมการทาตลาดการท่องเที่ยวบนระบบออนไลน์
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการชาติพันธุ์เพชรสมุทรคีรี
6,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 30,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ตุลาคม 2566 – กันยายน 2570

96,000,000 บาท
เกิดการสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างงาน และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2
10. ผลลัพธ์จากการดาเนิน 1. กลุ่มชาติพันธุ์ใน 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีจิตสานึกเห็นคุณค่าของ
โครงการ (Outcome)
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และเกิดการสืบทอด หวงแหน
มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ตลอดจนทาให้มีรายได้และนาไปสู่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
3. ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการมหกรรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี
ยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี ด้ า นการสร้ า งขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น
มีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ โดยการ
ต่อยอดจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ จ ากอั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
ด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกสมั ย ใหม่ จากมติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 5/2561 ระบุว่าการท่องเที่ยว เป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่
ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเร่ ง ด่ ว นในช่ ว งระยะ 5 ปี แ รก ผนวกกั บ (ร่ า ง)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570) มุ่งยกระดับ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 (เพชรสมุ ท รคี รี ) ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มี ค วามหลากหลายด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว สามารถ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อดึงดูด
จานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้ดาเนินการโครงการและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในรูปแบบต่างๆ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬากับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนรักสุขภาพ และผลักดันให้
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากล
1. เพื่อให้ผู้เยี่ยมเยือนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มากขึ้น
2. เพื่อทาให้ผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
2 เพิ่มขึ้น
3. เพื่อทาให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

4. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี จานวน 12,000
คน
5. พืนที่เป้าหมาย
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
กิจกรรมวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
4,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 20,000,000 บาท)
นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 034-717213
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมดนตรีและศิลปะบนชายหาดเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวทางทะเล เพชรสมุทรคีรี
8,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 40,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมวิ่งเทรลเพชรสมุทรคีรี
6,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 30,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมปั่นจักรยานเพชรสมุทรคีรี
2,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 10,000,000 บาท)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ตุลาคม 2566 – กันยายน 2570

125,000,000 บาท
เกิดการสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างงาน และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
10. ผลลัพธ์จากการดาเนิน 1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
โครงการ (Outcome)
กีฬาที่มีศักยภาพในระดับประเทศและระดับโลก
2. แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
2 เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
3. ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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แบบ กจ.1-1
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนากาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อให้มี
ผลิตภาพแรงงานที่สูงขึน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กาหนดให้มีการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถเติบโตเป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นาของ
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก
ปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของสังคมโลก
แต่ทรัพยากรมนุษย์ก็ยังคงถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่สาหรับกิจกรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพ
การตัดสินใจ และการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต มนุษย์จึงควร
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะในการท างานโดยการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารท างานใหม่ ๆ
(Upskill) รวมถึงพัฒนาทักษะใหม่หรือทักษะที่สูงขึ้นเพื่อสามารถทางานหรือ
รับบทบาทใหม่ในองค์กรได้ (Reskill) แรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ควรได้รับ
การพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์
การคิดเชิงนวัตกรรม และความคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถเข้าใจ
จิตใจและอารมณ์ของผู้อื่นได้ เพื่อให้ สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงควรดาเนินการส่งเสริมความรู้และ
สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
กาลังแรงงานให้มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับอาชีพที่
กาลั งจะเกิด ขึ้นใหม่ในอนาคต รวมถึ งมีความเข้า ใจในเทคโนโลยีส มัยใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
3. วัตถุประสงค์ของ
1. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และแรงงานให้มีความรู้
โครงการ
ความสามารถในเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ รู้จักวิธีการเข้าถึงช่องทางการตลาดออนไลน์
รองรับเศรษฐกิจในอนาคต
3. พัฒนาศักยภาพคน ให้มีทักษะรองรับงานในรูปใหม่ๆในอนาคต
4. ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย
5. พืนที่เป้าหมาย

