
 

แผนปฏบิัติการ                                 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสพุรรณบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

พฤษภาคม 2565 



คำนำ 
 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือให้

หน่วยงานมีเครื่องมือในการวางกรอบการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานตามกรอบเวลาของรัฐบาล 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี และได้กำหนดให้
หน่วยงานต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณสำหรับหน่วยงานย่อย
ภายในกรมและแผนในภาพรวม   

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายประเทศไทย 4.0  
ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก  ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และสภาพแวดล้อมใหม่ที่สามารถ
นำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยการบูรณาการร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรีฉบับนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด สถานการณ์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลการวิเคราะห์ TOWS Matrix วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้
ขับเคลื่อนการแปลงแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
ดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนความ
มั ่นคง และนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัต ิการด้านต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งเน้นส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ : 
1) กำกับ ดูแล บริหารจัดการอุตสาหกรรม ภายใต้กฎหมายอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดัน

อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
3) สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา : 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือ
การบริโภคและส่งออก 

 2. ส่งเสริมให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนาด้านที ่ 2 การพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ให้เข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

เป้าประสงค ์ 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

 2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้มาตรฐาน 

 เป้าประสงค ์ 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 2. พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
3. เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกบการ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

(๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑) เป้าหมาย  
      1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
      1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
      2.1 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
       2.2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
      2.3 การเกษตรสร้างมูลค่า 
  ๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ และต่อยอด ภาคการผลิตและ

บริการในปัจจุบัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความเติบโตบนชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๑) เป้าหมาย  
   1.1 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
   1.2 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
      2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 แนวทางการพัฒนาสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง   
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
• เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 1.) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.8 
 2.) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 1.2 

(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ว ัตถุด ิบและผลิตผลทางการเกษตรที ่เช ื ่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่มี
มูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยายตัว ร้อยละ 3 

๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(๑) วัตถุประสงค์ 

    1.1) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
    1.2) เพื ่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

(๒) เป้าหมายรวม  
     2.1) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุด ร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

 2.2) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการบริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้
ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทับในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริการจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบั นการจัดการ
นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ีน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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 (๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู ่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

      ตัวชี้วัด 1.1    อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
     ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 
     ตัวชี้วัด 1.2  รายได้ต่อหัวไม่ต่ำกว่า 8,200 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  
     ฉบับที่ 12 (ปี 2564) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ ์
     ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 19.0 
 2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

  เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   ตัวชี้วัด 1.1  อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
  (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3,  
  4.5 และ 6 ต่อปี ตามลำดับ 
    เป้าหมายที่ 4  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
    ตัวชี้วัด 4.1  รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท 
    ตัวชี้วัด 4.2  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว(The Travel &  
   Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30  
    เป้าหมายที่ 5  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ  
   เพ่ิมมากข้ึน 
    ตัวชี้วัด 5.1  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
   ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
    1. การพัฒนาด้านการคลัง 
   2. การพัฒนาภาคการเงิน 
 3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 
    การผลิตและบริการ 
      1. การพัฒนาภาคเกษตร 
     2. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
    3. การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
     4. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
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 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
  ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการ 
  ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ  
  และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

 ตัวชี้วัด 3.1  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน ์
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่าง 
 ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ 
 ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวิภาพอย่างยั่งยืน  
4.3)  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

 1. ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโต 
  4.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
  4. สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน  

๒.๒.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 (๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 : รักษาความมั่งคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
 (๔) ตัวชี้วัด 
  4.1) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น 
    รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
  4.2) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกันหรือ 
   ลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีไทย 
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 (๕) กลยุทธ์ 
  5.1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดพื้นท่ีการสงวน 
     อนุรักษ์ และพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม 
   5.2) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม 
     บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวประชารัฐ 

 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) พ.ศ. 2566 - 2570 
▪ แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือนำไปสู่การกำหนดแผนการปฏิบัติการ
ในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง รวมทั้งการกำหนดโครงการ/
แผนงานกิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดและในส่วนกลาง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจงัหวัดสุพรรณบุร ีประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1) ลักษณะทางกายภาพ 
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต  
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือแม่

น้ำท่าจีนไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 
4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดา
ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 5 ,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ทางรถยนต์ 107 กิโลเมตร และทางรถไฟ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และ 
พระนครศรีอยุธยา   
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
อุทัยธานี 
 
 
 
 

        ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง โดยมีความ

ลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ตลอดแนวเหนือจรดใต้ พ้ืนที่ต่ำสุดอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 3 เมตร ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู ่สู งจาก
ระดับน้ำทะเล ปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร  

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ทำนาข้าว มีแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ำสาย
สำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขัง
ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของ
จังหวัดมีสภาพเป็นภูเขาและที่ราบสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้าง รวมทั้ง
ในบางพ้ืนที่ของอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอหนองหญ้าไซ 

ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น กล่าวคือ ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

และลมฝ่ายใต้ พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และ ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

การปกครอง  
การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 1,088 

หมู่บ้าน แบ่งเป็น 46 เทศบาล 80 อบต. 28 ชุมชน ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอ
สามชุก อำเภอด่านช้าง อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอศรีประจันต์ อำเภออู่ทอง อำเภอ     
เดิมบางนางบวช และอำเภอบางปลาม้า (ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) 
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2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   จำนวน      1   แห่ง 
เทศบาลเมือง                   จำนวน      2   แห่ง 
เทศบาลตำบล                  จำนวน     44   แห่ง  
องค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน     80   แห่ง 

ตารางที่ 1  การแบ่งเขตการปกครอง จำแนกรายอำเภอ ปี 2564 
 

อำเภอ พื้นที่ ตร.กม. ตำบล อบต.1 ทม./ตำบล1 จน.หมู่บ้าน1 จน.บ้าน2 
เมืองสุพรรณบุรี 540.917 16 13 9 124 65,810 

ดอนเจดีย์ 252.081 5 5 2 50 17,062 

ด่านช้าง 1,193.599 7 7 1 93 27,175 

เดิมบางนางบวช 552.330 14 8 8 121 27,726 

บางปลาม้า 481.298 14 11 7 127 26,408 

ศรีประจันต ์ 180.986 9 4 6 64 23,475 

สองพี่น้อง 750.381 15 14 2 140 42,789 

สามชุก 355.917 7 6 1 68 21,783 

หนองหญ้าไซ 420.209 6 6 1 66 17,698 

อู่ทอง 630.290 13 6 9 155 41,210 

รวม 5,385,008 110 80 46 1,008 311,136 

ที่มา : กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้อมลู ปี 2564  
 
การใช้ที่ดนิ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2563 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 3,348,755 ไร่ การใช้ประโยชน์ที ่ดินส่วนใหญ่ เป็นพื ้นที่

เกษตรกรรม 2,477,435 ไร่ คิดเป็น 73.95% ของเนื้อที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 389,644 ไร่ 
คิดเป็น 11.64% พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 281,295 ไร่ คิดเป็น 8.42% พ้ืนที่แหล่งน้ำ 126,484 ไร่ 
คิดเป็น 3.78% และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 73,897 ไร่ คิดเป็น 2.21%   
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     ตารางที่ 2  สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2564 
ประเภทการใชท้ี่ดิน เนื้อที่ (ไร่) สัดส่วน (%) 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
- ตัวเมืองและย่านการค้า 
- หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 
- หมู่บ้านบนพืน้ราบ 
- สถานที่ราชการ 
- และสถาบันตา่งๆ 
- ถนน 
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- ลานตากและแหล่งรบัซื้อ 
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
- รีสอร์ท โรงแรม เกสเฮ้าส์ 
- สุสาน ปา่ชา้  
- สถานบีริการน้ำมนั 
- สนามกอล์ฟ 

281,295 
4,284 
171 

202,415 
32,331 
15,359 

46 
20,610 
2,039 
1,976 
335 
696 
662 
371 

8.42 
0.13 
0.01 
6.05 
0.97 
0.46 

- 
0.62 
0.06 
0.06 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 

พืน้ที่เกษตรกรรม 
- พื้นที่นา 
- พืชไร ่
- ไม้ยืนตน้ 
- ไม้ผล 
- พืชสวน 
- ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
- พืชนำ้ 
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 
- เกษตรผสมผลาน/ไร่นาสวนผสม 

2,477,435 
1,284,059 
859,112 
49,713 

104,705 
37,121 
26,733 
8,274 

107,508 
210 

73.95 
38.34 
25.65 
1.47 
3.13 
1.10 
0.79 
0.25 
3.21 
0.01 

พื้นที่ป่าไม ้
- ป่าผลัดใบรอสภาพฟืน้ฟ ู
- ป่าผลัดใบสมบูรณ ์
- ป่าปลูกสมบูรณ ์

389,644 
1,252 

387,940 
452 

11.64 
0.04 

11.59 
0.01 

พื้นที่แหล่งน้ำ 126,484 3.78 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 73,897 2.21 

รวมทั้งหมด 3,348,755 100.00 
 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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ภาพที่ 2  แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2562 

2. ประชากร/สังคมวัฒนธรรม 
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 835,360 คน เป็นเพศชาย 402,883 คน คิดเป็นร้อยละ 48.23 
เป็นเพศหญิง 432,477 คน คิดเป็นร้อยละ 51.77 

ในปี พ.ศ. 2564 อัตราของประชากรลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 3,268 คนหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.38 และมีจำนวนบ้านรวมทั้งสิ้น 311,136 หลัง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4,137 หลัง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.32 
ตารางที่ 3  แสดงจำนวนประชากร อัตราการเพ่ิมของประชากร และจำนวนบ้าน ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 

