คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิท ธิผล
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้หน่วยงานมีแผนและ
เป้าหมายการดาเนินงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และสามารถนาแผนไปปฏิบัติ โดยใช้เป็น
แนวทางการดาเนินงานของด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ชุ ม พร มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการประสาน สนั บ สนุ น การ
ปฏิบั ติง านด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้น ที่จั งหวัดและกลุ่มจั ง หวัด ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ก ากับ ดูแล การ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประสาน ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้น จึงได้
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและความต้องการจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและเกิด
การบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรต่อไป
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดชุมพร โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการของ
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนาภาคใต้และแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้สนใจได้ทราบอย่างทั่วถึง
โดยนาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดไปวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้แก่ การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด การวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาใน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
อีก ทั้งการส่ งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ส อดคล้ องกับ ศักยภาพพื้ น ฐานของจั งหวัด โดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับโลก โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทั้งด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ การอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงาน
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะเอื้อให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การส่งเสริม
สถานประกอบการที่เป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม จะอาศัยการกากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีสาระสาคัญของ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. เสริมสร้างและพัฒ นาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐาน มีนวัตกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
3. สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน
4. ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนด้วย
BCG Model
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 1

แผนปฏิ บั ติ การด้ านการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดชุ มพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
แนวทางการพั ฒ นาด้ า นที่ 1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรของจั ง หวั ด ให้ เ ป็ น
อุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง
• เป้าประสงค์
ส่งเสริมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดให้ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
• กลยุทธ์
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน ยางพารา อาหารแช่แข็ง ให้ มีมูล ค่าสูงด้ว ย
เทคโนโลยีนวัตกรรม
2. ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
• เป้าประสงค์
1. ส่ งเสริมการแปรรูป สิ น ค้าพื้ น ถิ่น ให้ มี อั ตลั ก ษณ์ เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วให้ เกิ ด
มูลค่าสูง
2. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
• กลยุทธ์
1. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
2. การเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจ
ชุมชนให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model
• เป้าประสงค์
1. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model
2. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
• กลยุทธ์
1. ส่ ง เสริ ม พื้ น ที่ เ มื อ งอุ ต สาหกรรมให้ เ กิ ด ความสมดุ ล พร้ อ มยกระดั บ สู่ เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. ยกระดับการจัดการอุตสาหกรรมด้วย BCG Model

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 2

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป)
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริก าร
การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม และบริการขนส่ง
และโลจิสติกส์)
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย)
4. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มีภารกิจการดาเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดงานวิจัยและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มุ่งเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
- ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒ นาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมสถาน
ประกอบการในการน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาใช้ รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม และการเชื่ อ มโยง
อุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
- ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการ
สร้างพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ด้วยภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่ มและเชื่อ มโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุนสร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดสากล
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ การใช้
ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SMEs ในพื้นที่เป้าหมายสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิด
การค้าและการลงทุน การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
- ด้านพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมผู้ประกอบการครบวงจร
ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
ผลิตภาพให้กับ SMEs
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ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล
2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม)
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก มุ่ ง เป้ าสู่ ก ารลงทุ น ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศในการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน)
3. พัฒ นาพื้น ที่เมือ ง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ มุ่งเน้ น ความเป็ น เมื อ งที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในการเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น)
4. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พัฒนาการจัดการน้าเชิง
ลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ)
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 ที่มุ่งเน้นการ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและ
พั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ทดแทน เพื่ อ ลดการเกิ ด ขยะและลดปั ญ หามลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน พั ฒ นาพื้ น ที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่
ให้ มีมาตรฐาน มีความปลอดภั ยและรัก ษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ลดผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการให้มีการนามาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและอุตสาหกรรมสีเขียว
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แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย
1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาอุตสาหกรรมและบริการ
2. ผลิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น
แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณ ฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณ ฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรมอาหาร ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร
พัฒ นาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ
รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ที่หมาะสม
2. สร้างและพัฒ นาผู้ ป ระกอบการด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อ งกับ เศรษฐกิจ ชีวภาพ โดยการ
พัฒนากาลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชน
ท้ อ งถิ่ น และเสริม สร้างการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชนในการเฝ้ าระวั งและดูแ ลรัก ษาสิ่ งแวดล้ อ มรวมทั้ งส่ ง เสริม
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
3. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาดภายในประเทศ
โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
มาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ และใช้กลไกการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ
4. มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยนาเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ โดยผู้ใช้ประโยชน์หรือ
ต่อผู้ทาความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาวิธีการ
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนา
วิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจาเพาะสาหรับแต่ละระบบนิเวศ
เป้าหมายของแผนย่อย
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10
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ประเด็นที่ 3 การเกษตร
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย 1: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2: ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0
2) อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 1.0
(3.2) แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาด
สม่าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒ นาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างอัตลักษณ์หรือนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับสินค้ารวมทั้งการสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นของสิน ค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น ตลอดจนใช้
ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และ
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก
เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4
แผนย่อยเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนั บ สนุ น เกษตรกร ชุมชน ท้อ งถิ่น รวมถึงผู้ ป ระกอบการให้ ส ามารถผลิ ตสิ น ค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
และพัฒ นาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสู ง เช่น มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ เป็ นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล
เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 3
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(3.4) แผนย่อยเกษตรชีวภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จาก
ฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบ
การผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่
สิน ค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุน ให้ มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่
ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์
ประเภทเวชสาอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5
(3.5) แผนย่อยเกษตรแปรรูป
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปร
รูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ที่ทั น สมัย มีป ระสิ ท ธิภ าพในการแปรรูป สร้างความแตกต่ าง และเพิ่ ม มูล ค่าในผลิ ต ภัณ ฑ์ และสิ น ค้าเกษตร
รวมทั้ งการผลั ก ดัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรูป สิ น ค้าเกษตรขั้น สู งที่มีคุณ ค่าเฉพาะ และผลิ ตภัณ ฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
3) สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
4) ส่ งเสริมการสร้างตราสิ น ค้า และขยายช่อ งทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
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เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4
แผนย่อย 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนา
- สร้ างและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ ให้ มี จิ ต วิ ญ ญาณของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การ
ขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีองค์
ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงคานึงการ
ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัย
ของสินค้า และบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
- พัฒ นาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดาเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลด
ต้นทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการธุรกิจและ
การตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยง ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน และสามารถพัฒนาระบบกลไกที่ทาให้
เกิดความเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น
เป้าหมายของแผนย่อย
- เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
- เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
- อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ 10
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับที่ 1 ใน 36

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 8

3) แผนย่อย 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
แนวทางการพัฒนา
- สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการให้ มีสิน ค้าและบริก ารที่มีอัตลัก ษณ์ และตราสิน ค้าที่เด่น ชัดให้
ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนา ที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้ง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ
- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ สาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สิน ค้าเกษตรอินทรีย์
สินค้าสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
- ส่ งเสริม ผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ รวมถึ งเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ มชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเตอร์เน็ต โดยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าถึง
ช่องทางการตลาด ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน
- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตร การค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของ
ประเทศเป้ าหมาย รวมทั้ ง พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ก ารเข้ าถึ ง ตลาดใหญ่ ที่ มี ศั ก ยภาพ และมี ก ารส่ ง เสริม การใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่ ส่งเสริมให้มีการค้าและ
การบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก
แผนย่อยของแผนแม่บท 3.5 เกษตรแปรรูป
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดย
การน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุก ต์ใช้ในกระบวนการผลิ ตตลอดห่ วงโซ่อุป ทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร
รวมทั้ งการผลั ก ดัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรูป สิ น ค้าเกษตรขั้น สู งที่มีคุณ ค่าเฉพาะ และผลิ ตภัณ ฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
- สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าหมายของแผนย่อย
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ 3
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 9