1. ผู้เข้ารับการอบรมจานวน 120 คน/ปี
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะจานวน 40 คน/ปี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่มีสมรรถนะศตวรรษที่ 21
8,000,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 40,000,000 บาท)
สานักงานแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ยกระดับผู้ประกอบการสู่นักธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่
3,500,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 17,500,000 บาท)
สานักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม BCG
5,000,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พัฒนาระบบบริการภาคอุตสาหกรรม แบบครบวงจร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
3,000,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 15,000,000 บาท)
สานักงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พัฒนาการตลาดออนไลน์ เพื่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเพชรสมุทรคีรี
1,200,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 6,000,000 บาท)
สานักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เชื่อมโยงการค้าภาคอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
10,000,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 50,000,000 บาท)
สานักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570
153,500,000 บาท
1. แรงงงาน/ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ทางานในศตวรรษที่ 21
2. สถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการยกระดับ
เป็นสถานประกอบการยุคใหม่
3. มีการพัฒนาระบบบริการภาคอุตสาหกรรม แบบครบวงจรในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
1. แรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น
2. สถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการยกระดับ
และขับเคลื่อนด้วยโมเดล BCG
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ขยายตัว
4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวทางในการเชื่อมโยงการค้า
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประเทศเพื่อนบ้าน
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แบบ กจ.1-1
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิ
ปัญญา
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่ งขั น ประเด็ นย่ อย อุ ตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคต มี วั ตถุ ประสงค์
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการของไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนสร้างบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามความต้องการของตลาด
โดยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างและใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิต การจัดการและการตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่ า ง 2 มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลาย ทั้ ง อาหาร
เครื่องดื่ม ผ้าทอ เครื่อง แต่งกาย ของใช้ และสมุนไพร โดยในช่วงเวลาที่เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ส่งผลให้สินค้า
ที่ ส าคั ญ ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 ไม่ ส ามารถขายในตลาดได้
อย่ า งแพร่ ห ลาย ในขณะที่ ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และการตลาดผ่ า นช่ อ งทาง
ดิ จิ ทั ล (Digital Marketing) เริ่ ม มี บ ทบาทมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ภ าคธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะผู้ ประกอบการธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อ มต้องประยุ กต์ใ ช้
เทคโนโลยี ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ ผู้ บ ริ โ ภคหั น มาซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น
ช่ อ งทางออนไลน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นวั ต กรรม
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะน ามาใช้ ส ร้ า งความ
แตกต่างให้กับสินค้าของกลุ่มเพชรสมุทรคีรี เพื่อจะนาไปสู่ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน
นอกจากการใช้ เ ทคโนโลยี และนวั ต กรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ แล้ ว
ปัจจุบัน รัฐบาลยังให้ความสาคัญกับการใช้นวัตกรรมเพื่อการอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การนาของเสียที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมกลั บมาใช้ใหม่ การทาซ้าหรือลดการใช้ และการ
ซ่ อ มแซมตามหลั ก 4R
ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้ว ยังเป็นการใช้นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ
1. เพิ่มช่องทางการตลาดและมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มจังหวัด
เพชรสมุทรคีรี
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
3. สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ แรงงาน และชุมชนในกลุ่มจังหวัดเพชร
สมุทรคีรี
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หัวข้อ

4. ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย

5. พืนที่เป้าหมาย

รายละเอียด
4. เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจการน าวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
5. เพื่อสร้างแนวคิดในการนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า
ในด้ า นเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ลดปั ญ หาทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ แ ก่ โ รงงาน
อุตสาหกรรม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของยอดจาหน่ายสินค้า OTOP ร้อยละ 20 ต่อปี
2. จานวนที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่างจานวน 150 รายต่อปี
3. จ านวน SMEs ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2
จานวน 80 รายต่อปี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาด 4R
งบประมาณ
1,150,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 5,750,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ
นายชัชวาล ถึงรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
โทรศัพท์ 032-426666
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พั ฒ นาระบบการตลาดกระตุ้ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์
“เพชรสมุทรคีรี”
งบประมาณ
1,375,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 6,875,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ
นายพีระเดช ถวิลการ นักวิชาการพาณิชปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 080-7678600
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรม BCG เพชรสมุทรคีรี
งบประมาณ
5,000,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาและขยาย Green Industry ให้ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าในกลุ่มจังหวัด
เพชรสมุทรคีรี
งบประมาณ
2,000,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 10,000,000 บาท)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