 

ปี พ.ศ. เพศชาย เพศหญิง รวม 
อัตราการเพิ่ม
ของประชากร 

จำนวนบ้าน/หลัง 

2560 412,089 439,914 852,003 0.40 295,968 
2561 410,241 438,479 848,720 -0.39 299,083 
2562 408,808 437,526 846,334 -0.28 302,594 
2563 404,658 433,970 838,628 -0.91 306,999 
2564 402,883 432,477 835,360 -0.38 311,136 

 

ที่มา : ข้อมูลจากฐานข้อมลูการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2564 
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การคมนาคม  
จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ประมาณ 

107 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต 6 เลน แยกเส้นทางไป-กลับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ
และภาคใต้ โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ การคมนาคมโดยทางรถยนต์ทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวั ด มี
ความสะดวกรวดเร็วมาก เนื่องจากได้ปรับปรุงถนนในเขตจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกล่าวได้ว่าระบบ
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งในจังหวัด มีความสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจำทาง ทั้งประเภท
ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ และรถตู้ วิ่งให้บริการตลอดเวลา 

รายละเอียดระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอำเภอต่างๆ มีดังนี้ 
1. อำเภอบางปลาม้า                         10 กิโลเมตร 
2.  อำเภอศรีประจันต์                         20 กิโลเมตร 
3.  อำเภอดอนเจดีย์                           31  กิโลเมตร 
4.  อำเภออู่ทอง                                32 กิโลเมตร 
5.  อำเภอสามชุก                              39 กิโลเมตร 
6.  อำเภอเดิมบางนางบวช                   54 กิโลเมตร 
7.  อำเภอหนองหญ้าไซ                       58 กิโลเมตร 
8.  อำเภอสองพ่ีน้อง                           70 กิโลเมตร 
9.  อำเภอด่านช้าง                             77 กิโลเมตร 

ระยะทางติดต่อภายนอกเขตจังหวัด สามารถติดต่อได้ตามเส้นทางดังนี้ 
         ทางหลวงแผ่นดิน                                    ระยะทาง (กม.) 
1.  สุพรรณบุรี - บางบัวทอง – กรุงเทพฯญ                  107 
2.  สุพรรณบุรี - กำแพงแสน – นครปฐม – กรุงเทพฯ      160 
3.  สุพรรณบุรี - นครปฐม                                       105 
4.  สุพรรณบุรี - กาญจนบุร ี                                      91 
5.  สุพรรณบุรี - นครสวรรค ์                                   160 
6.  สุพรรณบุรี - พระนครศรีอยุธยา                             68 
7.  สุพรรณบุรี - สิงห์บุร ี                                          84 
8.  สุพรรณบุรี - ชัยนาท                                           96 
9.  สุพรรณบุรี - อ่างทอง                                          44 
10. สุพรรณบุรี - โคกสำโรง                                     143 

 

ทางรถไฟสายตะวันตก เริ่มต้นจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟสายใต้ แล้วแยกเข้าจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่สถานีหนองปลาดุก ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดนครปฐม เข้าสู่จังหวัด
สุพรรณบุรี ผ่านอำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รวมระยะทางประมาณ 
142 กิโลเมตร ปัจจุบันมีรถไฟธรรมดา เริ่มออกจากสถานีวัดป่าเลไลย์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สู่ปลายทาง
สถานีรถไฟ  หัวลำโพง รถออกวันละ 1 เที่ยว เวลาประมาณ 05.19 น. ถึงปลายทางเวลาประมาณ 08.20 น. 
และจากสถานี หัวลำโพงถึงสถานีวัดป่าเลไลย์ มีรถออกวันละ 1 เที่ยว เวลา 16.40 น. ถึงปลายทางเวลา
ประมาณ 19.30 น. 
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เศรษฐกิจ  
จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2563 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) มีมูลค่า ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 89,628 ล้านบาท ขยายตัวลดลง
จากปีที่ผ่านมา 2,417 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.63 ส่วนมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (GPP Per 
Capita) 105,238 บาท/คน/ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2,666 บาท/คน/ปี หรือลดลงร้อยละ 2.47 โดย
กิจกรรมการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุดคือ สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์และการป่าไม้ มี
มูลค่า ๒4,309 ล้านบาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
ตารางที่ 4  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ราคาประจำปี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
ปี พ.ศ. (หน่วย : ล้านบาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ภาคเกษตร 26,381 23,440 25,548 28,464 26,200 24,309 
สาขาเกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง 26,381 23,440 25,548 28,464 26,200 24,309 
ภาคนอกเกษตร 57,481 58,500 61,382 65,060 65,845 65,319 
สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 6,005 3,161 3,457 3,466 3,572 3,420 
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 11,169 13,116 12,923 13,519 12,977 12,209 
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 1,332 1,359 1,427 2,245 2,603 2,592 
สาขาการจัดหาน้ำ การจัดการ และการ
บำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

334 421 472 480 473 566 

สาขาก่อสร้าง 3,189 3,555 3,422 3,701 3,257 3,998 
สาขาการขายส่งการขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์  

10,255 10,553 11,486 12,679 12,640 12,349 

สาขาการขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 2,160 2,144 2,613 2,989 3,386 2,875 
สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 599 652 754 853 961 703 
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 579 507 590 668 790 786 
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 4,874 5,219 5,358 5,594 5,752 5,844 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 3,078 3,540 4,011 3,777 3,898 4,346 

สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 
และเทคนิค 

27 27 27 78 121 127 

สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน 

195 201 259 276 284 158 

สาขาการบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 

2,556 2,700 2,666 2,837 3,058 3,120 

สาขาการการศึกษา 7,475 7,432 7,700 7,374 7,349 7,442 
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ 

2,796 2,982 3,226 3,445 3,667 3,839 

สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 242 302 360 432 504 453 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 615 629 632 650 554 491 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
(Gross Provincial Product) 

843,86
2 

81,939 86,930 93,524 92,045 89,628 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 98,567 96,176 101,897 109,479 107,904 105,238 
จำนวนประชากร (1,000 คน) 851 852 853 854 853 852 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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การศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 768 แห่ง จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 

138,735 คน ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 
 

สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวน 

นักเรียน/นักศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 465 118,828 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 430 94,323 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 135 19,808 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 134 21,118 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 128 18,697 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 32 34,233 
   - โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1 467 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 27 14,741 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 9,764 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา 5 3,198 

   - โรงเรียนสาธิต 1 249 
   - สถาบันอุดมศึกษา 4 2,949 

3. กระทรวงมหาดไทย 291 12,336 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 274 7,248 
   - โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น ฯ 17 5,088 

4. กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา 2 2,633 
   - โรงเรียนกีฬา ฯ 1 671 
   - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 1,962 

5. กระทรวงวัฒนธรรม 2 986 
   - วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 607 
   - วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 379 

6. กระทรวงสาธารณสุข 2 736 
   - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 272 
   - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 1 464 

7. สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 18 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา 1 18 

รวมทั้งสิ้น 768 138,735 
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ศาสนสถาน  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนวัดรวม ทั้งสิ้น 597 วัด (วัดร้าง 201 วัด) มีพระสงฆ์ จำนวน 4,864 รูป 

อำเภอที่มีพระสงฆ์จำวัดมากท่ีสุด ได้แก่ อ.เมือง อ.สามชุก อ.หนองหญ้าไซ และ อ.บางปลาม้า ตามลำดับ  
             ตารางที ่6  แสดงจำนวนวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 

อำเภอ วัด พระ (รูป) 
เมืองสุพรรณบุรี 100 968 
สองพี่น้อง 61 284 
บางปลาม้า 75 534 
อู่ทอง 81 237 
ดอนเจดีย์ 40 371 
ศรีประจันต ์ 43 427 
สามชุก 37 598 
เดิมบางนางบวช 59 408 
ด่านช้าง 60 464 
หนองหญ้าไซ 41 573 

รวม 597 4,864 
 

ที่มา  :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบรุี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2564 
 

 3) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 
ทรัพยากรดิน  
หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถ

ในการอุ้มน้ำของดิน ชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุ อาหารของดิน พบว่าสภาพของดินในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี เหมาะกับการปลูกพืชไร่ การทำนาข้าว การปลูกไม้ยืนต้น การปลูกไม้ผลต่าง ๆ กา รปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ จำแนกลักษณะดินของจังหวัดสุพรรณบุรีออกเป็นกลุ ่มต่างๆ ตามความเหมาะสมและการใช้
ประโยชน์เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด 
กลุ่มดินนี้พบอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีและบริเวณตอนกลางของจังหวัดครอบคลุมพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ 
อำเภออู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นกลุ่มดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวมากที่สุด รองมาได้แก่ 
พืชสวน ไม้ผล และผัก 

2) กลุ่มดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ทั้งจังหวัด 
ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่ ในเขตอำเภอด่านช้าง และทิศตะวันตกของ
จังหวัด ได้แก่ ในเขตพ้ืนที่บางส่วนของอำเภออู่ทอง และอำเภอสองพ่ีน้อง กลุ่มดินนี้เป็นดินที่อยู่ระหว่างที่ราบ 
เชิงเขากับในบริเวณท่ีราบลุ่มเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน สับปะรด และมันสำปะหลัง 