ประเด็น 5 การท่องเที่ยว
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองมีสัดส่วน 80:20
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
- สร้างคุ ณค่ าและมู ลค่ าเพิ่ มให้ กั บสิ นค้ าและบริการบนฐานของทุ นทางวั ฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถานเมืองเก่า ย่าน
การค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการ
รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการ
ท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม
การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น
- เสริมสร้างศัก ยภาพผู้ป ระกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยวเพื่อ ให้ มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุ รกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
ของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนาเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสาร
เรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราว
อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายของแผนย่อย
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัว ร้อยละ 10
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ร้อยละ 45
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้
ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้ง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตลาดต่างประเทศ
- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่ มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้า เกษตร
อินทรีย์ สินค้าสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
- ส่ งเสริมผู้ ป ระกอบการในทุก ระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิส าหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุก
ภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความ ร่วมมือกับภาคเอกชน
- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์
ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒ นธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการ
ลงทุน ของประเทศเป้ าหมาย รวมทั้งพัฒ นาแผนกลยุ ทธ์ก ารเข้าถึงตลาดใหญ่ ที่มีศัก ยภาพสาหรับ สิน ค้าและ
บริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพื่อสนับสนุนการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก
เป้าหมายของแผนย่อย
- ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
- การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD อันดับที่ 1 ใน 5
- สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มต่ อ การส่ ง ออกรวมของ
ประเทศ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ร้อยละ 50
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แผนระดับที่ 2
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
1. เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand”
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ากว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 1.3 พื้นที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร
และความยั่งยืนของภาคเกษตร
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.1 ภาคเกษตรมี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต รวม (TFP) เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 1.5 เมื่ อ สิ้ น สุ ด
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของ
ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.2 จ านวนกลุ่ ม เกษตรกรในชั้ น ที่ 1 ตามเกณฑ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเข้ ม แข็ ง กลุ่ ม
เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจ
ชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ผู้ประกอบการเกษตรเพิ่มขึ้น (ตามการประเมินของ กษ.) ปีละ 4,000 ราย
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์) จานวน 282,240 คัน
คิดเป็นร้อยละ 26 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.2 ปริ ม าณการผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า (ยานยนต์ ที่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ เป็ น ศู น ย์ ) จ านวน
380,250 คัน คิดเป็นร้อยละ 17 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ปริมาณรถยนต์ที่ได้ป รับเปลี่ยนเป็ นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นไม่น้ อยกว่า
40,000 คัน ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี หรือ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุน
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญภายในประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน และอยู่อันดับ 1
ใน 10 ของโลก
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมไม่น้อยกว่า
130,000 ล้านบาท ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14
ราย และเกิดการลงทุนเทคโนโลยีสาคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.4 สัดส่วนจานวนผู้ประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ภายในปี 2570
ตัว ชี้วัดที่ 2.5 จ านวนแรงงานเดิมที่ได้รับ การพัฒ นาฝี มือ แรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเข้า
มาป็นแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มขึ้น 5,000 คน ภายในปี 2570
เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาน
ยนต์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 3.2 แรงงานที่ได้รับ การพัฒ นาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีจานวนไม่น้ อยกว่า
30,000 คน ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพิ่มขึ้น 5,000 หั วจ่าย
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนมาตรฐานด้านคุณ สมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักทั้งหมดของ
ยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15 ฉบับต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 3.5 มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) และปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ 4 ต่อปี
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุท ธศาสตร์ท างโลจิสติกส์ที่สาคัญ ของ
ภูมิภาค
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น
เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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ตัวชี้วัดที่ 2.1
(1) มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี หรือ
(2) สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่2.2
(1) มูลค่าการส่งออกของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปีหรือ
(2) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโตของปริมาณการส่งออก
สินค้าของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ดัชนีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอยู่ในอันดับไม่ต่ากว่าอันดับที่ 25
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเหลือร้อยละ 11 ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หมุ ด หมายที่ 7 ไทยมี วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ เข้ ม แข็ ง มี ศั กยภาพสู ง และ
สามารถแข่งขันได้
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเติบโตและ
แข่งขันได้
ตัวชี้วัดที่ 1.1
(1) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานประกันสังคมต่อจานวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570
(2) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่มต่อจานวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570
(3) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อจานวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 ในปี 2570 และ
(4) จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ขยายตัวไม่ต่ากว่า
ร้อยละ …ต่อปี (อยู่ระหว่างรอข้อมูล)
ตัว ชี้วั ดที่ 1.2 มู ล ค่าการระดมทุน ผ่ านตลาดทุ น ขยายตัว ไม่ต่ ากว่าร้อ ยละ 12 ต่อ ปี สั ดส่ ว น
จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าถึงสินเชื่อต่อจานวนวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด
เพิ่มขึ้น เป็ นร้อยละ … ในปี 2570 (อยู่ระหว่างรอข้อมูล ) และสัดส่วนปริมาณสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อปริมาณสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ … ในปี 2570 (อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า …
ราย ต่อปี และปริมาณสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ได้รับ ไม่น้อยกว่า … ล้านบาท ต่อปี
(อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้เสีย (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้และหนี้ที่ยังค้างชาระ) ต่อจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้รวม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ
… ต่อปี และสัดส่วนปริมาณหนี้เสียต่อปริมาณหนี้รวมของ SME ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ … ต่อปี (อยู่ระหว่าง
การพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา)
เป้ าหมายที่ 2 วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมมีศักยภาพสู งในการดาเนิ น ธุรกิจ สามารถ
ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสัดส่วน
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 20
ภายในปี 2570ต่อปี (อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีฐาน (ปี 2565)
ตัวชี้วั ดที่ 2.4 วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่เป็ น ผู้ ส่ งออกรายใหม่เพิ่ม ขึ้น ไม่น้ อ ยกว่ า
10,000 รายต่อปี ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 25 ในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.6 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ ขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.7 มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิผลจากภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงมาตรการ/โครงการของ
ภาครัฐและบริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐไม่น้อยกว่า … รายต่อปี (รอข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจากกองทุนธุรกิจการร่วมลงทุนระดับโลกและ
จานวนสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมบ่มเพาะในระดับโลก มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า … รายต่อปี
(รอข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนสตาร์ทอัพ ซีรีย์ซีเพิ่มขึ้นเป็น 20 ราย ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
ยกเว้นกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานทาไม่เกินร้อยละ 13 ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด
เป้ าหมายที่ 3 การพั ฒ นาเมื อ งให้ มีค วามน่ าอยู่ อย่ างยั่ งยื น มี ความพร้อ มในการรับ มือ และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
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ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 105 พื้นที่ ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจานวนมากขึ้น
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างมูลค่า
และรายได้จากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ตัว ชี้วัด ที่ 1.1 มูล ค่าผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศด้ว ยเศรษฐกิจ หมุน เวี ย นเพิ่ มขึ้น สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2570
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.3 ดั ช นี ก ารหมุ น เวี ย นวั ส ดุ ส าหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป้ าหมาย (พลาสติ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้า ง
เกษตร-อาหาร) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2570
เป้ าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้น ฟูและใช้ป ระโยชน์จากทรัพ ยากรธรรมชาติอ ย่างยั่งยืน เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนี สมรรถนะด้านสิ่ งแวดล้อมดีขึ้น ติดอัน ดับ 1 ใน 4 ของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.2 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ร้อยละ 33 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2570
เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่าและยั่งยืน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ
ลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 24 ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
ของประเทศ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมาณขยะต่อหัวในปี 2570 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
“ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจของส่วนราชการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
3) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
4) พัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง การยกระดั บ ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมาย
- ภาคอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
- ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒ นาอุตสาหกรรมอนาคตและต่อ
ยอดอุตสาหกรรมเดิม
- พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีสมรรถนะสูง
และขีดความสามารถในการประกอบการ
(2) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ เอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมยุคใหม่
เป้าหมาย
- การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
- ลดข้ อ จ ากั ด อุ ป สรรค และพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น และระบบนิ เวศอุ ต สาหกรรมในการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
- กาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อชี้นาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
- สนับสนุนการสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
- พัฒ นาโครงสร้างสนับสนุนด้านการทดสอบ และรับรองมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
- ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนและประกอบการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 17

(3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model
เป้าหมาย
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
- พัฒนากลไกในการกากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดาเนินการตามกฎหมาย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
(4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
- ปฏิรูปองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล
- พัฒนาองค์กรให้มีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการดาเนินงานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรให้ทันสมัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ให้การบริการที่มีคุณภาพ
- ส่ งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบ าลและการป้อ งกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบั ติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์
“บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ
1) กาหนด ขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่
อุตสาหกรรมยุคใหม่
2) ส่งเสริม พัฒนา กากับ ดูแลอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
3) สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ
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เรื่องที่ 1 การผลักดันนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายและแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ของกระทรวงอุ ต สาหกรรมและส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ และมีระบบการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกากับการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนขององค์กรต่อไป โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ จานวน 483.2058 ล้านบาท และมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
1) ขับเคลื่อนกลไกในการผลักดันนโยบายของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ
2) สร้ างการมี ส่ ว นร่ว มเพื่ อ บู รณาการนโยบายและแผนระดั บ ต่ าง ๆ ภายในกระทรวง และ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
3) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนาไปสู่การต่อยอด ปรับปรุง หรือพัฒนา
แนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์
เรื่องที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
เพื่ออานวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ จานวน 10,585.8318 ล้านบาท และมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) สนับสนุนการลงทุนของโรงงานภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพส่วนภูมิภาค
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชนในส่วนภูมิภาค
3) บูรณาการการทางานกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4) เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดและแหล่งเงินทุนให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน
5) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนและพัฒนาการประกอบการ
เรื่องที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model
เพื่อกากับดูแลสถานประกอบการให้ดาเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป็น
มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยมีประมาณการ
วงเงินงบประมาณ จานวน 2,631.0596 ล้านบาท และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิด BCG Model เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
2) พั ฒ นาระบบกลไกในการก ากั บ ดู แ ลภาคอุ ต สาหกรรมให้ ด าเนิ น การตามกฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด
3) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
4) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน
5) เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและท้องถิ่น
6) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคให้เพิ่มขึ้น
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เรื่องที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ บาล โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ จานวน 901.8638 ล้านบาทและมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่
2) นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ
3) พัฒ นาศัก ยภาพบุ คลากรให้ รองรับ กับ การพัฒ นาอุต สาหกรรมในอนาคต และรองรับ การ
ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ
4) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
(วิสัยทัศน์) “ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงจาก
ฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มูลค่าสูง และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
2) เพื่อประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาการผลิ ต แปรรูป และการตลาดสิน ค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรให้แข่งขันได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจฐานราก
สร้างงาน อาชีพ แก่ชุมชน ประชาชน
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ และการ
พัฒนาการค้า การลงทุน ในจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้น
นา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย อันดามัน อาเซียน และนานาชาติ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
(2) เพื่ อ เสริม สร้างขี ด ความสามารถของบุ ค ลการ ผู้ ป ระกอบการการท่ อ งเที่ ย ว รองรับ การ
ท่องเที่ยวมาตรฐาน และแข่งขันได้
(3) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
(4) เพื่อสร้างโอกาสงาน อาชีพ แก่ชุมชนจากการท่องเที่ยวชุมชน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม โลจิสติกส์ที่
สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ของจังหวัด
2) เพื่อสร้างและพัฒนาเมืองที่น่าอยู่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) เพื่อพัฒ นาระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ รองรับ การท่องเที่ยว การเกษตร และการเชื่อมโยง
ภาคใต้
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสร้างคนคุณ ภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข ปลอดภัย
และการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาดี รองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21
2) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ และระบบสวัสดิการสังคมในการพึ่งตนเองของ
ชุมชน
3) เพื่อ เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุ ข ภาพ และการพึ่งตนเองทางสุ ข ภาพของประชาชน และ
ยกระดับการบริการทางการแพทย์รองรับวิกฤติสุขภาพ และการจัดบริการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวัด
4) เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนแห่งความผาสุก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลรองรับการเติบโต
ของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสาธารณภั ย โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
2) เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่าเขา และระบบนิเวศทางทะเล รองรับ
การท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
3) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การลดต้นทุนทางพลังงาน และความเหลื่อมล้า
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทาแผนปฏิ บั ติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวั ดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็ น การดาเนิ น การเพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติง านตามนโยบายของรัฐ บาลให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมือ งที่ดี แผนปฏิบั ติราชการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒ นาอุตสาหกรรม
จังหวัดชุมพร ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงาน ผู้ประกอบการเหมืองแร่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา ประชาชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญ หาและความจาเป็ นของแผนปฏิ บัติการด้ านการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1) ความเป็นมา
ชุมพรเป็ น เมืองเก่าแก่เมือ งหนึ่ งตั้งขึ้น เมื่อ ใดไม่มีห ลัก ฐานแน่ น อน แต่จากหลั ก ฐานใน
กฎหมายตราสามดวงในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานไว้ว่าเมืองชุมพรมี
อายุตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบ
เรียงความเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในตานานเมืองระนอง ความตอนหนึ่งว่า “เมืองชุมพรประหลาดผิด
จากเมืองอื่นในแหลมมลายูที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราชเป็นต้น ล้วนมีโบราณสถาน
โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่อย่างใด
อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพื้นที่นาไม่พอกับคนประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอดแหลม
มลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้ แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมืองหน้าด่าน”
สาหรับชื่อ “เมืองชุมพร” สันนิษฐานว่ามาจากคาว่า “ชุมนุ มพล” เนื่องจากเป็นเมืองหน้ า
ด่านการเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า “ชุมนุมพล”แต่
ด้วยเหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดคาสั้นๆ จึงตัดคากลางออกเหลือเพียง “ชุมพล” และต่อมาเพี้ยนเป็น “ชุมพร” อีก
ประการหนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองสมัยโบราณเมื่อจะเคลื่อนพลต้องทาพิธีบวงสรวงสิ่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ขอให้ ไ ด้ รั บ ชั ย ชนะในการสู้ ร บเป็ น การบ ารุ ง ขวั ญ ทหารในสถานที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ รั บ พร เช่ น นี้ ต รงกั บ
ความหมาย “ชุมนุมพร” หรือ “ประชุมพร” ซึ่งทั้งสองคานี้อาจเป็นต้นเหตุของคาว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกันแต่อีก
ทางหนึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับชื่อท้องที่ทั่วไป เพราะที่ตั้งเมือง
เดิมบนฝั่งท่าน้าชุมพรมีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองอยู่ในตรา
จังหวัดจนถึงปัจจุบัน
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2) ทาเลและที่ตั้ง
จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศา 29 ลิปดาเหนือ
และเส้นลองติจูดที่ 99 องศา 11 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ ประมาณ 498
กิโลเมตร และเส้ น ทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 476 กิ โลเมตร มี เนื้ อ ที่ 3.75 ล้ านไร่ หรือ 6,010,849 ตาราง
กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพื้นที่
เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 222 กิโลเมตร
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3) อาณาเขต
จังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และประเทศเมียนมา
4) ลักษณะภูมิประเทศ
แบ่งออกเป็นพื้นที่ราบตอนกลาง พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทิศตะวันตก เป็นที่
สูงและภูเขา ทิวเขาที่สาคัญ คือ ทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เมียนมา ถัดจากแนวที่สูงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบตอนกลางซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่ม
เป็ นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญ ของจังหวัด ส าหรับพื้น ที่ทางตะวัน ออกเป็ น ที่ราบชายฝั่ งทะเลยาวประมาณ 222
กิโลเมตร ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้างเรียบมีความโค้งเว้าน้อย ความกว้างของจังหวัดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 36 กิโลเมตร
5) ข้อมูลการปกครอง
จั ง หวั ด ชุ ม พร แบ่ ง เขตการปกครอง เป็ น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 737 หมู่ บ้ าน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล
25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 51 แห่ง แบ่งตามอาเภอได้ ดังนี้
อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

1. อาเภอเมืองชุมพร
2. อาเภอท่าแซะ
3. อาเภอปะทิว
4. อาเภอสวี
5. อาเภอทุ่งตะโก
6. อาเภอหลังสวน
7. อาเภอพะโต๊ะ
8. อาเภอละแม
รวม

17
10
7
11
4
13
4
4
70

161
116
75
116
35
141
46
47
737

เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล
1
1
2

9
2
6
2
2
2
1
1
25

อบต.