พัฒนาและยกระดับศักยภาพ SMEs เพชรสมุทรคีรี
6,500,000 บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 32,500,000 บาท)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพชรสมุทรคีรี
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หัวข้อ
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
4,000,000บาท / ปี (งบประมาณ 5 ปี 20,000,000 บาท)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570
100,125,000 บาท
1. สินค้าของกลุ่มจังหวัด เพชรสมุทรคีรี ได้รับการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่
รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผ่านสื่อ Social Media
2. ผู้ผ ลิต/ผู้ประกอบการกลุ่ มเป้าหมาย สามารถขายสินค้าได้และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
3. มีการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจฐานรากและเกิดการจ้างงานในพื้นที่
4. ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๑๒๐ ราย มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
1. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีช่องทางการตลาดและรายได้เพิ่ม
มากขึ้น
2. สินค้าของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภค
3. มีการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ฐานราก เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็ง
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา ปรับปรุง นาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับสถานประกอบการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4
รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

5. พืนที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วม
พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานา
ชนิด เป็นระยะทาง 359 กิโ ลเมตร เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลทาให้ป่าชายเลนถูกทาลายกลายสภาพเป็นทะเลมากขึ้นทุกปี ทาให้
สูญเสียพื้นทีท่ างการเกษตรลดน้อยลงตามไปด้วย โดยในปี 2562 มีพื้นที่
กัดเซาะ 11.25 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 จากปี 2561 ที่มีพื้นที่กัด
เซาะ 10.98 กิโลเมตร และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 จากเดิม มีพื้นที่กัดเซาะ
10.09 กิโลเมตร ในปี 2560 ซึ่งอัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลดังกล่าว
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเสียหายต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง
ดังนั้น จึงได้กาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลในเชิงโครงสร้างตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดการ
สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและองค์กรในพื้นที่ในการติดตาม เฝ้าระวังพื้นที่
ชายทะเล และพัฒนาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้าทะเลรุกล้า
พื้นที่เกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
1. เพื่ อ ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยฝั่ ง
ตะวันตก
2. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณตามแนวป้องกันให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์
1. มีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ กและสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มขึ้น 1 แห่ง
2. แนวไม้ไผ่ลดการพังทลาย/ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ยาว 5 กิโลเมตร
3. พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนที่ ถู ก กั ด เซาะชายฝั่ ง ได้ รั บ การฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลน
จานวน 150 ไร่
4. พื้ นที่เ กษตรกรรมที่ถู กน้าเค็มรุ กล้ าได้รับ การแก้ไ ขปัญหา ร้ อยละ
1 ต่อปี
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่ อ สร้ า งเขื่ อ นที่ เ ป็ น โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการระบายน้าสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่
น้าท่าจีน
50,000,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 250,000,000 บาท)
นายสากล ชลคีรี ผู้อานวยการโครงการสมุทรสาคร
เบอร์โทร 086-9428935
ชลประทานสมุทรสาคร
กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
40,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 200,000,000 บาท)
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ริมชายหาด
15,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 75,000,000 บาท)
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

กิ จ กรรมฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลนหลั ง แนวไม้ ไ ผ่ ช ะลอคลื่ น โดยวิ ธี เ ลี ย นแบบ
ธรรมชาติ
2,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 10,000,000 บาท)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจ กรรมป้อ งกัน และแก้ ไขปั ญหาน้าเค็ม รุ กล้ าพื้ นที่ เ กษตรกรรมด้ ว ย
เทคโนโลยีสมัยใหม่
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

7. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570

8. งบประมาณ

560,000,000 บาท

9. ผลผลิต (Output)

1. มีเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า 1 แห่ง
2. มีแนวไม้ไผ่ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ยาว 5 กิโลเมตร/ปี
3. มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ ยาว 120 เมตร
4. พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนที่ ถู ก กั ด เซาะชายฝั่ ง ได้ รั บ การฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลน
จานวน 150 ไร่
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หัวข้อ
10. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. มีการเร่งรัดการระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะ
2. การพังทลายของชายฝั่งลดลง 5 กิโลเมตร
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ยาว 120 เมตร
4. การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเป็นกาแพงธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งในอนาคต
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กลุ่ ม จัง หวัด ภาคกลางตอนล่ าง 2 เป็น พื้ นที่ ที่ มีค วาม
2. หลักการและเหตุผล
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้กว่า
6,119 ตารางกิโลเมตรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศสูง โดยมีพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นแหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก
เนื่องจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่าในผืนป่าแก่งกระจาน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคน กับช้างป่า โดยช้างป่าออกมา
ทาลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน และทาร้าย
ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) โดยสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
และการลักลอบเผาป่าในป่าแก่งกระจานก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่า
และหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปี และส่งผลให้พื้นที่
ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์เสียหายเป็นวงกว้าง
สาหรับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนั้น พื้นที่แนวชายฝั่ง
ทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เป็นระยะทาง
359 กิโลเมตร เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก (Climate Change) เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทาให้ป่า
ชายเลนถูกทาลายกลายสภาพเป็นทะเลมากขึ้นทุกปี ทาให้สูญเสีย
พื้นที่ทางการเกษตรลดน้อยลงตามไปด้วย โดยในปี 2562 มีพื้นที่
กัดเซาะ 11.25 กิ โลเมตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 จากปี 2561 ที่ มี
พื้นที่กัดเซาะ 10.98 กิโลเมตร และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 จากเดิม มี
พื้นที่กัดเซาะ 10.09 กิโลเมตร ในปี 2560 ซึ่งอัตราการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
และสร้างความเสียหายต่อความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง
ดังนั้น กลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 จึงได้กาหนดแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การกั ดเซาะชายฝั่ งทะเล
และการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการลดการสูญเสี ย
พื้นทีป่ ่าไม้ และพื้นที่ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนในอนาคต
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