3) กลุ่มดินที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ได้แก่ กลุ่มดินที่มีสภาพเป็นกรด มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
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อำเภอสองพ่ีน้องและอำเภอบางปลาม้า มีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ำ เป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดและกุ้งที่สำคัญของจังหวัด กลุ่มดินตื้น มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เป็น
ดินตื้นอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นที่สูงไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ตำบลวังคันและตำบลองค์พระ ในเขตอำเภอด่านช้าง กลุ่มดินภูเขา มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด กลุ่มดินนี้จะอยู่บริเวณเนินเขาสูงทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด 
ไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร อยู่ในเขตอำเภอด่านช้าง ได้แก่ ทิศ
ตะวันตกของตำบลวังคัน ตำบลองค์พระ และตำบลห้วยขมิ ้น เมื่อ
พิจารณาจากการกระจายของกลุ่มดินต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พอจะ
สรุปได้ว่า โดยรวมแล้วที่ดินในจังหวัดเป็นดินที่มีความเหมาะสมสำหรับ
การเพาะปลูกในระดับสูง โดยเฉพาะการเกษตรกรรม และการกสิกรรม 
 
 

ทรัพยากรแหล่งน้ำ  
จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ และสามารถ

นำมาใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ดังนี้ 
1) แม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) เป็นแม่น้ำที่ไหลแยกจากแม่น้ำ

เจ้าพระยา ในเขตตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แล้วไหลผ่าน
จังหวัดชัยนาทเรียกว่า แม่น้ำมะขามเฒ่า แล้วไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผ่านอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเมืองฯ 
อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพ่ีน้อง ช่วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
เรียกว่า แม่น้ำสุพรรณบุรี จากนั้นไหลเข้าเขตจังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี ช่วงนี้
เรียกแม่น้ำนครชัยศรี จากนั้นไหลเข้าเขตจังหวัดสมุทรสาคร เรียกแม่น้ำท่าจีน ตามทางภูมิศาสตร์ การกำหนด
ชื่อแม่น้ำจะใช้ชื่อที่ปลายน้ำ ดังนั้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งมีถึงสี่ชื่อ จึงได้ชื่อว่าแม่น้ำท่าจีน  

แม่น้ำท่าจีนมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร กว้างประมาณ 60 เมตร ในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็จะเอ่อล้น ท่วมบ้านเรือน ไร่นา กระแสน้ำไม่ไหลเชี่ยว ก่อนที่จะมีการสร้าง
เขื่อนเจ้าพระยา (เขื่อนชัยนาท) และเขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี) ในฤดูที่ไม่ใช่ฤดูน้ำหลากคือ ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม  น้ำในแม่น้ำจะขึ้นลงตามกำลังหนุนของน้ำทะเล ในสามลักษณะคือ น้ำขึ้น น้ำทรง 
และน้ำลง แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อนทั้งสองแล้ว กระแสน้ำจะไหลลงสู่ทะเลอย่างเดียว 

2) ลำห้วยกระเสียว เป็นลำห้วยที่เป็นสาขาสำคัญของแม่น้ำสุพรรณบุรี เป็นสาขาใหญ่และมีความ
ยาวที่สุดคือ ยาว 140 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ระหว่างเขาแหลว กับเขาใหญ่เหนืออำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
ไหลเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช ไปบรรจบแม่น้ำสุพรรณบุรีที่บ้านทึง อำเภอสามชุก 
ลำห้วยกระเสียวมีลาดเขามาก และมีพื้นที่รับน้ำมากกว่าลำห้วยอื่นๆจึงได้ดำเนินการโครงการกระเสียว ซึ่ ง
ประกอบด้วยเขื่อนเก็บน้ำ เขื่อนทดน้ำ ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ และถนนขนส่ง  เริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 
2522 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2524 ใช้งบประมาณ 927 ล้านบาท  
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เขื่อนเก็บน้ำกระเสียว สร้างระหว่างเขาโล้นกับเขาวังเดือนห้า ในเขตตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง 
เป็นเขื่อนลูกรังปนดินเหนียวแห่งแรกของประเทศไทย ยาว 425 เมตร สูง 35 เมตร สันเขื่อนกว้างสุด 170 
เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 92.50 เมตร จากระดับน้ำทะเล อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว เก็บกักน้ำได้ 390 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ ยาว 12 กิโลเมตร กว้าง 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับน้ำฝน 1,200 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่
อ่างเก็บน้ำ 48 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 
168 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนทดน้ำ สร้างปิดกั้นลำห้วยกระเสียวทางใต้เขื่อนห่างออกไปประมาณ 20 
กิโลเมตร เพื่อทดน้ำในลำกระเสียวให้มีระดับสูงพอที่จะไหลเข้าคลองส่งน้ำเป็นเขื่อนคอนกรีต ระบายน้ำได้ 
260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โครงการเขื่อนกระเสียว สามารถส่งน้ำไปช่วยการเพาะปลูกให้สามารถทำนาใน
ฤดูฝนได ้130,000 ไร่ และปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งได้ 68,000 ไร่  

3) คลองจระเข้สามพัน มีต้นน้ำแยกมาจากเทือกเขาจังหวัดกาญจนบุรีไหลเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทางอำเภออู่ทอง โดยไหลผ่านตำบลอู่ทอง ตำบลกระจัน ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า 
ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพ่ีน้อง มาสิ้นสุดที่คลองสองพ่ีน้อง ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำท่าจีน 

4) แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดินอื่นๆ มีแม่น้ำ ห้วย ลำธาร คลอง 416 สาย มีหนอง บึง 67 แห่ง มีน้ำพุ 
น้ำซับ 13 แห่ง สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อทำเกษตรกรรม อาทิเช่น คลองสองพี่น้อง 
คลองสาลี คลองบางยี่หน และคลองบางลี่ เป็นต้น ซึ่งคลองเหล่านี้เมื่อได้รับการพัฒนา ขุดลอก ก็สามารถใช้
ประโยชน์ด้านการทำเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และยังใช้เป็นทางระบายน้ำส่วนเกินความจำเป็นลงสู่แม่น้ำ 
ท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีอีกด้วย ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อันจะเกิดกับผลผลิตทางการ
เกษตรได้อีกทางหนึ่ง 

5)  แหล่งน้ำใต้ดินในพ้ืนที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งชั้นหินที่กักเก็บน้ำบาดาลได้ 2 ประเภท คือ 
(1) น้ำบาดาลในหินร่วน น้ำบาดาลจะอยู่ในช่องว่างของชั้นกรวดทราย และดินเหนียว โดยทั่วไป

ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความหนาไม่แน่นอน ในบริเวณแถบของแอ่งติดกับแนวเขา หรือใกล้เคียง ความหนา
จะเฉลี่ยไม่เกิน 50 เมตร เช่นบริเวณในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง และอำเภอ
สองพี่น้อง ปริมาณน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่ วโมง ยกเว้นในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำ
หลากของน้ำสายสำคัญๆ เช่น บริเวณอำเภอเดิมบางนางบวช สามารถพัฒนาน้ำบาดาลได้ในเกณฑ์ 10 - 30 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มตอนกลาง และตอนล่างจะประกอบด้วยตะกอนสะสมของชั้น
เหล่านี้มีความหนามาก ตั้งแต่ 50 เมตร นอกจากนี้บางพื้นที่อาจได้น้ำที่มีคุณภาพกร่อย หรือเค็ม เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเคยเป็นแนวของการรุกล้ำของน้ำเค็ม และยังคงมีการสะสมตัวอยู่ในชั้นน้ำ 

(2) น้ำบาดาลในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บในบริเวณที่เป็นช่องว่างของรอยแตก 
รอยแยก รอยเลื่อน ในเนื้อหินหรือในบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างชั้นหิน หรือพื้นที่ที่เป็นโซนของหินผุน้ำ
บาดาล   ที่กักเก็บอยู่ในช่องว่างของหินจะมากหรือน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดโครงสร้างของหิน
นั้นๆ โดยถ้ารอยแตกของหินมีขนาดใหญ่ และต่อเนื่องกันก็จะมีน้ำบาดาลกักเก็บในปริมาณสูง ตรงกันข้ามถ้า
รอยแตก ไม่มี หรือรอยแตกมีขนาดเล็กและไม่ต่อเนื่องปริมาณน้ำบาดาลจะน้อย หรือไม่มีเลย 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
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ทรัพยากรป่าไม้  
จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายทั้งหมด 825,102.52 ไร่ หรือร้อยละ 24.64 ของ

พ้ืนที่จังหวัด ซึ่งแบ่งเป็นเขตต่าง ๆ ดังนี้ 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้) ซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัดใน

เขตอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภออู่ทอง และอำเภอสองพ่ีน้อง ชนิดของป่าได้แก่ ป่าทุ่ง ป่าเต็งรัง 
ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าสนเขา ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง พะยูง ชิงชัน ประดู่
ตะเคียนทอง และยมหอม เป็นต้น เขตป่าสงวนแห่งชาติมีจำนวนทั้งหมด 7 แห่ง คือ  

1) ป่าองค์พระ-ป่าเขาพุระกำ-ป่าเขาห้วยพลู อยู่ในเขตตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มีพื้นที่
ประมาณ 439,500 ไร่ สภาพป่าโดยทั่วไปสมบูรณ์ ประมาณร้อยละ 60 ทางราชการได้มอบให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า หลังจากที่บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานทำไม้
ออกไปแล้ว 

2) ป่าห้วยขมิ้น-ป่าพุน้ำร้อน-ป่าหนองหญ้าไซ อยู่ในเขตตำบลด่านช้าง ตำบลห้วยขมิ้น ตำบล
หนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มีพื้นที่ประมาณ 318,500 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่เป็น    
ที่ราบขณะนี้ทางราชการกำลังดำเนินการมอบพ้ืนที่ทั้งหมดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าดำเนินการ 