สภาตาบล

9
10
4
9
2
9
4
4
51

-

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดชุมพร ณ ธันวาคม 2563
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ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จังหวัดชุมพรมีประชากรทั้งสิ้น 509,208 คน
ชาย
จานวน 251,370 คน
หญิง
จานวน 257,838 คน
วัยเด็ก (1 - 15 ปี)
ร้อยละ 18.57
วัยแรงงาน (16 - 64 ปี) ร้อยละ 68.87
ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)
ร้อยละ 12.55
มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 84.50 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
3.1.4 การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดชุมพรสามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และ
ทางอากาศ ดังนี้
1) ทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถส่วนตัวจากเส้นทาง หมายเลข 35 เข้าสู่ถนนเพชรเกษมถึง
จังหวัดชุมพร ระยะทาง 498 กิโลเมตร ส่วนรถโดยสารประจาทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เปิดให้บริการทุกวัน
ปัจจุบันจังหวัดชุมพร มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจานวน 1 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร บริหารงานโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพร ประมาณ 14 กิโลเมตร
2) ทางรถไฟ ระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟจังหวัดชุมพรประมาณ 485
กิโลเมตร รถไฟทุกขบวนจะต้องผ่านจังหวัดชุมพรและอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร ยกเว้น 2 อาเภอ คือ อาเภอ
ท่าแซะ และอาเภอพะโต๊ะ มีเส้นทางรถโดยสารประจาทางเชื่อมต่ออยู่แล้ว จานวน 5 เส้นทาง ดังนี้
1. รถหมวด 1 สายที่ 2 รอบเมืองชุมพร (สายนอก)
2. รถหมวด 4 สายที่ 8333 ชุมพร - ท่าแซะ
3. รถหมวด 4 สายที่ 8356 ชุมพร - ปะทิว - ท่าอากาศยานชุมพร
4. รถหมวด 4 สายที่ 8362 ศูนย์ราชการชุมพร - บ้านเขาวง
3) ทางอากาศ มีท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว ห่างจากตัวเมือง
ชุมพรประมาณ 40 กิโลเมตร
3.1.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ได้แก่ อนุสรณ์สถานเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เกาะแก่งต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
จุดชมวิวเขามัทรี พระบรมธาตุสวี ถ้ารับร่อ (เทพเจริญ) ถ้าเขาพลู เขาดินสอและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิต
ของท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น เกาะพิทักษ์ บ้านทอนอม บ้านท้องตมใหญ่ (หมู่บ้านม้าน้าแห่งเดียวในประเทศ) ฯลฯ
งานประเพณีและงานประจาปีที่สาคัญ ซึ่งจัดในช่วงเวลาต่างกันตลอดปี ได้แก่ งานเทศกาล
ล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประเพณีปิดทองเขาเจดีย์พระใหญ่ งานเปิดโลกทะเลชุมพร ประเพณีไทยทรงดา งานขึ้น
ผ้าพระราชทาน ห่มพระปรางค์วัดประเดิม และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประเพณี
ปิดทองแก้สินบน ปีนขึ้นถ้าเขาพลู ประเพณีวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์งานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี งานวันสานึก
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ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และจัดแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยและโล่พระราชทาน ประเพณีส่ง
ตายายทางสายน้า ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้าหลัง
สวนประเพณีลอยกระทง งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร เป็นต้น
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร
ปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 6,239.87 ล้านบาท
ปี 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 6,915.88 ล้านบาท (อันดับที่ 25 ของประเทศ)
ปี 2561 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 7,488.61 ล้านบาท (อันดับที่ 25 ของประเทศ)
ปี 2562 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 7,630.58 ล้านบาท (อันดับที่ 26 ของประเทศ)
ปี 2563 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,685.56 ล้านบาท
ปี 2564 (มกราคม - พฤษภาคม 2564) มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,397.69 ล้านบาท จะ
เห็นได้ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 4,850.05 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 64.36 ทั้งนี้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนโยบายเมืองต้องห้ามพลาด การท่องเที่ยวเมืองรองของ
รั ฐ บาลที่ จั ด ให้ จั ง หวั ด ชุ ม พรเป็ น เมื อ งหนึ่ ง ในนโยบายดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด ชุ ม พรได้ รั บ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้น แต่จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก ทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวไทยงด
การเดินทาง จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานภาครัฐ ดังเห็นได้จากจานวนนักท่องเที่ยวและ
จานวนรายได้ที่ลดลงในปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2564
รายได้จากการท่องเที่ยวและจานวนผู้มาเยือนจังหวัดชุมพรเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 - 2564
ปี
2559
2560
2561
2562
2563
2564

จานวนผู้มาเยือน(คน)
ไทย
1,248,569
1,350,753
1,404,890
1,400,821
628,315
189,896

ต่างชาติ
108,859
111,594
115,183
113,926
19,546
93

รวม
1,357,428
1,462,347
1,520,073
1,514,747
647,861
189,989

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
4.32
7.73
3.95
-0.35
-57.23
N/A

รายได้จากการท่องเที่ยว
อัตราการ
(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ไทย
ต่างชาติ
รวม
5,585.60 654.27 6,239.87
6.11
6,202.22 713.66 6,915.88
10.83
6,725.42 763.19 7,488.61
8.28
6,799.57 736.04 7,535.61
0.63
2,590.50
95.06 2,685.56
-64.36
821.15
0.30
821.45
N/A

(ม.ค.-พ.ค.)

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ : ข้อมูลปี พ.ศ.2563 และข้อมูลปี พ.ศ.2564 ( ม.ค. - พ.ค.) เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
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3.1.7 ด้านแรงงาน
จั งหวั ดชุ มพรมี ป ระชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 414,143 คน เป็ น ผู้ อ ยู่ ในก าลั งแรงงาน
288,923 คน โดยจาแนกเป็ น ผู้ มีงานทา 286,382 คน ผู้ ว่ างงาน 2,541 คน ขณะที่ผู้ ไม่อ ยู่ ในก าลั งแรงงานมี
จ านวน 125,220 คน จาแนกเป็ นผู้ ท างานที่ บ้ าน 43,819 คน เรียนหนั งสื อ 31,484 คน และอื่น ๆ 49,917 คน
สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ ผู้ต้องการมีงานทาประสงค์ทางานที่ตรงกับ
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ขณะที่ ค วามต้ อ งการแรงงานไม่ ส อดคล้ อ งกั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ มี ง านท า นายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการในจังหวัดชุมพรมีความต้องการแรงงานระดับกึ่งฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ จึงมีความจาเป็นต้องพึ่งพา
แรงงานต่างด้าวเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
ก่อสร้างและภาคการผลิต ณ เดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดชุมพรมีคนต่างด้าว จานวนทั้งสิ้น 39,136 คน จาแนก
เป็ น คนงานต่างด้าวเข้าเมือ งถูก กฎหมาย 38,871 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองผิ ดกฎหมาย (ชนกลุ่ มน้ อ ย มาตรา
63/1(2)) 265 คน
(ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

3.1.8 ข้อมูลด้านพลังงานของจังหวัดชุมพร
ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง 3 ประเภท ของจังหวัดชุมพร
ลาดับ
ที่

บริษัท/บุคคล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บจก.กรีน เซฟวิ่ง เอ็นเนอร์ยี่ ไทยแลนด์
บจก.กลุ่มปาล์มธรรมชาติ
บจก.ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์
บจก.ทรัพย์อนันต์ไบโอแมส
บจก.วีจี เอ็นเนอร์ยี
บจก.วีจี เอ็นเนอร์ยี
บจก.สหกรณ์นิคมท่าแซะ
บจก.เอ แอล ปาล์ม
บจก.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บจก.เก็บเกี่ยวพลังงานธรรมชาติ

11
12

บจก.เจริญน้ามันปาล์ม อ.เมืองชุมพร
โฮมโปร จากัด

13

ตลาดมรกต

14

เทศบาลตาบลมาบอามฤต

ประเภท
โรงไฟฟ้า

ประเภท
เชื้อเพลิง

กาลังการผลิต
ติดตั้ง (MW)

ปริมาณขาย
ตามสัญญา
(MW)

Gas engine

Biogas

Steam turbine

Biomass

Gas engine

Biogas

Steam turbine

Biomass

Gas engine

Biogas

Gas engine

Biogas

Gas engine

Biogas

Gas engine

Biogas

Gas engine

Biogas

พลังงานความ
ร้อน
ก๊าซชีวภาพ

Biogas

1.5
9.4
3
9.5
2.8
5.6
2
2.126
10.889
1.413

1.4
8
2.7
8
2.5
4.5
1.82
2
3
1.4

พลังงาน
แสงอาทิตย์
พลังงาน
แสงอาทิตย์
พลังงาน
แสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์

2.826
1,080 kVA

2.8
ใช้งานเอง

แสงอาทิตย์

3

3

แสงอาทิตย์

25 kVA

ใช้งานเอง

Biogas

ที่มา : สานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
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3.1.9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรป่าไม้ พบพื้นที่ป่าทั้งหมด จานวน 798,173.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.29 ของ
พื้นที่จังหวัด จาแนกเป็น 3 ชนิดป่า ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ
2) แหล่งน้า เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดเป็นแหล่งต้นน้าลุ่มน้าสาขา
และลุ่มน้าย่อย ซึ่งจังหวัดมีลุ่มน้าสายหลักและลุ่มน้าสายรอง ดังนี้
2.1) ลุ่มน้าสายหลัก มีจานวน 4 ลุ่มน้า ประกอบด้วย
2.1.1) ลุ่มน้าสาขาคลองท่าตะเภา เกิดจากการรวมตัวของลุ่มน้าย่อย 2 สาย คือ
ลุ่มน้าย่อยคลองท่าแซะ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่าน
ตาบลสลุย ตาบลคุริง ตาบลท่าแซะ อาเภอท่าแซะ มารวมตัวกันกับลุ่มน้าย่อยคลองรับร่อ ซึ่งเกิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรีบริเวณเขตชายแดนไทย - เมียนมา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอปะทิวผ่านหุบเขาต่าง ๆ ลงมาทาง
ใต้ของอาเภอท่าแซะ แล้วไหลไปทางตะวันออก ผ่านตาบลท่าข้ามไปรวมกับลุ่มน้าย่อยคลองท่าแซะลุ่มน้าย่อย
คลองท่าแซะความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร ลุ่มน้ าย่อยคลองรับ ร่อ ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร เมื่อลุ่ ม
น้าย่อย 2 สาย รวมตัวกันที่ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ แล้วไหลผ่านตาบลหาดพันไกร ตาบลบางลึก ตาบล
ท่าตะเภา ตาบลบางหมาก และตาบลท่ายางแล้วไหลลงสู่ทะเลที่ตาบลปากน้า อาเภอเมือง ความยาวประมาณ 33
กิโลเมตร รวมเป็นความยาวของลุ่มน้าสาขาคลองท่าตะเภา 182 กิโลเมตร
2.1.2) ลุ่มน้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน ประกอบด้วย
1. ลุ่มน้าย่อยคลองบางสนเป็นพื้นที่ต้นน้าจากเทือกเขาออกเป็นลาคลองสาย
สั้น ๆ รวมตัวกันจากคลองส้มแป้น คลองตะเคียน คลองวังช้าง ในพื้นที่อาเภอปะทิว
2. ลุ่มน้าย่อยคลองชุมพร เกิดจากเทือกเขาในตาบลปากจั่น อาเภอกระบุ รี
จังหวัดระนอง ไหลไปทางตะวันออกถึงบ้านดอนสมอ แล้วไหลผ่านตาบลวังใหม่ ตาบลบ้านนาตาบลขุนกระทิง
ตาบลวังไผ่ ตาบลตากแดด อาเภอเมืองชุมพร แล้วไหลลงสู่ทะเลบริเวณตอนเหนือของอ่าวสวีตาบลทุ่งคา อาเภอ
เมืองชุมพร มีความยาว 50 กิโลเมตร
3. ลุ่มน้ าย่ อ ยคลองสวีห นุ่ ม เกิดจากเทือ กเขาในตาบลละอุ่น เหนื อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระนอง ไหลไปลงทางเหนือแล้ววกไปทางตะวันออกเข้าเขตอาเภอสวี ผ่านตาบลเขาทะลุตาบลนาสัก
ตาบลทุ่งระยะ ตาบลสวี ตาบลนาโพธิ์ ตาบลปากแพรก ตาบลท่าหิน ไปออกทะเลที่ตาบลด่านสวี อาเภอสวี มี
ความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร
4. ลุ่มน้าย่อยคลองสวีเฒ่า เกิดจากเขาในตาบลทุ่งระยะ อาเภอสวี ไหลทาง
ตะวันออกผ่านตาบลนาโพธิ์ แล้ววกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านตาบลปากแพรก ออกทะเลในตาบลวิสัยใต้
อาเภอสวี ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
5. ลุ่มน้าย่อยคลองตะโก เกิดจากเขาในอาเภอหลังสวน ไหลผ่านตาบลทุ่ ง
ตะโก ตาบลทุ่งตะไคร ตาบลปากตะโก ไหลลงทะเลที่บ้านปากตะโก ตาบลปากตะโก อาเภอทุ่งตะโกมีความยาว
ประมาณ 120 กิโลเมตร
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2.1.3) ลุ่ม น้าสาขาคลองหลังสวน เกิดจากเขาในตาบลปากทรง แล้ ววกไปทาง
ตะวันออกผ่านตาบลปากทรง ตาบลพะโต๊ะ ตาบลพระรักษ์ ตาบลปังหวาน อาเภอพะโต๊ะ ผ่านตาบลวังตะกอ
ตาบลหาดยาย ตาบลหลังสวน ตาบลแหลมทราย ตาบลพ้อแดง ตาบลบางมะพร้าวอาเภอหลังสวน แล้วไหลลงสู่
ทะเลที่ตาบลปากน้า อาเภอหลังสวน มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
2.1.4) ลุ่มน้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาในตาบล
พะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ ไหลไปทางตะวันออก ลงทะเลในตาบลละแม อาเภอละแม ความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร
2.2) ลุ่มน้าสายรอง ประกอบด้วยลาน้า 2 แห่ง ดังนี้
1) ลาน้ารับร่อ เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณเขตชายแดนไทยกับ เมียนมาทาง
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของอ าเภอท่ า แซะ ผ่ านหุ บ เขาต่ า ง ๆ ลงมาทางใต้ เข้ าอ าเภอท่ าแซะ ไหลผ่ านไปทาง
ตะวันออก ผ่านตาบลรับร่อ ตาบลท่าข้าม ไปรวมกับลาน้าท่าแซะที่ตาบลนากระตาม เป็นแม่น้าท่าตะเภา มีความ
ยาวประมาณ 72 กิโลเมตรมีน้าตลอดทั้งปี
2) ลาน้าท่าแซะ เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไหลผ่ า นต าบลสลุ ย ต าบลคุ ริ ง ต าบลท่ า แซะ ต าบลนากระตาม อ าเภอท่ า แซะ มารวมกั บ ล าน้ ารั บ ร่ อ
เป็นแม่น้าท่าตะเภาความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร มีน้าตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมี คู คลอง ลาน้า กระจายอยู่
ทุกอาเภอ รวมทั้งสิ้น 63 แห่ง
3) การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดชุมพรมีบริการจัดการขยะมูลฝอย จานวน 47 แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมือ ง 2 แห่ ง (เทศบาลเมือ งชุมพร และเทศบาลเมือ งหลั งสวน) เทศบาลตาบล 23 แห่ ง และองค์ก าร
บริห ารส่ว นตาบล 22 แห่ ง มีสถานที่ก าจั ดขยะมูลฝอย จ านวน 17 แห่ ง และมีเตาเผาขยะอยู่ 2 แห่ ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก และเทศบาลตาบลพะโต๊ะ
4) คุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศในจังหวัดชุมพรอยู่ในระดับปกติ โดยผลการตรวจวัดค่า
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ที่ 0.043 ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 0.12 มิลลิกรัมต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร
5) คุณภาพเสียง คุณภาพเสียงในจังหวัดชุมพรไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ หรือระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ)
6) ของเสียอันตราย คือ ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถาน
ประกอบการพาณิชกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ามัน ร้านล้าง
อัดขยายภาพ ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งของเสียอันตรายเหล่านี้
ส่วนใหญ่ถูกทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป โดยไม่ผ่านการบาบัดและกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนและแพร่กระจายของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนได้
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3.1.10 ด้านการเกษตรกรรม
จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ทั้งหมด 3.75 ล้านไร่ มีพื้นที่ทาการเกษตรกรรม 2,215,519.90 ไร่ คิด
เป็ น ร้อ ยละ 56.61 ของพื้ น ที่ ทั้ งหมด ประชาชนร้อ ยละ 80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มูล ค่าการผลิ ตภาค
การเกษตรสูงสุดมาจากพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ามัน ทุเรียน ยางพารา มะพร้าว และกาแฟ
ทั้ง นี้ จั งหวั ดชุม พรมีพื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟพั น ธุ์ โรบั ส ตามากที่ สุ ด ในประเทศ ปลู ก มะพร้าวมากเป็ น อัน ดับ สองของ
ประเทศ รองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดจันทบุรี ปลูกปาล์มน้ามัน
และมังคุดมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดชุมพร ณ ปี พ.ศ. 2564
พื้นที่
พืช
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
(ไร่)

ปาล์มน้ามัน
ทุเรียน
ยางพารา
มะพร้าว
กาแฟ
กล้วยเล็บมือนาง

(ไร่)

(ตัน)

เพาะปลูก

คิดเป็นร้อยละ

1,045,017
717,658
246,580
99,003
81,929
9,164

1,016,119
576,871
207,376
93,108
83,438
7,472

2,838,020
136,142
343,900
92,363
8,322
7,377

27.80
19.10
6.50
2.60
2.10
0.24

7,971

7,521

18,407

0.21

(ข้อมูลปี 63)

กล้วยหอมทอง
(ข้อมูลปี 63)

พื้นที่เพาะปลูกจังหวัดชุมพร 3.75 ล้านไร่
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

3.1.11 ด้านเศรษฐกิจ
จัง หวัด ชุมพร มีผ ลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมจัง หวัด ชุม พร (Gross Provincial Product: GPP) ปี
พ.ศ.2563 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี เท่ากับ 125,364 ล้านบาท เป็นลาดับที่ 23 ของประเทศและลาดับที่ 5
ของภาคใต้ โดยการผลิตภาคเกษตรเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิต ทุเรียน ปาล์ ม
น้ามัน และยางพารา มูลค่าผลิตภัณ ฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 250,823 บาท/คน/ปี
หรือ 20,901.91 บาท/คน/เดือน เป็นลาดับที่ 16 ของประเทศและลาดับ 3 ของภาคใต้
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3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.1.2.1 ข้อมูลวิเคราะความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
ข้อมูลการความต้องการของประชาชนและศักยภาพของประชาชนในจังหวัดชุมพร ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพร มีดังนี้
(1) วัตถุดิบการผลิตมีราคาสูงขึ้น เช่น กล้วย ปาล์มน้ามัน
(2) จัดหาช่องทางตลาดรับซื้อผลผลิต ตลาดการส่งออกเพิ่มเพื่อการกระจายสินค้า ปัจจุบัน
กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีมียอดจาหน่ายคงที่ เนื่องจากไม่มีตลาดที่กว้างขึ้น จุดจาหน่ายสินค้ามีน้อย
(3) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า OTOP ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพ
(4) การกาจัดขยะมูลฝอย และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการจัดการอย่างถูกวิธี
รวมทั้งรณรงค์ลดปริมาณการใช้ขยะ
(5) มีการเข้มงวดเรื่องน้าเสีย ฝุ่น กลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุญาต จัดกิจกรรมปลูกต้นเมื่อเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ
(6) กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ จึงควรมีการฝึกอบรม ส่งเสริม แนะนา
ให้ความรู้การดาเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม เครือข่าย พี่เลี้ยง ให้การบริหารงานมีคุณภาพ
(7) การส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์สามารถรองรับ
ตลาดออนไลน์ เช่น การจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่รองรับการขนส่ง การจัดหาช่องทาง บุคลากรสาหรับการทาตลาดออนไลน์
(8) สินค้ามีคุณภาพดี แต่ขาดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จึงไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภค อีกทั้งผู้บริโภค
มีความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ จึงควรส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปในจังหวัดให้มอี ัตลักษณ์โดดเด่น
(9) สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ต การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ การลดต้น ทุ น พลั ง งาน เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ต้ น ทุ น การผลิ ต ราคาแก๊ ส น้ ามั น ไฟฟ้ า
แรงงาน บรรจุภัณฑ์ มีราคาสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้น
(10) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถลด
ของเสีย ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
(11) สร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการลาน
เท โรงงานแปรรูปปาล์มน้ามันของชุมชน และโรงงานแปรรูปปาล์มน้ามันขนาดใหญ่
(12) ส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้แก่ผู้ประกอบการ
(13) พั ฒ นาสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมเกษตร อุ ต สาหกรรมชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยว เช่น สร้างสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของฝาก ของที่ระลึก ให้สอดคล้องกับความต้องการ
(14) ยกระดับการผลิตให้มีระบบมาตรฐานสากล เช่น GMP HACCP Halal เป็นต้น
(15) ส่งเสริมการประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(16) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเรื่องการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(17) สนับสนุนการใช้พืชสมุนไพร พืชกระท่อม เพื่อการรักษาโรคอุบัติใหม่ในคนและสัตว์
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3.1.2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจอขงจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชุมพร (GPP) ปี 2563 มีมูลค่า ณ ราคาประจาปี เท่ากับ
125,364 ล้ านบาท เป็ น ล าดั บ ที่ 5 ของภาคใต้ และล าดับ ที่ 23 ของประเทศ โดยการผลิ ต ภาคเกษตรเป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตทุเรียน ปาล์มน้ามัน ยางพารา และมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
(GPP Per Capita) มีค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเท่ากับ 250,823 บาทต่อคนต่อปี หรือ 20,901.91 บาทต่อคน
ต่อเดือน เป็นลาดับที่ 1 ของภาคใต้ และลาดับที่ 12 ของประเทศ ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด มีดังนี้
เกษตรกรรม มีมูลค่า 59,601 ล้านบาท (ร้อยละ 55.52)
บริการและการท่อเที่ยว มีมูลค่า 46,190 ล้านบาท (ร้อยละ 36.84)
อุตสาหกรรม มีมูลค่า 9,573 ล้านบาท (ร้อยละ 7.64)
มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ปี 2564 ตามประเภทกิจการ
ลาดับ
ประเภท
มูลค่าการลิต
ร้อยละ
1 การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่น ๆ และปลาและการเก็บถนอมอาหารทะเล
10,200,000
0.11
2 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเยือกแข็ง
322,000,000
3.36
3 การสกัดน้ามันปาล์มและการทาน้ามันพืชให้บริสุทธิ์
3,025,666,664
31.61
4 การซ่อมรถยนต์
16,500,000
0.17
5 การผลิตกระแสไฟฟ้า
350,000,000
3.66
6 การผลิตน้าแข็ง
281,000,000
2.94
7 การผลิตน้าดื่มและน้าแร่บรรจุขวด
8,000,000
0.08
8 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
7,000,000
0.07
9 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
28,000,000
0.29
10 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
446,000,000
4.66
11 การผลิตผลิตภัณฑ์แอสฟัลติกคอนกรีตเพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง
589,000,000
6.15
12 การต่อเรือและการซ่อมเรือ
8,000,000.00
0.08
13 การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
989,920,000
10.34
14 การทายางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน และยางเครป
900,000,000
9.40
15 การแปรรูปผลไม้และแช่แข็งผลไม้ ผลไม้กระป๋อง และผักกระป๋อง
2,115,000,000
22.09
16 การขุดตักดิน ทรายและดูดทราย
15,683,800
0.16
17 เหมืองแร่ (โรงโม่หนิ )
108,600,000
1.13
18 อื่น ๆ
352,429,536
3.68
รวม
9,573,000,000
100
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3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
3.1.3.1 ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดชุมพร มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 506 โรงงาน จานวนเงิน ลงทุน 26,597.67
ล้านบาท จานวนคนงาน 15,220 คน รายละเอียดสามารถจาแนกได้ ดังนี้
จาพวก

จานวนโรงงาน
มูลค่าเงินลงทุน
จานวนคนงาน
(โรง)
(ล้านบาท)
(คน)
2
117
99.25
215
3
489
26,498.42
15,005
รวม
506
26,597.67
15,220
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร โดย
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดชุมพร มีดังนี้
1) อุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ามัน โดยปัจจุบันมีจานวน 46 โรงงาน ประกอบด้วย
- โรงสกัดแบบสกัดแยก (โรง A) จานวน 16 โรงงาน
ปัจจุบัน ดำเนินกิจกำร จำนวน 13 โรงงำน หยุดกิจกำร จำนวน 3 โรงงำน

กาลังการผลิต น้ามันปาล์มดิบ จานวน 790,991 ตัน/ปี
- โรงสกัดแบบสกัดรวม (โรง B) จานวน 30 โรงงาน
ปัจจุบัน ดำเนินกิจกำร จำนวน 8 โรงงำน หยุดกิจกำร จำนวน 22 โรงงำน

กาลังการผลิต น้ามันปาล์มดิบ จานวน 200,706 ตัน/ปี
- โรงไฟฟ้า
ไบโอแก๊ส
จานวน 7 โรงงาน
กาลังการผลิต 23.4 MWH
ไบโอแมส
จานวน 2 โรงงาน
กาลังการผลิต 9.5 MWH
โซลาร์เซล
จานวน 1 โรงงาน
กาลังการผลิต 5 MWH
2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง จานวน 54 โรงงาน
- น้ายางข้น
จานวน 3 โรงงาน
กาลังการผลิต 24,010 ตัน/ปี
- ยางแผ่นรมควัน
จานวน 13 โรงงาน กาลังการผลิต 191,205 ตัน/ปี
- ยางแท่ง
จานวน 6 โรงงาน
กาลังการผลิต 300,800 ตัน/ปี
- แปรรูปไม้ยางพารา
จานวน 31 โรงงาน กาลังการผลิต179,226 ตัน/ปี
- ถุงมือยางทางการแพทย์ จานวน 1 โรงงาน
กาลังการผลิต 12,150 ตัน/ปี
3) อุตสาหกรรมแช่แข็งสัตว์น้า ผัก ผลไม้
จานวน 22 โรงงาน
กาลังการผลิต 14,112.5 ตัน/ปี
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4) โรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ลาดับ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เงินทุนรวม* คนงานรวม เครื่องจักรรวม จานวน
(ล้านบาท)
(คน)
(แรงม้า)
โรงงาน
1 ผลิตภัณฑ์จากพืช
150.81
284
4,164
8
2 อุตสาหกรรมอาหาร
5,840.47
5,301
548,756
130
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
50.40
43
1,198
5
4 สิ่งทอ
42.30
117
3,100
10
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
806.75
2,559
47,191
39
8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
3.13
19
355
2
ในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ
โลหะอื่น ๆ
9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์
2.21
16
243
2
กระดาษ
11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
180.10
61
1,631
4
12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
427.35
226
33,736
23
13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
7,430.54
3,014
164,176
22
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
42.10
80
1,414
6
15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ
306.35
559
6,531
40
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ
49.13
87
1,584
11
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
4.79
44
627
5
20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์
296.60
467
1,610
14
รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ
และอุปกรณ์
21 การผลิตอื่น ๆ
2,457.13
2,343
177,660
185
รวม
18,090.17 15,220
993,986
506
หมายเหตุ * เงินทุนรวม หมายถึง สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ได้แก่ อาคารและเครื่องจักร
ที่มา: ระบบโรงงานอุตสาหกรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 พ.ค. 65
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3.1.3.2) ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัดชุมพรมีการประกอบการเหมืองแร่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จานวน 2 ชนิด คือ
แร่ทรายแก้ว และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ จานวน
2 แปลง ดังนี้
(1) ประทานบัตรเหมืองแร่ จานวน 7 แปลง เงินลงทุนรวม 172,000,000 บาท
ชนิดแร่
พื้นที่ตั้ง
การจาหน่าย
แร่หินชนิดชนิดหินปูนเพือ่
ตาบลขุนกระทิง อาเภอเมือง จานวน 2 แปลง
จังหวัดชุมพร และ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จานวน 1 แปลง
จังหวัดระนอง
ตาบลสะพลี อาเภอปะทิว จานวน 1 แปลง
ตาบลทุ่งระยะ อาเภอสวี จานวน 2 แปลง
แร่ทรายแก้ว
ตาบลตะโก อาเภอทุ่งตะโก จานวน 1 แปลง
จังหวัดสมุทรปราการ
ชนิดแร่
แร่ดีบุก
แร่ทรายแก้ว

(2) โรงแต่งแร่ จานวน 3 โรงงาน
พื้นที่ตั้ง/จานวนโรงงาน
ตาบลปังหวาน อาเภอพะโต๊ะ จานวน 1 โรงงาน
ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จานวน 1 โรงงาน
ตาบลตะโก อาเภอทุ่งตะโก จานวน 1 โรงงาน

การจาหน่าย
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

3.1.3.3) ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และโอท็อป
จังหวัดชุมพรมีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จานวน 2,122 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จานวน
402 ราย และผู้ประกอบการโอท็อป ที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จานวน 665 ราย/1,563
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
ภาคการค้า
จานวน 807 ราย
ภาคการบริการ
จานวน 825 ราย
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม จานวน 255 ราย
ภาคการเกษตร
จานวน 157 ราย
ไม่ระบุภาคธุรกิจ
จานวน 78 ราย
(แหล่งข้อมูล : ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดชุมพรและใบรับรองยังไม่สิ้น
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) จานวน 56 ราย ใบรับรอง 130 ฉบับ แบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทอาหาร จานวน 33 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้แปรรูป อาทิเช่น กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ กล้วยน้าว้าทอดกรอบ ทุเรียนทอดกรอบ และอาหารแปรรูปอื่น ๆ

ประเภทเครื่องดื่ม จานวน 12 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟผสม และกาแฟผงปรุงสาเร็จ

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จานวน 29 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าเขียนลาย เสื้อผ้าสาเร็จรูป เข็ม
ขัดหนังแท้ และกระเป๋าหนังแท้

ประเภทของใช้ ของประดับ ตกแต่ ง ของที่ ระลึ ก จ านวน 32 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้แก่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ระดิษ ฐ์ จ ากเศษไม้
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย เครื่องเบญจรงค์ ไม้กวาดดอกหญ้า และอื่น ๆ

ประเภทสมุ น ไพรที่ ไม่ ใช่ อ าหาร จ านวน 24 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้แ ก่ น้ ามั น มะพร้าวส าหรับ สปา ผลิ ตภั ณ ฑ์ บ ารุงผิ ว
ผลิตภัณฑ์บารุงหน้า แชมพู ครีมนวด สบู่ก้อน สบู่เหลว
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สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรได้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและความต้องการจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ป ระกอบการโรงงาน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับวิเคราะห์บริบทที่มี
ผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพร (SWOT Analysis) และนาผลการวิเคราะห์ไปจัดทา TOWS Matrix
เกิดแนวทางที่เกี่ยวข้องและแนวทางการดาเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพรมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. จังหวัดชุมพรมีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง ปัญหาขยะ
และมีองค์กรรวบรวมสินค้าเกษตรศูนย์กลาง
ปัญหาน้าเสีย และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ที่
การตลาดผลไม้ของภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่ง
ไม่ได้เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ประชาชนอาจ
วัตถุดิบเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทาให้
เข้าใจผิดที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมง่ายขึ้น
ภาคอุตสาหกรรม
2. มีอุตสาหกรรมที่รองรับสินค้าภาคเกษตรใน
2. ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดความเข้าใจต่อ
พื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น ยางพารา ปาล์ม
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ทาให้มีปัญหาการ
น้ามัน กาแฟ ผลไม้แช่แข็ง อย่างเพียงพอ
ร้องเรียน หรือคัดค้านการจัดตั้งโรงงานในบาง
3. ภาคอุตสาหกรรมให้ความสาคัญและสนใจ
พื้นที่
ในการพัฒนาทาให้ง่ายต่อการนาเทคโนโลยี
3. การสร้างความเข้าใจกับชุมชนอาจมีข้อจากัด
นวัตกรรม งานวิจัย มาต่อยอดใน
เช่น การนาของเสียจากโรงงานปาล์มไปทาปุ๋ย
ภาคอุตสาหกรรม
ให้กับชุมชน แต่ชุมชนมีข้อกังวลว่าจะได้รับ
4. มีผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่
ผลกระทบจากของเสียอุตสาหกรรม
หลากหลาย และมีชื่อเสียง
4. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีบางประเภทขาดการ
5. มีหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
บริหารจัดการที่เป็นระบบ
Industry Ville: CIV) ที่มีวิถีชีวิตเป็น
5. สินค้าเอสเอ็มอีมีคุณภาพดี แต่ขาดอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยว
โดดเด่น จึงไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภค
เชื่อมโยงการเกษตรได้อย่างมีคุณค่า
6. ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเป็นอุตสาหกรรม
ขั้นต้นและขั้นกลาง เนื่องจาก ปัจจัยการผลิตที่
สาคัญ (ยกเว้นวัตถุดิบหลัก) ไม่อยู่ในพื้นที่
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค(Threats)
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนา
1. งานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมใน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การ
ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ถูกนามาใช้
ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี จึง
2. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
เป็นโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ไวรัสโคโรนา 2019 เกิดผลกระทบให้การ
เกษตรแปรรูปให้รองรับการท่องเที่ยว การพัฒนา
ท่องเทีย่ ว การบริโภคในประเทศและ
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยง
ต่างประเทศลดลง เกิดสภาวะการชะลอ
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวของเศรษฐกิจ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
3. ยังไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่รองรับ
(Southern Economic Corridor: SEC) มีโอกาส
ผลผลิตพืชกระท่อม
ทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาส
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ๆ
และอุตสาหกรรมต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม
พืชกระท่อมได้รับการปลดล๊อกจากยาเสพติด ภาค
เกษตรของจังหวัดชุมพรจึงนิยมปลูกเพื่อเป็นพืช
เศรษฐกิจ
ช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นโอกานในการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ
นวัตกรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นทีม่ ีอัตลักษณ์ สามารถ
นามาสร้าง value chain ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
นโยบายการพัฒนา BCG Model คือ Bio
Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular
Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) Green
Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) จะเอื้อประโยชน์แก่
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการ
ผลิตอย่างคุ้มค่า
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๓) TOWS Matrix
โอกาส
(Opportunities)

1.

2.
3.
4.

อุปสรรค
(Threats)

จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
กลยุทธ์เชิงรุก (S-O)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O)
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารปาล์ม 1. ส่งเสริมพื้นที่ให้มีมาตรฐานการรับรอง
น้ามัน ยางพาราให้มีมูลค่าสูงด้วย
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัด
การส่งเสริม ประสิทธิภาพในการใช้
ให้มีมูลค่าสูง
ทรัพยากร การพึ่งพาอาศัย และเมือง
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงการ
น่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศราฐกิจ 2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าสูง
สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าชุมชนให้โดด
และเป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติมา
เด่นเป็นที่รู้จัก สอดรับกับความต้องการ
ใช้เพื่อการผลิตอย่างคุม้ ค่าด้วย BCG
ของผู้บริโภค และมีมีมาตรฐาน
Model
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต
การตลาด ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
4. สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้รับผิดต่อ
สังคม และประกอบการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T)
1. ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัด
ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(Southern Economic Corridor: SEC)

กลยุทธ์เชิงรับ (W-T)
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ของเอสเอ็มอีให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม
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3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ชุมพร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.2.1 วิสัยทัศน์
“ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน”
3.2.2 พันธกิจ
1) ยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2) เสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐาน มีนวัตกรรมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
3) สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน
4) ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ด้วย BCG Model
3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัด ให้เป็นอุตสาหกรรม
เกษตรที่มีมูลค่าสูง
• เป้าประสงค์
ส่งเสริมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดให้ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
2567 2568 2569

2570

-

100

100

100

100

ราย

-

-

-

8

-

ร้อยละ

-

20

20

20

20

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการ
เชื่อมโยงกับพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร

ราย

2566
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• กลยุทธ์ / โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ามัน
อุตสาหกรรมยางพารา
อาหารแช่แข็ง ให้มี
มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรม

โครงการพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
จังหวัดชุมพรเข้าสู่ระบบคุณภาพ

โครงการสร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
ภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันจังหวัด
ชุมพร
โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพาราของภาคใต้สู่
อุตสาหกรรม 4.0
โครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตร
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
(Southern Economic Corridor: SEC)
เพือ่ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
กลยุทธ์ที่ 2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช
ผลักดันอุตสาหกรรม
กระท่อมและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้าง
เกษตรของจังหวัดให้มี มูลค่าเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
กล้วยจังหวัดชุมพรให้มีความปลอดภัย
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรอง
มาตรฐาน
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการกาแฟชุมพรให้มีมูลค่าเพิ่ม
โครงการเพิ่มศักยภาพตลาดออนไลน์แก่
เกษตรกร/ผู้ผลิต ผู้รวบรวมและจัด
จาหน่าย ให้กับผู้ประกอบการเกษตรแปร
รูปจังหวัดชุมพร

2566

ปีงบประมาณ
2567 2568 2569

2570

-

3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

3.9

-

-

0.8

-

-

-

-

-

5.55

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-
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2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
• เป้าประสงค์
(1) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าพื้นถิ่นให้มีอัตลักษณ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าสูง
(2) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
2567 2568 2569

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัด
ชุมพร
จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ
วิสาหกิจชุมชน

ราย

-

50

50

50

50

ผลิตภัณฑ์

-

10

-

-

-

ราย

-

50

50

-

-

ร้อยละ

-

20

20

20

20
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• กลยุทธ์ / โครงการ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เชือ่ มโยงการ
ท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง

2570

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
บนอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดชุมพร
โครงการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
เกษตรครบวงจร ในหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Ville: CIV)
กลยุทธ์ที่ 2
โครงการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
การเสริมและพัฒนาขีด เกษตรสู่มาตรฐานแบบครบวงจร และ
ความสามารถของ
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วย
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิสาหกิจชุมชนให้
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
รองรับการเปลีย่ นแปลง โอท๊อปให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2566

ปีงบประมาณ
2567 2568 2569 2570

-

0.15

-

-

-

-

-

0.8

-

-

-

-

-

0.7

-

-

-

-

-
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3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 สนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model
• เป้าประสงค์
(1) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model
(2) พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
2567 2568 2569

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรู้ด้าน
BCG Model
จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับ
ส่งเสริมพัฒนาด้วย BCG Model
พื้นที่เป้าหมายได้รับการประเมินการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ราย

-

50

50

50

50

สถาน
ประกอบการ

-

10

10

10

-

ตัวชี้วัด

เตรียม
ความ
พร้อม

2566

2570

อยู่ระหว่างการจัดทาเกณฑ์ตัวชี้วัด
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• กลยุทธ์ / โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
ให้เกิดความสมดุลพร้อม
ยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

โครงการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
ชุมพร
โครงการยกระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2566

ปีงบประมาณ
2567 2568 2569

2570

0.4
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับการจัดการ
อุตสาหกรรมด้วย BCG
Model

โครงการ

โครงการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยใช้ BCG Model ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ
ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ
โครงการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 3R
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เปลือกทุเรียนที่เหลือใช้จาก
กระบวนการแปรรูปเป็น
พลาสติกชีวภาพ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs ตาม
กรอบแนวคิด BCG Model

2566

ปีงบประมาณ
2567 2568 2569

2570

-

-

-

-

0.4

-

-

-

1

-

-

1.3

-

-

-

-

-

1.6

-

-
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4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 5

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 4

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 3

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 2

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 1

วิสัยทัศน์

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

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

ยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลักดันนโยบายและแผนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์

การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มั่นคง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทีเ่ ข้มแข็ง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
“ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน
สู่อุตสาหกรรมยุคทีย่ งั่ ยืน”
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ของจังหวัดให้ เป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่
มีมูลค่าสูง

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่

การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นนา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝัง่ อ่าวไทย
อันดามัน อาเซียนและนานาชาติ

พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ

การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model

การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม โลจิสติกส์ ทีส่ ะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรม
ให้ยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้
บริการอย่างมีคุณภาพ

การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข
ปลอดภัย และการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม “การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
อุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพรระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
“ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุง่ สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน”

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รองรับ
การเติบโตของคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
1. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการกาแฟชุมพร
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ

5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ
6. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของ
โครงการ

การเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ SMEs ธุรกิจบริการ
และคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณค่าเพิ่ม (Value Creation)
ด้วยการนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปญ
ั ญา ควบคู่กับการผลิตอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสูส่ ากล การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญสู่ภาคการผลิตในเชิงพาณิชย์ การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่ภาคการค้าดิจิทัล และการ
พัฒนากระบวนการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนเหลือใช้ (waste / by products) ที่มีอยูใ่ ห้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เพื่อลดของเสียและ
มลพิษตลอดทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ซึง่ การดาเนินมาตรการดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ได้อย่างมั่นคงในอนาคต
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกาแฟ ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพ
ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการทางานในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการสถานประกอบการ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) และ
มาตรฐานสากลให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟ
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการตลาดในยุคุปัจจุบัน
1. ผู้ประกอบการกาแฟได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่
มีประสิทธิภาพ
2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย/แลกเปลี่ยนของผูผ้ ลิตกาแฟชุมพร (โรบัสต้า) และเครือข่าย
(อาราบิก้า) ภูมิภาคอื่น
3. ผลิตภัณฑ์กาแฟชุมพรได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
4. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดในยุคปัจจุบัน
5. สร้างอัตลักษณ์ ความจดจาของผู้บริโภคของแบรนด์กาแฟชุมพร (ความแตกต่างของแต่
ละแบรนด์) กาแฟชุมพรได้เป็นที่รู้จกั อย่างแพร่หลาย สร้างรายได้เพิ่ม
1. ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
2. เพิ่มยอดขายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มัง่ คง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่เข้มแข็ง
1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2579
1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการส่งเสริมและพัฒนากาแฟชุมพรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จานวน 100 คน
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกาแฟชุมพร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

- พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน 10 ราย
- เชื่อมโยงเครือข่ายผูผ้ ลิตกาแฟชุมพร (โรบัสตา) กับเครือข่าย (อาราบิกา้ ) ภูมภิ าคอื่น
- จัดทาฐานข้อมูลผู้ผลิตกาแฟทั้งระบบ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านการตลาด
3. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน 5 ราย
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จานวน 10 ราย
- สร้างอัตลักษณ์/ความจดจาของแบรนด์กาแฟชุมพร
4. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) สูม่ าตรฐานสากล
จานวน 10 ราย
จัดงานงานกาแฟชุมพร (Coffee Day) ภายในประเทศ 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์/จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์กาแฟชุมพร
5,000,000
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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1. ชื่อโครงการ

เพิ่มศักยภาพด้านตลาดออนไลน์ให้แก่เกษตรกร/ผู้ผลิต ผู้รวบรวมและจัด
จาหน่ายผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปจังหวัดชุมพร

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

จังหวัดชุมพรมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการทาการเกษตรที่หลากหลาย มี
วัตถุดิบอย่างต่อเนื่องที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมการเกษตร แต่ยังขาดการบูรณาการ การนาองค์
ความรู้ จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์และขยายผลเชิงพาณิชย์ ขาดการบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตรแบบครบวงจร การนานวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่ายัง
มีไม่มาก สินค้าส่วนใหญ่ยังเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าต่า ในขณะที่เทรนด์การตลาดในปัจจุบันมุง่ เน้น
ด้านการทาตลาดออนไลน์และการขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยวิถีชวี ิตในยุคดิจติ อล
เปิดโอกาสในการจาหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึง่ เป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่
ในปัจจุบันการตลาดยุคดิจิตอลมีการแข่งขันมีสงู จาเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองตลาดในยุค Disruption& Innovation การเพิม่ พูนองค์
ความรูด้ ้านการยืดอายุและการรักษาคุณภาพ และเพิ่มองค์ความรูด้ ้านการตลาด เพื่อสร้าง
โอกาสและความเข้มแข็งทางธุรกิจ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันในการทาตลาดในยุค
ดิจิตอล
2) สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์หรือสินค้าสาคัญของจังหวัดเป็นที่รู้จักและต้องการ
ของตลาดมากขึ้น
3) เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้รวบรวมผลผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
ผลผลิต
โครงการ
1) เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการทาตลาดออนไลน์ไม่
น้อยกว่า 50 ราย
2) เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีรายได้ และเกิดมูลค่าทางการค้าแก่กลุม่ เกษตรกรผู้
รวบรวมผลผลิต ผู้จัดจาหน่าย สินค้าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1) มูลค่าการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของเกษตรกรและผูผ้ ลิต ผู้จดั จาหน่ายสินค้าเกษตร
หลักจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น
2) สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์หรือสินค้าสาคัญของจังหวัดเป็นที่รู้จักและต้องการ
ของตลาดมากขึ้น
3) เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้รวบรวมผลผลิต ผูป้ ระกอบการมีรายได้เพิม่ ขึ้น
5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
1. ระดับความรูค้ วามสามารถของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่ ขึ้นจากก่อนอบรม อย่างน้อย 1
โครงการ
ระดับ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มูลค่าจากการจาหน่าย คาสัง่ ซื้อ และการเจรจาธุรกิจ สินค้าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของ
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด
จังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่งคง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 50 ราย
2. การทาตลาดออนไลน์ต้องรู้และเข้าใจอะไรบ้าง
3. การทาตลาดออนไลน์ให้ประสบความสาเร็จ
4. การนาเสนอสินค้าขายทางออนไลน์
5. การสร้างเครือข่าย Social Media เพื่อผลทางธุรกิจ
6. วัดผลก่อนและหลังการอบรม
7. จัดแสดงสินค้าและการเจรจาการค้าต่างภูมิภาค 1 ครั้ง ๆ ละ 50 ราย ระยะเวลา 5 วัน
2,300,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพร ให้มีความ
ปลอดภัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐาน

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

กล้วยเป็นสินค้าเกษตรของจังหวัดชุมพร มีปริมาณผลผลิตต่อปีสูง และสามารถสร้างชื่อเสียงด้าน
การผลิตให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดชุมพร แต่กลุม่ ธุรกิจยังไม่สามารถต่อยอด ยกระดับ
การแปรรูปไปสูม่ าตรฐานและการผลิตทีม่ ีนวัตกรรม
3.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรให้มีความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
ธุรกิจ
3.2 เพื่อเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรให้สามารถผลิตปลอดภัย
เตรียมพร้อมขอรับรองมาตรฐาน
4.1 ผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการ นาความรู้ไปปรับปรุงธุรกิจ
4.2 ผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการ นาความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ให้คาปรึกษาแนะนาและพัฒนาพร้อมยกระดับสู่มาตรฐาน
ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจการผลิต
ร้อยละ 60 ของผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมกิจกรรมให้คาปรึกษา
แนะนาและเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานมีความพร้อมในการขอมาตรฐาน
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มัง่ คง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่เข้มแข็ง
1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ
5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ
6. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของ
โครงการ
9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

8.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปชุมพรในการจัดการธุรกิจ
8.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้วยแปรรูปให้มีความปลอดภัย
8.3 ตรวจ วิเคราะห์ และให้คาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
555,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตรรฐานแบบครบวงจรในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industry Village; CIV)
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแนวทาง
ประชารัฐภายใต้โมเดล "ประเทศไทย 4.0" คือ มุ่ งเน้ นการพั ฒ นาโดยตั้งอยู่บ นฐานของความ
ได้เปรียบ เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยมีอยู่เดิมนามาต่อยอดด้วยองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในหมู่ บ้ า นอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village; CIV) ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่ว ย
กระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีการ
พั ฒ นา ให้ ส ามารถก้าวไปสู่ ระดั บ SMEs เพื่ อรองรับ ตลาดการท่ อ งเที่ ย วชุ มชน ตามโครงการ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village; CIV) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้เกิดการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ผนวกความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หมูบ้านเกาะพิทักษ์ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีวิถีชีวิตที่พบเห็นได้ในชีวติ ประจาวัน
เช่น โฮมสเตย์ ประมงพื้นบ้าน ผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ มีเป็นรูปแบบการดารงชีวิตที่เรียบง่าย
และอยู่อย่างพอเพียง จึงควรส่งเสริมศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการผลิต ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ควรส่งเสริมให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จึงเล็งเห็นถึงความจาเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของผู้ผลิตชุมชนหมู่ บ้านเกาะพิทักษ์ ให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มี
เอกลักษณ์ มีความแตกต่าง และมีจุดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดลูกค้า เพิ่มมูลค่า
สินค้าให้สูงขึ้น สร้างรายได้เพิ่มและความเข้มแข็งให้กับชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมีตลาดค่อนข้างจากัด สาเหตุจากผลิตภัณฑ์ขาดมาตรฐาน ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และผู้ผลิตยังมีศักยภาพในการผลิตไม่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่รวดเร็ว หรือยังขาดการ
บริหารจัดการผลิตที่ดี และยังไม่สามารถใช้ภูมิปัญ ญาดั้งเดิมที่มีอยู่ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ต้องการของตลาด
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนหมู่บ้านเกาะพิทักษ์ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้
มีอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวภายใต้โครงการหมูบ่ ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ CIV
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทางการขยายตลาด
3. ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับทราบแนวคิด มีความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 20 ราย
2. ผู้ประกอบการชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รบั การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มมี ูลค่าเพิ่ม ไม่
น้อยกว่า 10 ราย
3. ผู้ประกอบการชุมชน ได้รับการทบทวนแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน มีศกั ยภาพในการนาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 20 ราย

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของ
โครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

4. ผู้ประกอบการชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึง
ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดและ เจรจาธุรกิจ การสร้างโอกาสใน
การร่วมมือแบบภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
ผลลัพธ์ รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา
1. ผู้ประกอบการหมู่บ้านเกาะพิทกั ษ์ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม จานวนไม่น้อยกว่า 10 ราย/ 20 ผลิตภัณฑ์
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสินค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จากความคิดสร้างสรรค์ จานวนไม่น้อยกว่า 20
ผลิตภัณฑ์
4. ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มัง่ คง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2 การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย อันดามัน อาเซียน
และนานาชาติ
1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผูป้ ระกอบการชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. วางแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
4. จัดฝึกสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน
5. พัฒนาสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์และบริการ โดยต่อยอด จากอัตลักษณ์และทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน เชื่อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6. นาผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดจานวน 1 ครั้ง
7. สร้างอัตลักษณ์ การจดจา ทีม่ ีประสิทธิภาพ
8. บริหารโครงการ ติดตามประเมินผล
800,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
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1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกบนอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดชุมพร

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

จังหวัดชุมพร มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีประเพณีสาคัญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
รวมทัง้ มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่น่าสนใจหลายประเภท แต่ยังขาดการบูรณาการให้เกิดเป็นสินค้า
ของที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ตรงต่อความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับกระแสนิยม
(Trend) จึงได้จัดทาโครงการสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพร และตรงต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และสามารถบ่งบอกอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดชุมพร รวมทั้ง
เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการในจังหวัดด้วยการสนับสนุน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนาไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
และเป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตต่อไป
จังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชุมชนมากมายที่น่าสนใจ แต่กลับไม่ได้รับการ
พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการตลาดได้ และไม่มรี ูปแบบที่โดดเด่น ชูความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน จึงควรได้รับการศึกษาถึงอัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดชุมพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกให้มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
1) เพื่อสารวจศึกษาและค้นหาผลิตภัณฑ์เด่น และความต้องการของสินค้าที่ระลึกของจังหวัด
ชุมพร
2) เพื่อกาหนดแนวคิดและออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ระลึกของจังหวัดชุมพรที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
4) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ และสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก 6 ต้นแบบ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ
5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในจังหวัดชุมพรมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ด้วยอัตลักษณ์ของ
จังหวัดชุมพร ทาให้เป็นที่สนใจและเป็นที่รู้จัก เพิ่มยอดจาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการได้มีรายได้
อย่างต่อเนื่อง และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักต่อไป
6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด
เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่งคง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2 การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย อันดามัน
อาเซียนและนานาชาติ
7. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

หน้า 53

8. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ 1. จัดอบรมเรื่องอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ในการกาหนดกรอบการพัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยทาการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานที่เกีย่ วข้องกับจังหวัดชุมพร ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถ
พัฒนาได้ โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนา 2 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
(2) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
• ประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาด้วย
การเพิ่มอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพร
• จัดตั้งคณะทางานในการจัดกิจกรรมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในจังหวัด
ชุมพร
• จัดกิจกรรมประกวดออกแบบ
- ลาดับที่ 1 เงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ลาดับที่ 2 เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ลาดับที่ 3 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้เป็นที่รจู้ ัก
9. งบประมาณ
150,238 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
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1. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นเครื่องมือหลักในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและอุตสาหกรรม และเป็นการดาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ที่มงุ่ สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีม่ ีความสมดุลอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เหนี่ยวนาให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันภายใต้
สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
กายภาพ และการบริหารจัดการให้พื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ ให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สร้างความสมดุลทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทาให้อุตสาหกรรมอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
คัดเลือกพื้นที่ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกณฑ์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย มิติและ
คุณลักษณะการพัฒนา 5 มิติ 20 ด้าน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร เพื่อดาเนินการพัฒนาพื้นทีร่ องรับการการตรวจ
ประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจงข้อมูล
ตัวชี้วดั ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ
1) เพื่อชี้แจงข้อมูลตัวชีว้ ัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับโรงงานอุตสาหกรรม
และภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันผลักดันการบูรณาการทางานขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึน้
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชีว้ ัด
ของพื้นที่ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมพร้อมขอรับการตรวจประเมิน
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3) เพื่อส่งเสริมการทางานอย่างมีสว่ นร่วมของคณะทางานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในพื้นที่ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่
ในการร่วมมือกันส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมุง่ สู่การ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 3
4) เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ เข้าสู่ระบบบริหารจัดการระดับสากล
หรือระดับประเทศ เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า
5) เพื่อให้ชมุ ชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการ
รายงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของจังหวัดและช่วยสนับสนุนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผลผลิต
1. พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดชุมพร มีข้อมูลตามตัวชีว้ ัด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วดั เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมิน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ
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5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ
6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของ
โครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

2. ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายรับทราบ
แนวทางการดาเนินการและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชีว้ ัด 5
มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชีว้ ัด
ผลลัพธ์
1. พื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่รว่ มมือกันทางานอย่างเป็นรูปธรรม เกิดพื้นที่
ต้นแบบความร่วมมือในการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร รับรู้และมีความ
พึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารในการดาเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนาข้อคิดเห็นที่
ได้ไปปรับปรุงวางแผนต่อไป
พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพรได้รับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2570
8.1 ประชุมคณะทางานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร
8.2 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
8.3 จัดทาคู่มือโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร
8.4 จัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พร้อมอบรมถ่ายทอดตัวชีว้ ัดให้
เครือข่าย + โรงงาน+เหมืองแร่ ในพื้นที่
8.5 ศึกษาดูงานจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างยัง่ ยืน พร้อมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ
8.6 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
366,950 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
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1. ชื่อโครงการ

การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยใช้ BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ภาคอุตสาหกรรม
ต้นแบบ

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ปัญหาด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จะต้องมีกลไกที่จะ
ช่วยปรับเปลีย่ นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีโลก
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลได้นา BCG Model ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์มลู ค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คานึงถึงการนา
วัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มงุ่ เน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่
ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิง่ แวดล้อมได้อย่างสมดุล ให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนไปพร้อมกัน ทัง้ นี้ การนา BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ มาเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตาม
แนวคิดสังคมคาร์บอนต่า โดยมีกิจกรรม สร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวคิดสังคมคาร์บอนต่า โดยมุง่ เน้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ที่มีความพร้อมในการนาร่องโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบโรงงานฯ ในพื้นที่จงั หวัดชุมพร
และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงในอนุสญั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on climate Change: UNFCCC) พิธี
สารเกียวโต (Kyoto Protocol) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) ต่อไป
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในพื้นที่จงั หวัด
ชุมพร ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยการคัดเลือกโรงงานต้นแบบที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกปริมาณต่า ตามแนวคิดสังคมคาร์บอนต่า ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถนาไป
ปรับใช้กับอุตสาหกรรมประเภทอื่นต่อไปได้
3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการนาแนวคิดสังคมคาร์บอนต่า มาประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร
4. เพื่อขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม
1. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(ตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศ โดยประเทศไทยกาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ต่อสานักเลขาธิการอนุสญั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)
1. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ

5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ
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6. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของ
โครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ
2. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 ราย ได้รับการดาเนินแผนงานด้านการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตาม
แนวคิดสังคมคาร์บอนต่า
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มัง่ คง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570
1. แต่งตั้งคณะทางานโครงการการบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้ BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ
ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ และประชุมคณะทางาน ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. สารวจข้อมูลเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร ที่เข้าร่วมโครงการฯ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการรับรู้ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร จานวน 40 ราย รวมเจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง
4. คณะทางานจัดประชุมคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อเข้า
ร่วมโครงการฯ จานวน 2 โรงงาน
5. การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวคิดสังคม
คาร์บอนต่า
6. คณะทางานตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ การ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยใช้ BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ กิจกรรม สร้างการรับรู้ และ
การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวคิดสังคมคาร์บอนต่า
400,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
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1. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและกาหนดแนว
ป้องกันโดยรอบ (Protection Strip) หรือแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone)