5. พืนที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้การนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการป้องกันการเกิดไฟป่า
2. เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่อยู่ร่วมกับผืนป่าอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการดูแลแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
4. เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การแก้ไขปัญหาช้างป่าของพระบาทสมเด็จ พระบรม ชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่และประชาชนผู้ประสบเหตุช้างป่า มีความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางและวิธีการในการควบคุมและแก้ไขปัญหาช้าป่าในพื้นที่
ชุมชน
6. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชนป้องกันช้างป่า
7. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5
2. มีจานวนหมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหาช้างป่า เพิ่มขึ้น
จานวน 1 แห่ง/ จังหวัด
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
1. แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้าเพชรบุรี
2. อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน อุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี
จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่กลุ่มป่า
แก่งกระจานตามแนวพระราชดาริ
6,400,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 32,000,000 บาท)
นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-550890
ส านั กงานทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดเพชรบุ รี และจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าใน
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แหล่งมรดกโลก
7,000,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 35,000,000 บาท)
นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-550890
สานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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หัวข้อ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
กิจกรรมรณรงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพชรสมุทรคีรีอย่างมีส่วน
ร่วม
2,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 10,000,000 บาท)
สานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2/ สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนเพชรสมุทร
คีรี
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2/ สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570
102,000,000 บาท
1. เจ้ าหน้ าที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ที่ ปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่
และผู้ประสบเหตุช้างป่า มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการ
ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาช้าป่าในพื้นที่ชุมชน อย่างถูกต้อง
2. มีแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนว
พระราชดาริ
3. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการในการควบคุมและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่
4. มีพื้นที่ป่าไม้ และมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1. แหล่ งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหาช้างป่าตาม
แนวพระราชดาริ จานวน 1 หมู่บ้านในจังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื้นที่
กลุ่ ม ป่ า แก่ ง กระจาน แหล่ ง มรดกโลก จ านวน 1 หมู่ บ้ า นใน
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาช้างป่า และไฟป่าเพื่อ
ลดผลกระทบความสูญเสียของชีวิตช้างป่า และทรัพยากรป่าไม้
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
2. ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยและกลุ่ ม อาสาสมั ค ร
(จิตอาสา) ในการอนุรักษ์ช้างป่าและสั ตว์ป่า และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยและกลุ่ ม อาสาสมั ค ร
(จิตอาสา) ดับไฟป่าในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แหล่งมรดก
โลก
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการนาอย่างเป็นระบบทังลุ่มนา เพื่อให้มีนาใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการการบริหารจัดการน้าทั้งระบบในลุ่มน้าต่างๆ ในเขตภาค
กลางตอนล่าง 2
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ประเด็น
พั ฒ นาความมั่ น คงน้ า พลั ง งาน และเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ เพื่อให้มีระบบการบริหาร
จัดการน้าชุมชน มีแผนการป้องกัน และส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่
ต้นน้า แหล่งน้าธรรมชาติ แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าชายฝั่ง
รวมถึงมีระบบการจัด การน้าในภาวะวิกฤติ เพื่อลดความสูญเสีย
ความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ติด
ชายฝั่งทะเล และเป็นปากแม่น้าสาคัญ 4 สาย (แม่น้าแม่กลอง แม่น้า
เพชรบุรี แม่น้าท่าจีน และแม่น้าปราณบุรี) เนื่องจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ทาให้
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประสบปัญหาน้าท่วมเข้าพื้นที่
เกษตรและบ้านเรือนของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม ที่เกิดปัญหาน้าท่วมซ้าซาก
สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม บ้ านเรือน และทรัพย์สิน
ของประชาชน
ดั ง นั้ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 จึ ง ได้ ก าหนด
แนวทางบริ ห ารจั ด การน้ าทั้ ง ระบบในลุ่ ม น้ าในพื้ น ที่ ใ นเชิ ง
โครงสร้างตามความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดความ
สูญเสียที่เกิดกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
รณรงค์เพื่อจัดการคุณภาพน้า และฟื้นฟูระบบนิเ วศของแม่น้า
อย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและองค์กรในพื้นที่
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้า ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้า/ อาคารบังคับน้า/ ระบบส่งน้าใหม่
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2
3. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ช ะลอน้ า และพั ฒ นาสถานี สู บ น้ าเพื่ อ
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
4. เพื่อรณรงค์ให้มีการจัดการคุณภาพน้า และฟื้นฟูระบบนิเวศ
ของแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2
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หัวข้อ
4. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
1. จานวนแหล่งกักเก็บน้า อาคารบังคับน้า ระบบส่งน้าใหม่
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง
2. จานวนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง/น้าท่วมลดลงร้อยละ 5
3. จานวนชุมชนที่ได้รับการอบรมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้า
ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ จานวน 5 แห่ง
4. จานวนชุมชนที่ได้รับการอบรมเพื่อบาบัดและควบคุมการ
ระบายน้าเสียในชุมชน จานวน 5 แห่ง

5. พืนที่เป้าหมาย

จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

พัฒนาแหล่งกักเก็บน้า อาคารบังคับน้า และระบบส่งน้าใหม่
สถานีสูบน้า และเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
และป้องกันอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
20,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 100,000,000 บาท)
โครงการชลประทานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝึกและพัฒนาศักยภาพการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
การเกษตร
500,000 บาท/ ปี (งบประมาณ 5 ปี 2,500,000 บาท)
นายอุดม เพชรคุต ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
การรณรงค์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้า ลาคลอง และแหล่ง
น้าธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 อย่างมีส่วนร่วม
5,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 25,000,000 บาท)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดในกลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
การรณรงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบั ด และควบคุ ม
การระบายน้าเสียสู่ชุมชน
10,000,000 บาท/ปี (งบประมาณ 5 ปี 50,000,000 บาท)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

7. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570

8. งบประมาณ

177,500,000 บาท
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หัวข้อ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าของลุ่มน้าทั้งระบบ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2. มีแหล่งกักเก็บน้า/ อาคารบังคับน้า/ ระบบส่งน้าใหม่ / สถานี
สู บ น้ า และเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง เพื่ อ การเกษตร อุ ต สาหกรรม
และป้ องกั นภั ยแล้ ง และอุ ทกภั ย ในพื้ นที่ กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 เพิ่มขึ้น
3. มีก ารจัด กิจ กรรมเพื ่อ รณรงค์ก ารฟื ้น ฟูร ะบบนิเ วศของ
แม่น้ าล าคลอง และแหล่ งน้ าธรรมชาติ ร่ วมกั บชุ มชนในพื้ นที่
เป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การบาบัด และควบคุมการระบาย
น้าเสี ยร่ วมกับชุ มชนในพื้นที่ เป้ าหมายในกลุ่ มจั งหวั ดภาคกลาง
ตอนล่าง 2
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีการบริหารจัดการน้าของลุ่ม
น้าทั้งระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
ลดความเสี่ ยงของการเกิดภัยแล้ ง อุทกภัยในพื้นที่ และมีการ
ฟื้น ฟู ร ะบบนิ เ วศของแม่ น้ าล าคลองในกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนล่าง 2
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ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เฉพาะปีที่มีการปรับปรุงหรือทบทวนแผน)
หัวข้อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุผลของ
การ
ปรับเปลี่ยน

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เป้าหมาย
การพัฒนา

เป็ น ฐานการผลิ ต ภาคการเกษตร เพชรสมุ ท รคี รี มั่ ง คั่ ง เศรษฐกิ จ เนื่องจากปรับ
และอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรม เติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้อง
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม แหล่ ง และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
กับสถานการณ์
ท่ อ งเที่ ย ว ชั้ น น าเชิ ง ธ รรมช า ติ
ปัจจุบัน
และศิลปะอันทรงคุณค่า

ตัวชีวัด
ความสาเร็จ
ตาม
เป้าหมาย
การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

1. ร้อยละที่เพิ่ มขึ้นของผลิ ตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 3
2. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า
ผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มจังหวัดฯ เฉลี่ยต่อ
หัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

ประเด็นการ
พัฒนา

ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 พั ฒ นา
คุณภาพการผลิ ตสิน ค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ปร ะ เ ด็ น กา ร พั ฒ น าที่ 2 เ พิ่ ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภ า ค ก ล า ง ต อ น ล่ า ง 2 ใ ห้ เ ป็ น
ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วระดั บ
นานาชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 รักษาและ
ฟื้ น ฟู ท รั พ ย ากรธ รรมช าติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์
อย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้าง
ขี ด ความสามารถด้ า นการค้ า การ
ลงทุ นและการค้ ากั บประเทศเพื่ อน
บ้าน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับ ปรับรูปแบบ
คุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาให้
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็น สอดคล้องกับ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนา พัฒนาของกลุ่ม
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วที่
จังหวัด
หลากหลายและได้มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุ ต สาหกรรม
และบริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4 รั ก ษา
ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อมเพื่อ การใช้ป ระโยชน์
อย่างยั่งยืน

เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ