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือเมืองที่มีการเจริญเติบโตโดย
มีอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และมีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิง่ แวดล้อมในระดับต่า ซึ่งวิธีการ
หนึ่งที่ชว่ ยส่งเสริมให้เกิดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ พื้นที่โล่ง และพื้นที่แนวป้องกันมลพิษ
ปัจจุบันพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นในหลายๆ พื้นที่ ยังให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รวมไปถึงการจัดทาแนวป้องกันมลพิษ (Buffer Zone) ในพื้นที่ไม่มากนัก รวมไปถึง
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยังน้อยอยู่มาก ทาให้เขตโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณข้างเคียงไม่มี
การแบ่งสัดส่วนที่แยกกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้การมีอาคารสูงตัง้ อยู่อย่างหนาแน่น ทาให้เกิด
การสะสมของมลพิษและการสะสมความร้อนภายในเมืองหรือปรากฎการณ์ภาวะความร้อน
(Urban Heat Island) ด้วย
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องทาการศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนว
ป้องกันโดยรอบ (Protection Strip) และแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ที่เหมาะสมกับ
ประเภทโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น เพื่อใช้พิจารณาประกอบการ
วางผังและจัดทาผังเมืองที่เหมาะสมและเป็นแนวป้องกันมลพิษ ระหว่างโรงงาน ชุมชน และ
แหล่งท่องเที่ยวต่อไป
1. เพื่อศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวป้องกันโดยรอบ
(Protection Strip) และแนวพื้นทีก่ ันชน (Buffer Zone) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบ
2. ผู้ประกอบการได้รับความรู้และตระหนักถึงการเพิม่ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนว
ป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว และพื้นที่
แนวป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการ
4. เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบสถาน
ประกอบการ
ผลผลิต (Output)
1. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และออกแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งพื้นที่โล่งใน
พื้นทีต่ าบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
2. ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวป้องกันมลพิษ
จากการประกอบกิจการ
3. สถานประกอบการร่วมมือกับชุมชนให้ความสาคัญต่อการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่โล่งในพื้นทีต่ าบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ผลลัพธ์ (Outcome)
สถานประกอบการและชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ
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5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

1. แนวทางการออกแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวป้องกัน (Protection Strip) ที่
เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง รวมทัง้ พื้นที่โล่งในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น
ในพื้นที่ผังเมืองรวมอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
2. มีแนวป้องกัน (Protection Strip) ที่เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมที่มีความ
เสี่ยง ซึง่ นาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหามลภาวะต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิด
การเพิ่มคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

สารวจพื้นที่สีเขียว และแนวป้องกันหรือแนวกันชนระหว่างเขต
อุตสาหกรรมและชุมชน และกาหนดพื้นที่ที่ควรมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทั้งภายในเขตอุตสาหกรรม และแนวพื้นที่แนวป้องกันหรือแนวกันชน
สารวจพื้นที่สีเขียว (ได้แก่ พื้นที่สีเขียวสาธารณะ พื้นที่สีเขียวเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ พื้นทีส่ ีเขียวที่เป็นริว้ ยาวตามแนว
สาธารณูปการ เป็นต้น) และแนวป้องกันหรือแนวกันชนระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน และกาหนดพื้นที่ที่ควรมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้ง
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวพื้นที่แนวป้องกันหรือแนวกันชน ใน
พื้นที่ผังเมืองรวมอ้อมใหญ่ รวมรวมผังพื้นที่เขียวในพื้นที่ และจัดทา
รายงานสรุปปริมาณและสัดส่วนพืน้ ที่สีเขียวเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดภายใน
พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวบรวมข้อมูลวิธีการและผลการดาเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การ
กาหนดแนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip) ที่เหมาะสมตามตาม
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง รวมทั้งพื้นที่โล่งในพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแน่น และนาเสนอรูปแบบแนวทางการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว และการส่งเสริมการสร้างพื้นที่กันชน (Protection Strip)
ระหว่างโรงงาน กับชุมชนที่เหมาะสม
2.1 จัดทาวิธีดาเนินการเพิ่มพื้นทีส่ เี ขียวเพื่อการจัดทาแนวกันชน (Buffer
Zone) และหลักเกณฑ์การกาหนดแนวป้องกันมลพิษ (Protection
Strip) ระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมตาม
ประเภทอุตสาหกรรมทีม่ ีความเสี่ยง อย่างน้อย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม
จากแหล่งข้อมูลทีม่ ีความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับการ
ทางานและตรวจรับงานที่ปรึกษาก่อน
2.2 จัดทารายงานแผนงานการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
จัดทาแนวกันชน (Buffer Zone) และการสร้างแนวป้องกันมลพิษ
(Protection Strip) ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
2.3 นาเสนอแผนงานการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคณะกรรมการ
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กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

ตรวจรับงานให้เห็นชอบ และนาเสนอต่อคณะทางานคณะทางาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เขตผัง
เมืองรวมอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม นครปฐม และคณะกรรมการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดทาพื้นที่สีเขียว แนว
ป้องกัน (Protection Strip) ที่เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยง โดยประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ชุมชนในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวป้องกันหรือแนว
กันชนในพื้นที่
3.1 คัดเลือกสถานประกอบการที่มคี วามพร้อม ในการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และดาเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมตาม
ประเภทอุตสาหกรรม และพื้นที่ของแต่ละโรงงาน อย่างน้อย 30
โรงงาน โดยจัดทาเกณฑ์การคัดเลือก และต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับการทางานและตรวจรับงานที่ปรึกษาก่อน
3.2 ประเมินและติดตามผลผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ
ในพื้นที่ ที่ได้จัดทาพื้นทีส่ ีเขียวเพื่อการจัดทาแนวกันชน (Buffer
Zone) และแนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip) ระหว่างชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรมที่มคี วามเสี่ยง
3.3 จัดทารายงานสรุปผลการส่งเสริมการจัดทาพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
จัดทาแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกันมลพิษ
(Protection Strip) ระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ความเสีย่ ง
จัดประชุมสรุปผลการดาเนินการ
จัดประชุม/สัมมนา เพื่อเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านการจัดทาแนวป้องกัน
มลพิษ (Protection Strip) ที่เหมาะสมตามตามประเภทอุตสาหกรรมที่มี
ความเสีย่ ง รวมทั้งพื้นที่โล่งในพื้นทีอ่ ุตสาหกรรมหนาแน่น ต่อคณะทางาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เขตผังเมืองรวม
อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม หรือคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม อย่างน้อย 30 คน และกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความเสีย่ งอย่างน้อยกลุ่มอุตสาหกรรมละ 2 คน (โรงงานละ 1 คน) รวม
60 คน โดยจัด ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม หรือส่วนงาน
ราชการอื่นที่เหมาะสม พร้อมจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่

1,000,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
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1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 โดยได้คัดเลือกให้ตาบลนา
กระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุ
เป้าหมาย “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” และมีการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน ให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในพื้นที่ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร ไม่มีระบบการคัดแยกขยะ รถเก็บขยะ สถานที่ทิ้งหรือสถานที่กาจัดขยะเป็นของตนเอง ดังนั้น
การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R ด้วยการนาของเสีย
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างแนวคิดในการนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มา
ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
3.1 นาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
3.2 เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ
รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
3.3 เพิ่มมูลค่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
4.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นากลับไปใช้ใหม่
4.3 ลดปริมาณวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลจากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
5.1 ผู้ประกอบการได้รับความรู้หลัก 3R Reduce Reuse Recycle 30 ราย
5.2 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแนะนาในการดาเนินกิจกรรม 3R จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10 โรงงาน
5.3 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10
ผลิตภัณฑ์
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2570

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

8.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม/สัมมนาให้ความรู้ และรับสมัครสถานประกอบการที่มีความพร้อม เข้า
ร่วมโครงการ
8.2 จัดศึกษาดูงานในประเทศให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
8.3 ที่ปรึกษาลงพื้นที่ในการให้คาแนะนาแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R Reduce Reuse Recycle
8.4 ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตภัณฑ์ การตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
8.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R Reduce Reuse Recycle
8.6 เผยแพร่ผลการดาเนินโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญของการลดปริมาณวัสดุหรือสิ่ง
ปฏิกูลจากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
1,000,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

หน้า 62

1. ชื่อโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพื่อขับเคลื่อน BCG Model

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการนาความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์การ
หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ หรือการนาไปสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานและ
ให้ความสาคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดชุมพร ในกระบวนการผลิตจะเกิดการสูญเสีย
รวมทั้งโรง A มีน้าเสียที่เกิดจากการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนด้านกลิ่น
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรและพลังงานในโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรภายในสถานประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบายตลาดและนวัตกรรมนาอุตสาหกรรมไทย
4. เพื่อขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลผลิต
1. จานวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จานวน 50 ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรและพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. จานวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 ราย ได้รับการดาเนินแผนงานด้านการจัดการทรัพยากร
และพลังงานในโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผูป้ ระกอบการกลุ่มเป้าหมาย สามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
1. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จานวน 35 ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรและ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 2 ราย ได้รับการให้คาปรึกษาแนะนา
เสนอแนวทางการดาเนินงาน และวิธีการดาเนินงานในด้านการจัดการการจั ดการทรัพยากรและพลังงานในโรงงาน
สกัดน้ามันปาล์มดิบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถสามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 10
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รองรับ
การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะทางานโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร ด้ วย BCG
Model ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ และประชุมคณะทางาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจข้อมูลความพร้อม ศักยภาพของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเข้าร่ วม
โครงการ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการรับรู้ การจัดการทรัพยากรและพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน 40 ราย รวมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
4. คัดเลือกโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 โรงงาน
5. การจัดการทรัพยากรและพลังงานในโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. ตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
400,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

หน้า 63

1. ชื่อโครงการ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เปลือกทุเรียนที่เหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปเป็น
จานพลาสติกชีวภาพ

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งปลูกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
รองจากจังหวัดจันทบุรี เปลือกทุเรียนที่ต้องนาไปกาจัด หรือใช้เป็นปุย๋ ประมาณ 584.60 กิโลกรัม
ต่อทุเรียน 1 ตัน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เปลือกทุเรียน ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป โดยนาเปลือกทุเรียนไปแปร
รูปเป็นพลาสติกชีวภาพ ลดปัญหาของเสีย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1. แก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ จากการแปรรูปทุเรียน
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เปลือกทุเรียนด้วย Circular Economy
3. เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป
4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์
1. ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนมีมูลค่าเพิม่
2. ลดปัญหาของเสียจากการแปรรูปสินค้าเกษตร
1. ผลิตภัณฑ์จานพลาสติกจากเปลือกทุเรียน จานวน 5 แบบ
2. ผู้ประกอบการแปรรูปทุเรียนได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมูลค่าเพิ่ม ตามโมเดล Circular
Economy ไม่น้อยกว่า 30 คน
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มัง่ คง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ
5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
โครงการ
6. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมทีส่ าคัญของ
โครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

1. สารวจวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปทุเรียนในจังหวัดชุมพร
2. ออกแบบกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มเปลือกทุเรียนตามโมเดล Circular Economy
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มตามโมเดล Circular Economy
5. ติดตามประเมินผล
1,267,850 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

หน้า 64

1. ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้มีนโยบาย BCG Model ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างจุดแข็งของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ฟื้นตัวเร็วโดยพัฒนา
เศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการ
ใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) คานึงถึงการนาวัสดุต่าง ๆ กลับมา ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน และเพื่อให้ผู้รับบริการมีผลิตภาพเพิ่ม
มากขึ้น (ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสาคัญ
และโอกาสในการพัฒนาและการส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จึงมีความประสงค์ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs พัฒนาสถาน
ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG
พัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG
ร้อยละ 70 ของผู้รับการพัฒนา มีผลิตภาพเฉลี่ยหรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 (เช่น การลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้ เป็นต้น)
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามกรอบแนวคิด BCG และมีบัญชีที่เป็นระบบและตรวจสอบได้
จานวนไม่น้อยกว่า 10 กิจการ
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มั่งคง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ

1 .ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาตามกรอบแนวคิด BCG ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบ BCG แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
3. เชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน
4. บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1,572,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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