3) ป่าทุ่งดินดำ-ป่าเขาตาเก้า อยู่ในเขตตำบลบ้านโข้ง ดอนคา อำเภออู่ทอง มีพ้ืนที่ประมาณ 21,000 ไร่ 
สภาพทั่วไปเป็นภูเขาเกือบทั้งหมด มีที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อย ไม้ดีมีค่าถูกตัดฟันไปหมด คงเหลือแต่ไม้เล็ก  ๆไม้ไผ่ ไม้รวก 

4) ป่าเขาตะโกปิดทอง-ป่าเขาเพชรน้อย อยู่ในเขตตำบลจระเข้สามพัน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง 
มีพ้ืนที่ประมาณ 15,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศและสภาพป่าโดยทั่วไป เช่นเดียวกับป่าเขาทุ่งดินดำ 

5) ป่าบ้านโข้ง อยู่ในเขตอำเภออู่ทอง มีพ้ืนที่ประมาณ 8,000 ไร่ เป็นป่าเตรียมการสงวน ต้นไม้ใหญ่
ถูกตัดโค่นไปหมด เหลือแต่ซากไม้เล็กๆ และไม้ไผ่ 

6) ป่าสักสระยายโสม อยู่ในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ มีต้นสักขึ้นอยู่กระจัดกระจายในพ้ืนที่ประมาณ 60 ไร่ ปัจจุบันได้มอบให้สำนักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 

7) ป่าโป่งลานทุ่งคอก อยู่ในเขตตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง มีพื้นที่ประมาณ 20,500 ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่มีหนองน้ำ ไม่มีภูเขา สภาพทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบันทางราชการได้
มอบพื้นท่ีทั้งหมดให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าทำการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

เขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า) จำนวน 1 แห่ง คือ อุทยาน
แห่งชาติพุเตย อยู่ในเขตอำเภอด่านช้าง ซึ่งประกาศเขตครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ-ป่าเขาพุระกำ-
ป่าเขาห้วยพลู และป่าห้วยขมิ้น-ป่าพุน้ำร้อน-ป่าหนองหญ้าไซ  

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า) จำนวน 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบึงฉวาก อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช 

เขตวนอุทยาน (กรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า) จำนวน 1 แห่งคือ วนอุทยานพุม่วง อยู่
ในเขตอำเภออู่ทอง ซึ่งประกาศเขตอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทอง-ป่าเขาเพชรน้อย 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปา่ และพันธ์ุพืช 
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ทรัพยากรธรณี 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีแร่ธรรมชาติอยู่หลายชนิด เช่น ดีบุก วุลแฟลม ซีไลต์ แมงกานิส เฟลด์สปาร์ 

สังกะสี ตะกั่ว เงิน ยิบซัม ดินขาว หินประดับชนิดหินแกรนิต หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการก่อสร้าง 
และน้ำมันดิบ เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณน้อย มีแร่เพียงบางชนิดที่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา ได้แก่ 
ดีบุก วุลแฟรม และหินประดับชนิดหินแกรนิต ซึ่งพบมากบริเวณอำเภอด่านช้าง หินอุตสาหกรรมชนิดหนิปูน
เพ่ือการก่อสร้างพบมากบริเวณอำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอด่านช้าง และน้ำมันดิบสำรวจพบ
บริเวณอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง ปัจจุบันมีการพัฒนาทรัพยากรธรณีใช้
ประโยชน์ 3 ชนิด คือ 

1)  น้ำมันดิบ ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสองพ่ีน้องและอำเภออู่ทอง และจะมีการเพ่ิม
จำนวนหลุมขุดเจาะมากข้ึนในอนาคต 

2)  หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเขตอำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ 
และอำเภอด่านช้าง  

3)  แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ในเขตอำเภอด่านช้าง 

ตารางที่ 7  แสดงแหล่งหินในจังหวัดสุพรรณบุรี  
แหล่งหิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที ่

เขาปากช่อง-เขาชายธง-เขาตาแก้ว-เขาโกปิดทอง 5,180 อำเภออู่ทอง 
เขาวง 1,800 อำเภออู่ทอง 
เขาลูกกลอน-เขาเพชรน้อย-บ้านไร่คูวิ่ง 430 อำเภออู่ทอง 
เขาทุ่งดินดำ 260 อำเภออู่ทอง 
เขาปรง 130 อำเภอสองพี่น้อง 
เขานกจอด 100 อำเภอดอนเจดีย์ 
ยังไม่ระบชุื่อ 420 อำเภอด่านช้าง 

รวมพื้นที่แหล่งหิน 8,320  
ที่มา: กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

ตารางที่ 8  แสดงข้อมูลเหมืองแร่ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

เหมืองแร่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จำนวนเหมืองแร่ (แห่ง) 26 28 21 19 
จำนวนคนงาน (คน) 288 292 281 373 
จำนวนแร่ที่ผลิตได้ 
(เมตริกตัน) 

17,918,025 20,362,600 17,238,418 17,672,201 

ที่มา:  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบรุ ี
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ภาพที่ 3  แผนที่โรงโม่ และเหมืองหินในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 1) ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

 สรุปประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  จากการ
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แยกเป็น  

ด้านเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน คันกั้นน้ำ สะพานข้ามคลอง และเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น 

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านของจังหวัด 

 การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร อุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม 

 การส่งเสริมเกษตรกรในการใช้นวัตกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี 

 การจัดหาตลาดเพ่ือรองรับสินค้าเกษตร 

 การสร้างมาตรฐานของสินค้าปลอดภัย 

 การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร 

 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และผู้มีอิทธิพล 

 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า และน้ำประปา 

 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

 การแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน แรงงานนอกระบบ 

 การแก้ไขปัญหาจราจร จุดเสี่ยงภัยทางถนน 

 การแก้ไขปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 การสร้างจิตสำนึกท่ีดีแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยี 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 

 การกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล ในแม่น้ำสายหลัก และคลองสาขา 

 การกำจัดขยะมูลฝอย 

 การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ และอากาศ 

ด้านความม่ันคง 
 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน 

 การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีจิตสำนึกด้านความม่ันคง 

 การสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูป 

 การสร้างหมู่บ้าน อพป. 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 
จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) มีมูลค่า ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 89,628 ล้านบาท ขยายตัวลดลง
จากปีที่ผ่านมา 2,417 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.63 ส่วนมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (GPP Per 
Capita) 105,238 บาท/คน/ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2,666 บาท/คน/ปี หรือลดลงร้อยละ 2.47 โดย
กิจกรรมการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุดคือ สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้   
มีมูลค่า ๒4,309 ล้านบาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  

โครงสร้างการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2563 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี ประกอบด้วยสาขาการผลิตที่สำคัญ ดังนี้ 

1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีสัดส่วนร้อยละ 27.12 
2) สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 13.78 
3) สาขาการผลิต มีสัดส่วนร้อยละ ๑3.62 
4) สาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 8.30 
5) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มีสัดส่วนร้อยละ 6.52 
6) สาขาบริการด้านสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนร้อยละ 4.85 
7) สาขาก่อสร้าง มีสัดส่วนร้อยละ 4.46 
8) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม มีสัดส่วนร้อยละ 4.28 
9) สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน มีสัดส่วนร้อยละ 3.80 
6) สาขาอ่ืน ๆ เช่น การบริหารราชการฯ สาขาการขนส่ง สาขาไฟฟ้าฯ เป็นต้น มีสัดส่วนร้อยละ 13.27 
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ภาพที่ 4  สัดส่วนโครงสร้างสาขาสำคัญ ณ ราคาประจำปี 2563 ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2) บทวิเคราะห์สาขาการผลิต ปี 2563 ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

  (2.1) มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ภาคการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีในปี 2563 มีค่า
เท่ากับ 12,209 ล้านบาท ลดลงจาก 12,977 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 768 ล้านบาท  

  (2.2) โครงสร้างรายได้การผลิต สาขาการผลิตในปี 2563 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าสาขาที่มีสัดส่วนสูงสุด ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการ
ประมง ร้อยละ 27.12 สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ ร้อยละ 13.78 สาขาการผลิต ร้อยละ 13.62 สาขา
สาขาการศึกษา ร้อยละ 8.30 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ร้อยละ 6.52 สาขาบริการด้าน
สังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 4.85 และการบริการและอ่ืน ๆ ร้อยละ 25.81  

    (2.3) เศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 หดตัวร้อยละ 13.9 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยัง
ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงไตรมาส 3 และ 4 เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ
สำหรับการเพาะปลูก และคาดว่าในปี 2565 จะหดตัวลดลงอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.3 โดยคาดว่าการบริโภค
ภาคเอกชนยังคงหดตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยืดเยื้อ ทำให้ผู้บริโภค
มีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึน ส่วนภาคการผลิตและบริการอ่ืน ๆ ขยายตัว  

อุตสาหกรรมที่สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี 
1. อุตสาหกรรมประเภทสีข้าว นึ่ง อบข้าว จำนวน 101 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,262.86 ล้านบาท 

โดยมีโรงสีขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เงินลงทุน 835.33 ล้านบาท, บริษัท สุพรรณบุรี อะกริ 
คัลเจอร์รอล เฟอเฟ็คท์ จำกัด เงินลงทุน 212.20 ล้านบาท และบริษัท เฟอร์รารี่ อินเตอร์ไรซ์ เงินลงทุน 
146.70 ล้านบาท 

เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้
27.12

การผลิตอุตสาหกรรม
13.62

การขายส่ง ขายปลีกฯ
13.78

การศึกษา 8.30

กิจกรรมทางการเงิน 6.52

บริการสังหาริมทรัพย์ 4.85
ก่อสร้าง 4.46

สุขภาพ 4.28

เหมืองแร่และเหมืองหิน 3.80

อื่นๆ 13.27

สัดส่วนโครงสร้างสาขาส าคัญ ณ ราคาประจ าปี 2563
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2. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จำนวน 100 โรงงาน เงินลงทุนรวม 11,731.34 ล้านบาท 
เช่น บริษัท ไทย ฟูดส์ อาหารสัตว์ จำกัด เงินลงทุน 2,089.65 ล้านบาท, บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด เงินลงทุน 
1,209.50 ล้านบาท และ บริษัท กรีน ฟิลด์ ฟูด แอนด์ แคนนิ่ง จำกัด เงินลงทุน 162.40 ล้านบาท 

3. โรงงานผลิตน้ำตาล จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,795.50 ล้านบาท เช่น บริษัท น้ำตาล
มิตรผล จำกัด เงินลงทุน 2,545 ล้านบาท, โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง เงินลงทุน 1,770 ล้านบาท, 
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก เงินลงทุน 480.50 ล้านบาท 

4. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 36 โรงงาน เงินลงทุนรวม 19,596 ล้านบาท เช่น บริษัท สยาม 
โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำนวน 6 แห่ง เงินลงทุน 5,740 ล้านบาท, บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 
เงินลงทุน 2,389 ล้านบาท และบริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด เงินลงทุน 1,700 ล้านบาท  

5. โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เอทานอล จำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,462.84 ล้านบาท เช่น 
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด เงินลงทุน 1,310.84 ล้านบาท และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
เงินลงทุน 152 ล้านบาท  

6. โรงงานผลิต/ผสมปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดและผสมปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน 33 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
1,030.60 ล้านบาท เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาวงศ์การเกษตร เงินลงทุน 610 ล้านบาท, บริษัท ยูเนี่ยน 
อโกรเทรด จำกัด เงินลงทุน 68 ล้านบาท และบริษัท เพ่ิมผลผลิต จำกัด เงินลงทุน 31.50 ล้านบาท 

7. โรงงานทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 66 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,062.24 ล้านบาท เช่น บริษัท 
รัฐศิลป์ คอนเซนเตรชั่น จำกัด เงินลงทุน 65 ล้านบาท, บริษัท ไอ.บี.ซีสเท็ม จำกัด เงินลงทุน 56 ล้านบาท 
และบริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด เงินลงทุน 50 ล้านบาท 

ตารางท่ี 9 : จำนวนโรงงานในในจังหวัดสุพรรณบุรี แยกตามจำพวก 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบรุี  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 
3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1)  ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด

สุพรรณบุรี มีประเด็นยุทธศาสตร์ “การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก” ซึ่งมีเป้าประสงค์คือ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร 
และเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการ
ภายใต้การทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการต่างๆ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา และการเจริญเติบโต
ของจังหวัด และชุมชน สนองตอบความต้องการของพ้ืนที่  

จำพวกที่ จำนวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

จำนวนเงินทุน  
(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน 
(คน) 

3 712 52,295.64 16,114 
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จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรได้เป็นจำนวนมาก เช่น  ข้าว  อ้อย มัน
สำปะหลัง  มะม่วงฯ แต่ราคาผลผลิตตกต่ำ หากมีการนำมาเพ่ิมมูลค่าโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ จะทำให้สินค้า
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับทรัพยากรในพื้นที่ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีแนวโน้ม การเจริญเติบโตและถดถอยของแต่ละปี ไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจุบันภาคราชการได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการที่จะเข้ามาพัฒนาในด้านต่างๆ โดยได้มีการจัด
ประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางที่จะนำมาพัฒนาด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และอื่นๆ  ซึ่งเป็นการดำเนินการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการบริหารประเทศภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้น
การพัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยการสร้าง 
“ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” เพ่ือ
แก้ไขปัญหาของประเทศโดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็น 
“ประเทศที่มีรายได้สูง” ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นั้นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติ คือ 
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้า “เชิงนวัตกรรม” 2) การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ให้
กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นผู้ประกอบการ SMEs และ
ว ิสาหกิจช ุมชน ตามยุทธศาสตร ์ Food Innopolis ของกลุ ่มภาคกลางตอนล ่าง 1 โดยส่งเสร ิมให้
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
แปรรูปการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้ได้รับมาตรฐานสากล และมีช่องทางการค้า การลงทุน ที่สามารถเชื่อมโยง
ตลาดสู่สากล จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปร
รูป ขา้ว อ้อย พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จึงไดใ้ห้การส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร ส่งผลให้ผู้บรโิภค
ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

สำหรับความต้องการของผู้ประกอบการด้านการผลิตทุกประเภท คือ  การเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ประกอบด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน ลดต้นทุนพลังงาน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือระบบ
มาตรฐานสากล รวมถึง กำหนดให้มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
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2) การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี (SWOT Analysis) 

เป็นการประเมินจากจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) และการ
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้าน
อุตสาหกรรม โดยจากผลการวิเคราะห์นี้ นำไปจัดทำ TOWS Matrix เพื่อหามาตรการที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการดำเนินงานต่อไป 

(1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors)  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) เป็นการวิเคราะห์ 2 บริบท ได้แก่    

1) การวิเคราะห์องค์กร (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี) โดยใช้หลักการ The McKinsey 7S 
Framework ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร/กลยุทธ์/การบริหารจัดการ/บุคลากร/ทักษะ/ระบบการ
ทำงาน และค่านิยมร่วม  

2) การวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลต่อด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 The McKinsey 7S Framework 
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ตารางท่ี 10 : ๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 
- หน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ สะดวกต่อการ

ให้บริการประชาชน  
- มีโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และการ

บริหารจัดการที่ชัดเจน ทำให้สามารถบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างโปร่งใส โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

- โครงสร้างอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  
- บุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน      

เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธรณีวิทยา ขาดความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 

2. Strategy (กลยุทธ์) 
- หน่วยงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

- ชุมชนบางส่วนยังไม่เข้าใจการดำเนินงานใน
การกำกับอุตสาหกรรม 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 
- ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว - ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ยังไม่

เข้าใจบทบาทและภารกิจของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งอาจคิดว่ามีความ
ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เป็นต้น 

- การนำประโยชน์ของระบบสารสนเทศมาใช้
ปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

- ระบบติดตามประเมินผลมีหลายระบบมาก
เกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของ
ข้อมูลที่จะนำมาประมวลผลต่อไป 

4. Staff (บุคลากร) 
- บุคลากรมีพ้ืนฐานการศึกษาดี มี

ประสบการณ์และรอบรู้สามารถบริหาร
จัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

- ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่
จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 

- ระบบถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากรุ่น 
สู่รุ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรส่วนหนึ่งเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ซึ่ง
จะเกิดความไม่ยั่งยืนต่อหน้าที่การงาน 

5. Skill (ทักษะ) 
- เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเป็นอย่างดี 
 
 

- บุคลากรขาดทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
6. System (ระบบการทำงาน) 

- มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงาน - การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   ยังมีน้อย รวมทั้งขาดการ
เชื่อมโยงทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนกลาง 

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 
- มีการกำหนดค่านิยมเช่นเดียวกับส่วนกลาง - ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่มีผลต่อด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่มีมาตรฐานสามารถรองรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัด 

ได้แก่ ข้าว อ้อย แห้ว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ ซึ่งเอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือ
การส่งออก 

2. พื้นที่ตั ้งมีความเหมาะสม ระบบการคมนาคมขนส่งดี สามารถเชื่อมโยงกันหลายจังหวัดได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมาก 

3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนที่และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้าได้เป็นอย่างดี 

4. จังหวัดเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับภูมิภาค ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ ์ใหม่ ๆ ด้วย เทคโนโลยีที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย 

5. มีหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในเทคโนโลยีขั ้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใน
อนาคต 

6. เป็นเมืองสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิถีชีวิต ทำให้เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลายหลาย สามารถนำมาเพ่ิมมูลค่าได ้

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มแต่ละประเภทอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดน้อย ผู้ประกอบการส่วน

ใหญต่่างคนต่างทำทำให้ห่วงโช่สินค้า (Supply Chain) ไม่ต่อเนื่อง 
2. ผู้ประกอบการขาดความรู้เรื่อง First S-Curve และ New S-Curve ระเบียงเศรษฐกิจและการพัฒนา

สู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้ง การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
3. เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงทำให้

เกิดสารเคมีตกค้างส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน
สถานการณ์ปัจจุบันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน 

5. ผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
6. ขาดแรงงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรม  
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7. ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ไม่เน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจของตนเอง 

8. ปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายด้านโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ผู้ประกอบการ และพนักงานยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ 

9. ขาดห้อง Lab ในการปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรปลอดภัย 
10. ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพ่ือเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

(2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)  
สำหรับปัจจัยภายนอกนั้น เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อด้านอุตสาหกรรม 

โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย) 
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา ยกระดับ 

เพ่ิมขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ SMEs  
และวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 
ระยะเวลา 20 ปี ช่วยให้ธุรกิจและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเห็นแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 

- นโยบายสนับสนุน Start Up เปิดโอกาสให้เกิด
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ธุรกิจที่ทันสมัย เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- ยุทธศาสตร์จังหวัดกำหนดให้มีการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

- มาตรการกีดกันทางการค้า หรือข้อกำหนด
ตลาดต่างประเทศที่ต่างกันทั้ง EU USA และ
ประเทศอ่ืนๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องศึกษา
ให้มากขึ้น และต้องปรับตัวให้ทัน 

- การประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด และ
ผังเมือง ชุมชน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

- นโยบายเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้เป็นภาระ
ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ 

- ภัยธรรมชาติ สถานการณ์โรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ำ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 
- สินค้าทางการเกษตรสามารถพัฒนาเป็น 

Functional Food ซึ่งจะก่อให้เกิดตลาดใหม่
และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- การเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศที่มีต้นทุน
แรงงานต่ำกว่าทำให้การลงทุนในประเทศไม่
ขยายตัว 

- ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก 
3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
- กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสร้างโอกาสในเรื่อง

ของสินค้า/บริการ และการสร้างงานใหม่ๆ 
 

- ประชาชนขาดความเข้าใจและข้อมูลในการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
4. Environment (สิ่งแวดล้อม) 

 - ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวม 

5. Technology (เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
- การขยายตัวองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมจากการ
ศึกษาวิจัยที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

- เทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและสื่อ
ดิจิตอล มีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ  

- มูลค่าการลงทุนวิจัยทางด้านนวัตกรรมยังอยู่
ในระดับต่ำ ต้องซื้อเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณภาครัฐ 

6. Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
- ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าที่มี

คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

- SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย และ OTOP     
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

(3) TOWS Matrix  
 จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถ
นำมาจัดทำมาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12 TOWS Matrix 

มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 
1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
2. สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ได้จากการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Cluster) เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้ประกอบการ 
5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 
 

1. พัฒนากลไกในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและ
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพและปลอดภัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
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มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T) 
1. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นและชุมชน 
2. พัฒนาศักยภาพ จากสถานประกอบการที่
ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจน
ประสบผลสำเร็จให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืน 
เพ่ือขยายผลการดำเนินงาน 
3. กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 
4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสถาน
ประกอบการ โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการผลิตและ
ส่งออกไปยังประเทศอาเซียน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการผลิตและ
การจำหน่าย 
3. ส่งเสริมให้มีการผลิตของ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(4) ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับ

จังหวัด และการประชุมต่างๆ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชน ประชาชน/
ผู้บริโภค ชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่ จึงได้รับทราบความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 13 ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
1. โรงงานอุตสาหกรรมและ
การเหมืองแร่ 

- มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันเวลา และสถานการณ์ 
- กระบวนการออกใบอนุญาตที่มีความรวดเร็วตามขั้นตอนที่
กฎหมายกำหนด 
- การกำหนดผังเมืองให้มีความชัดเจน 
- มีนโยบายการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ที่ชัดเจน  

2. วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) 

- เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายผู้ประกอบการ 
- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
- เพ่ิมช่องทางการตลาด จัดหาแหล่งแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัด และสนับสนุนให้มีตลาดกลางเพ่ือจำหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
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กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
3. วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม 
OTOP 

- มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านมาส่งเสริม
เรื่อง 

การแปรรูปอาหารและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรแปรรูป 
- เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน  

4. ประชาชน/ผู้บริโภค - ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัย 
- สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องมาตรฐานต่างๆ  
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5. ชุมชน - ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ประกอบการต้องการให้มีการกำกับ/ควบคุม/
ดูแลการประกอบกิจการ โรงงาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน ให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงาน/สถานศึกษา - มีการบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิด 
 
๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรหลักในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
1)  กำกับ ดูแล บริหารจัดการอุตสาหกรรม ภายใต้กฎหมายอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
2)  พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 
เพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
3)  สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ 
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๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

● เป้าประสงค์   
๑. เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรและสินค้าเกษตร 
แปรรูปเพื่อการบริโภคและส่งออก 
๒. ส่งเสริมให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ 10 
2. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงงาน 2 

● กลยุทธ์ / โครงการ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด
และการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 
OTOP และ SMEs 
• โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด 

 
1.5 

 
0.94 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนากลไกในการเพ่ิมผลผลิตให้
ได้มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 
OTOP และ SMEs 
• โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

 
5.00 

 
1.20 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

 
 

0.5 

 โครงการที่ สอจ. ของบประมาณกลุ่มจังหวัด 
• โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs 
และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล 

 
0.33 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการผลิตและส่งออกไปยัง
ประเทศอาเซียน โดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการพัฒนาข้าวสุพรรณปลอดสารเคมีสู่
ตลาดโลก 

 
2.00 
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2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ ให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

• เป้าประสงค์   
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1. จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

โรงงาน 60 

2. จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ข้าร่วมโครงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการให้
คำปรึกษาแนะนำ  

โรงงาน 3 
ผลิตภัณฑ์ 3 

3. จำนวนเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่าย 2 

4. จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ราย 3 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
ให้เป็นโรงงานสีเขียว (Green Industry) 

 
2.00 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการบริการจัดการลุ่มน้ำและวางระบบ    
ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 
• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

1.50 
 

2.00 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
1.50 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว 

 
 

2.00 
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กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2565 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการที่
ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จให้กับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบ     
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ 

 
1.50 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว 

 
 

2.00 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมการนำวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้ว ที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด มา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จากวัสดุ
ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R 

 
4.00 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้มาตรฐาน 

• เป้าประสงค์   
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
2. พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
3. เพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ราย 50 

2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผลิตภัณฑ์ 50 
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• กลยุทธ์ / โครงการ  
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือให้เกิดการ
สร้างเครือข่าย ความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

 
5.60 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของสถาน
ประกอบการให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 
 
 
 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเพ่ิมศักยภาพของ SMEs สาขาการ
ผลิตในภูมิภาคและท้องถิ่นด้านโลจิส ติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน 

 
5.60 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในส่วน
ภูมิภาค 
• โครงการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 
1.50 

 
1.00 

                                                         
กลยุทธ์ที่ ๓ 
บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมตามแนวประชารัฐ 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 
• โครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรแปร
รูปจังหวัดสุพรรณบุรี 
• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
5.60 

 
3.00 

 
11.00 

 
กลยุทธ์ที่ 4 
จัดงานแสดงสินค้า
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือเชื่อมโยงด้าน
การตลาดกับแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Village: CIV) เพ่ือ
มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 
1.36 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)  
ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)  
ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2563 - 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจำปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

วิส
ัยท

ัศน์
 

ปฏิรูปอุตสาหกรรม     
สู่ 4.0 เพิ่มมูลค่า

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 4.6 

ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิต
ภาพปัจจัยการผลิตรวม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.5 

ภายในปี 2565 

เมืองเกษตรกรรม
ยั่งยืน เศรษฐกิจ

เข้มแข็ง คุณภาพชีวิต
ดีสังคมมีสุข 

เป็นองค์กรหลักในการ
ผลักดันการพฒันา
อุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ

ภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณา
การนโยบายและแผน 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสนิค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพื่อการ

แข่งขันทางการค้าและ
การพัฒนาที่ยั่งยนื 

การเพิ่มขีด
ความสามารถการ

แข่งขันด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนนุให้เอ้ือต่อ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

พัฒนาการท่องเที่ยว
และการกีฬา เพื่อ
สร้างมูลคา่เพิ่มทาง

เศรษฐกิจ 

การพัฒนาสถาน
ประกอบการ

อุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ ให้เข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพฒันา
อุตสาหกรรมให้เป็น
มิตร                กับ
สังคมและสิง่แวดล้อม 

การส่งเสริมและพฒันา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร

กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่

ความยั่งยืน 

การพัฒนาสถาน
ประกอบการ

อุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ ให้เข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 4

 การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ 

การส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สู่ความยั่งยนื 

 
 
- 
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4.2 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด  

1. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
เชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปปลาสลิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสลิด 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการปลาสลิด ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ๒. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการแปรรูปการเกษตร โดยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ปลาสลิด และนำไปสู่การขยายช่องทางการตลาดแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ปลาสลิด) 
 4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถใน   
การแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
  4.1 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.๒ เป้าประสงค์ท่ี ๒ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร  
  4.๓ แผนงานที่ ๔ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ตลอดจนนำ
ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร 
         แผนงานที่ ๕ ส่งเสริมธุรกิจ SMEs /Start Up/OTOP/วิสาหกิจชุมชน 
        แผนงานที่ 6 ส่งเสริมการตลาดการประชาสมัพันธ์และการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
 2. กิจกรรมฝึกอบรมโครงการ 
 3. กิจกรรมดำเนินการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/ฉลาก พร้อมทั้ง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/ฉลาก พร้อมจัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและหรือ
มาตรฐานสาธารณสุข 
 4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบดิจิทัล 
 5. กิจกรรมค่าบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 

 

กิจกรรมฝึกอบรมโครงการ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด งบจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที ่29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี   
ประธานเปิดการฝึกอบรม นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรบุรี 
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 106 จากเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 50 คน 
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งบประมาณดำเนินงาน 97,716.20 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) 
วิทยากร  

1. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร -แจ่มใส 
2. นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่ อาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
3. ว่าทีร้อยเอก วรกร วงศ์ไพบูลย์บูรพา ที่ปรึกษาด้านการบัญชี และการตลาด  
4. ว่าที่ร้อยเอก ปัญจพล ทรัพย์ทวีเจริญ ที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป  

ผลการประเมิน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมฯมีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ร้อยละ 86.42 โดยมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 66.04 หลังเข้ารับ ความรู้
ความเข้าใจทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้  ร้อยละ 89.81 ซึ่งเพิ่มขึ้นก่อนเข้าอบรม    
ร้อยละ 23.77 โดย มีความเข้าใจในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู ้ของ
วิทยากรภาพรวม ร้อยละ 90.41  พึงพอใจในการบริการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 85.97 

การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
เทียบคะแนน 

1 ความพึงพอใจน้อยมาก       1 - 20           2  ความพึงพอใจน้อย  21 - 40 
3  ความพึงพอใจปานกลาง  41 - 60          4  ความพึงพอใจมาก  61 - 80 

          5  ความพึงพอใจมากที่สุด   81 - 100 
 
ด้านความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน  
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 69.04 
2. เนื้อหาสาระครอบคลุมและตรงกับความต้องการ ร้อยละ 77.74 
3. ความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อ ร้อยละ 86.04 
4. ความพึงพอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม ร้อยละ 86.42 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ร้อยละ 84.31 
 

 

 

 

 

 

ด้านวิทยากร/ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
1. เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร ร้อยละ 83.40 
2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ ร้อยละ 87.17 
3. การยกตัวอย่างประกอบการในการบรรยาย ร้อยละ 84.91 
4. การกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิด  ร้อยละ 87.17 
5. เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากร ร้อยละ 86.04 
6. การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น ร้อยละ  87.17 
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ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

1. การบริการ/อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 85.66 
2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  ร้อยละ 83.40 
3. ระยะเวลาของการให้บริการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ  ร้อยละ 84.91 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม 
1. ท่านได้ความรู้จากการฝึกอบรม ร้อยละ 84.53 
2. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ ร้อยละ 89.81 
 
 

 

 

 

 

 

 
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 86.42 
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ผลการประเมิน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

จากแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมฯมีความ
พึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 87.52 โดยมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 78.47  หลังเข้ารับ 
ความรู้ความเข้าใจทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้  ร้อยละ 90.94  ซึ่งเพิ่มขึ้นก่อนเข้า
อบรม ร้อยละ 12.47 โดยมีความเข้าใจในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ของ
วิทยากรภาพรวม ร้อยละ  86.92  พึงพอใจในการบริการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 82.17   

การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
เทียบคะแนน 

1 ความพึงพอใจน้อยมาก       1 - 20           2  ความพึงพอใจน้อย  21 - 40 
3  ความพึงพอใจปานกลาง  41 - 60          4  ความพึงพอใจมาก  61 - 80 

          5  ความพึงพอใจมากที่สุด   81 - 100 
 
ด้านความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน  
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 64.91 
2. เนื้อหาสาระครอบคลุมและตรงกับความต้องกา รร้อยละ 79.64 
3. ความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อ ร้อยละ 86.79 
4. ความพึงพอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม ร้อยละ 87.55 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ร้อยละ 86.04 
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ด้านวิทยากร/ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
1. เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร ร้อยละ 83.53 
2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ ร้อยละ 88.30 
3. การยกตัวอย่างประกอบการในการบรรยาย ร้อยละ 86.04 
4. การกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิด ร้อยละ 87.17 
5. เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากร ร้อยละ 86.17 
6. การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น ร้อยละ  88.30 
 

 

 

 

 

 

 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1. การบริการ/อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 83.02 
2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 84.53 
3. ระยะเวลาของการให้บริการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ ร้อยละ 84.91 

 

 

 

 

 

 
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม 
1. ท่านได้ความรู้จากการฝึกอบรมร้อยละ 85.66 
2. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจร้อยละ 90.94 
    ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
 
 

 

 

 

ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 86.42 
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ภาพการฝึกอบรม 

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด งบจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
การบรรยายการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปสินค้าปลอดภัยที่ดีมีมาตรฐาน เป็นการให้องค์ความรู้แก่

ผู ้ผลิตปลาสลิดแปรรูปสินค้า โดยวิทยากร นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่ อาจารย์ผู ้ช่วย สาขาอาหารและ
โภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 

ประธานเปิดการฝึกอบรม  
นายชูชีพ พงษ์ไชย  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรบุรี 

 

 

 

 

ผู้กล่าวรายงาน 
นางสาวอารยา ไสลเพชร  

อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
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การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิด โดยเป็นเมนูบิสกิตปลาสลิด ซึ่งมีปลาสลิดเป็น
วัตถุดิบ หลักสำคัญ ที่คิดค้นเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายของการนำปลาสลิดมาเป็นวัตถุดิบ และทำให้มี
ความหลากหลายของการนำปลาสลิดออกสู่ตลาดมากขึ้น วิทยากรโดย นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะ หัวหน้าแผนก 
วิชาธุรกิจอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสพรรณบุรี 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ เพ่ือสร้าง

โอกาสทางการตลาด ซึ ่งจะสามารถทำให้ผู ้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดมีรายได้เพิ ่มขึ ้น วิทยากรโดย                                    
ว่าที่ ร.อ. วรงกร วงศ์ไพบูลย์บูรพา และว่าที่ ร.อ. ปัญจพล ทรัพย์ทวีเจริญ 
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กิจกรรมดำเนินการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/ฉลาก พร้อมทั้ง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/ฉลาก พร้อมจัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและหรือ
มาตรฐานสาธารณสุข 

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมคัดเลือกผู้
ประกอบแปรรูปปลาสลิด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ จำนวน 12 ราย 

1 . กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น-บ้านดูธรรม 
2. นายมนตรี สาธุพันธ์ (ปลาสลิดเมืองเหน่อ) 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสลดิแดดเดียวน้าสมหมาย 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสยามทวาอู่ทอง  
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า 
6. ร้านป้าแจ๋ว มัจฉาอาบแดด 
7. แม่จันทรปลาสลิด 
8. ร้าน ป.ป่าน (นางชุตินนท์ แย้มมี) 
9. กลุ่มแปรรูปปลาสลิดชุมชนวัดป่าเลไลก์ 
10. น.ส.ภัณฑิสา ศรีสด (เจ้ออ) 
11. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรกรตาบลอู่ทอง 
12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแก้วทองอาหารไทย 

- วันที่ 5 เมษายน  2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  โดยนางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลง
กับผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12 ราย ในกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ภายใต้โครงการการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเชื่อมโยงสู่
ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
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4.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สอจ. ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2565 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

1. โครงการการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

    1.1 งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท 

    1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.2.1 เพ่ือให้จังหวัดสุพรรณบุรี มีข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
  1.2.2 เพื ่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการผลิต

อุตสาหกรรมและสาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน   
  1.2.3 เพื ่อให้ม ีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ ที ่มีผลกระทบเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรมสาขาที่สำคัญภายในจังหวัดที่ผู้ประกอบการ
ใช้ประกอบ การตัดสินใจลงทุน 

  1.2.4 เพ่ือให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน 
และเข้าถึงได้สะดวก 

    1.3 ผลการดำเนินงาน 
1) มีข้อมูลเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รายไตรมาส จำนวน 2 รายงาน  
2) มีรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด  
    2.1) รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ราย ๖ เดือน รวม 1 รายงาน  
    2.2) รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน รวม 6 รายงาน  
3) มีฐานบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ จำนวน 1 ฐาน  
4) ฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ฐาน  
5) ฐานข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการบริการ จำนวน 1 ฐาน 

    1.4 ภาพกิจกรรม/การดำเนินงานโครงการ 
-  ไม่มี - 

    1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการ 
-  ยงัไม่ไดร้บัความรว่มมือจากผูป้ระกอบการในจงัหวดัส าหรบัการตอบแบบสอบถามการจดัท าระบบ เตือนภยั

ดา้นเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั 

    1.6 ข้อเสนอ/แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 
-  ไม่มี - 
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2. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับท่ี 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการ
นโยบายเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    2.1 งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 

    2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.2.1 เพื่อผลักดันแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ 
  1.2.2 เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาพแวดล้อมใหม่       

ที่สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม   
  1.2.3 เพ่ือให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

    2.3 ผลการดำเนินงาน 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 36 คน และมีค่าใช้จ่าย จำนวน 20,608 บาท (สองหมื่นหกร้อยแปด
บาทถ้วน) 

    2.4 ภาพกิจกรรม/การดำเนินงานโครงการ 

    2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการ 
-  ไม่มี - 

    2.6 ข้อเสนอ/แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 
-  ไม่มี – 
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3. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2565 
    3.1 งบประมาณ จำนวน 271,390บาท 

    3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
1.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ 
1.2.3 เพ่ือบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุพรรณบุรี 
1.2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมายของการพัฒนาอุตสกหกรรม เพื่อจะ

ได้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป  

    3.3 ผลการดำเนินงาน 
1 ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที ่เป้าหมาย  มีความพร้อมรองรับไม่ให้ก่อผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
2. ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและ แนวทางการพัฒนา  เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมภายในพื้นที่ 

    3.4 ภาพกิจกรรม/การดำเนินงานโครงการ 
3.4.1 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอเรียน

เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ  ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  
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3.4.2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุพรรณบุรี (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์  2565                           
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง หมู่ที่ 12  ตำบลหนอง
มะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
   -  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของภาคสถานประกอบการ ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่       

ยังไม่มีความเข้าใจในโครงการ 
  - สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ียังไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
 

      3.6 ข้อเสนอ/แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 

 -  ไม่มี – 
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กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

1. โครงการการบริหารจดัการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    1.1 งบประมาณ จำนวน 26,000 บาท 

    1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ธรร

มาภิบาลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ชุมชน ในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ 

การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที ่ดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานทุกกระบวนงาน 

  1.2.3 เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่จะส่งผล
กระทบต่อแม่น้ำ 

  1.2.4 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และส่วนกลางของกระทรวง
อุตสาหกรรมมีข้อมูลสำหรับบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันการณ์     
    1.3 ผลการดำเนินงาน 
     - สถานประกอบการในพ้ืนที่ลุ่มน้ำท่าจีน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ จะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำ 

- สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม     

    1.4 ภาพกิจกรรม/การดำเนินงานโครงการ 
เก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน เป้าหมาย จำนวน 14 โรงงาน ไม่น้อยกว่า 14 ตัวอย่าง 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการ 
           - สถานประกอบกิจการฌรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนยังไม่เข้าใจชัดเจนในเรื่องประโยชน์ของโครงการ  
           - ขาดการร่วมมือของสถานประกอบการกิจการโรงงานในการเข้าร่วมโครงการ 
    1.6 ข้อเสนอ/แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 

-  ไม่มี - 
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2. โครงการการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

    2.1 งบประมาณ จำนวน 52,000 บาท 

    2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.1.1 สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน      

          2.2.2 และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมสีเขียว ๕ ระดับ 
          2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำเกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม     
   2.3 ผลการดำเนินงาน 

- สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนำเกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

- สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

    2.4 ภาพกิจกรรม/การดำเนินงานโครงการ 
การฝึกอบรมเชิงลึกแก่สถานประกอบการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมวาสิฏฐี สุพรรณบุรี 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
            - มีการใช้ระยะเวลาในการส่งเอกสารและตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุมัติในระดับระดับต่าง ๆ ของ I-Green 
           - สถานประกอบกิจการฌรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนยังไม่เข้าใจชัดเจนในเรื่องประโยชน์ของโครงการ  
 
    2.6 ข้อเสนอ/แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 

-  ไม่มี - 
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กลุ่มอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ 

1. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

    1.1 งบประมาณ จำนวน 28,200 บาท 

    1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1.1 เพื ่อรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน ในการช่วยกันกำกับดูแลและเฝ้าระวัง การเกิด
ผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการเหมืองแร่ การประกอบกิจการโรงโม่ บด หรือย่อยหิน 
    1.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรอิสระ สถานประกอบการและส่วนราชการที่เก่ียวข้องในรูปแบบ 
เคร ื อข ่ าย ให ้ ม ี ส ่ วนร ่ วม ในการ เฝ ้ า ระว ั งการ เก ิ ดผลกระทบด ้ านมลพ ิษส ิ ่ ง แวดล ้อมของสถาน                       
ประกอบการ                  
   1.1.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเหมืองแร่ การประกอบกิจการโรงโม่ บด หรือย่อย
หินที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
   1.3 ผลการดำเนินงาน 

  - ไดส้ำรวจพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี     

   1.4 ภาพกิจกรรม/การดำเนินงานโครงการ 
           -  ไม่มี - 

   1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
           -  ไม่มี - 
   1.6 ข้อเสนอ/แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 

-  ไม่มี - 
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรม 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 

    1.1 งบประมาณ จำนวน 351,000 บาท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมดำเนินงาน เป้าหมาย/
งบประมาณที่ได้รับ          
(ต.ค.64 - มี.ค. 65) 

ผลดำเนินงาน/
งบประมาณที ่

ใช้ไป 
(ต.ค.64 - มี.ค. 65) 

ร้อยละผลการดำเนินงาน      
/ร้อยละของงบประมาณ

ที่ใช้ไป 
(ต.ค.64 - มี.ค. 65) 

1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ     เพื่อ
ศ ึกษา สำรวจและว ิ เคราะห ์ศ ักยภาพ
อุตสาหกรรมในจังหวัด 

60 ราย/ 
10,000 บาท 

 60 ราย/9254.16 
บาท 

100%/92.54% 

2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทางด้าน
วิชาการด้านกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ 
(อบรม Online) 

100 ราย/ 
5,000 บาท 

123 ราย/ 
4,700 บาท 

123%/94% 

3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึก
เฉพาะทาง 

219 ราย/ 
- บาท 

  245 ราย/ 
- บาท 

112% 

4 ให้บริการให้ความช่วยเหลือ         บ่ม
เพาะ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี     และผู้ผลติ
ชุมชน 

 
60 ราย/ 
- บาท 

 

60 ราย/ 
- บาท 

100% 

5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื ่อปฏิบัติงานภายใต้
โครงการฯ  

2 คน/ 
336,000 บาท 

2 คน/ 
168,000 บาท 

100%/100% 

รวม 351,000 บาท 177,254.16 บาท  
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กิจกรรมออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

แผน 60 ราย ผล 60 ราย เป็นร้อยละ 100 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการด้านกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ (อบรม Online) 

ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การประกอบกิจการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)”ผ่านระบบออนไลน์ วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

สถานที่ดำเนินการ ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่     
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการร่วมศูนย์อนามัย 5 ราชบุรี ถนนศรีสุร ิยวงศ์  ตำบลหน้าเมือง                 
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

ประธานเปิดการฝึกอบรม นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 123 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน 
 
งบประมาณดำเนินงาน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

1. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน   
 2. นางสาวมัตติกา ยงอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
 3. นางจรรยา สืบนุช หวัหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

4. นายกมล มัยรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
5. นางสาวพัชรี ยุติธรรม   นกัโภชนาการชำนาญการพิเศษ  
6. นางสาวจิตติมา ธาราพันธ์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
 

ผลการดำเนินงาน 
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมฯมีความพึง

พอใจในภาพรวม ร้อยละ 95.12 โดยมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 69.92  หลังเข้ารับ   การ
ฝึกอบรมได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ร้อยละ 92.85 ซึ่งเพ่ิมข้ึนก่อนเข้าอบรม ร้อยละ 22.93 โดยมีความเข้าใจ
ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ของวิทยากรภาพรวม ร้อยละ 90.41   พึงพอใจ
ในการบริการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 89.59  

 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ถือเป็นองค์ความรู้ที ่ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบันที่ผู ้ประกอบการประสบปัญหาในการ
ประกอบกิจการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้ประกอบการจะได้นำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติจริง เพื่อให้การประกอบกิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งผู้ประกอบการให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 123  และมีความพึงพอใจในภาพรวมกับ
ประโยชน์ที่ได้รับองค์ความรู้ในระดับดีมาก จึงเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรม หรือประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจะดำ เนินการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการประกอบกิจการและข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอในช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
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การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
เทียบคะแนน 

1 ความพึงพอใจน้อยมาก1 - 202  ความพึงพอใจน้อย21 - 403  ความพึงพอใจปานกลาง41 - 
604  ความพึงพอใจมาก61 – 80 

5  ความพึงพอใจมากที่สุด81 - 100  
 

ด้านความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 69.92 
2. เนื้อหาสาระครอบคลุมและตรงกับความต้องการร้อยละ  88.78 
3. ความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อร้อยละ 89.59 
4. ความพึงพอใจในระยะเวลาการฝึกอบรมร้อยละ87.80 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมร้อยละ 90.57 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวิทยากร/ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
1. เทคนิคการนำเสนอของวิทยากรร้อยละ 90.41 
2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจร้อยละ 89.43 
3. การยกตัวอย่างประกอบการในการบรรยาย ร้อยละ 90.41 
4. การกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิดร้อยละ 90.73 
5. เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากรรอ้ยละ 89.11 
6. การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็นร้อยละ 91.54 
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ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1. การบริการ/อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ร้อยละ 89.59 
2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการร้อยละ 89.92 
3. ระยะเวลาของการให้บริการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอร้อยละ 90.41 
 

 
 
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม 
1. ท่านได้ความรู้จากการฝึกอบรมร้อยละ 92.85 
2. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจร้อยละ92.52 
    ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
 

 
 
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 95.12 
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ภาพการฝึกอบรม 
เร่ือง “การประกอบกิจการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” 
ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 123 คน 

เปิดการฝึกอบรมโดย นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
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นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน บรรยายเรื่อง มาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ
หรือโรงงาน (Good Factory Practice) และการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 
รองรับสุขภาพดีวิถีใหม ่Thai Stop Covid Plus และการคัดกรองความเสี่ยงพนักงาน Thai Save Thai 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวมัตติกา ยงอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บรรยายเรื่อง การประเมินมาตรฐานการส่งเสริม
สุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ 10 Packages “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดีมีความสุข” สถาน
ประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Packages 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจรรยา สืบนุช หัวหน้ากลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

บรรยายเรื่อง - ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Packages 3) 
- สุดยอดคุณแม่ (Packages 4) 
- การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 
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นายกมล มัยรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

บรรยายเรื่อง- พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Packages 6) 
- กิจกรรมก้าวท้าใจในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพัชรี ยุติธรรม   นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง หุ่นดี สุขภาพดี   บรรยายเรื่อง โรงอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ Healty Canteen  (Packages 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจิตติมา ธาราพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพเพ่ือ          
การวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานในสถานประกอบการ 
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     3.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

 

โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ให้มีความ
มั่นใจในการบริโภคสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นและเน้นการเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ฉะนั้นโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องและสนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
             (มผช.) 
2. ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. ผลิตภัณฑ์ชุนชนและท้องถิ่นมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน 
 

งบประมาณดำเนินการ  193,600  บาทเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ : 
- ค่าจ้างบุคลากร จำนวน 1 อัตรา  จำนวน  159,600บาท  คงเหลือ 79,800 บาท 
- งบดำเนินงานของโครงการ  จำนวน   34,000บาท  ตงเหลือ 21,068.40 บาท 
 
แนวทางการดำเนินงาน 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้รับ มผช. เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงประโยชน์จากการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มผช. 
 ให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ให้บริการรับคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ตรวจสอบสถานที่ผลิต 
 นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรองมาตรฐาน 
   ส่งหน่วยตรวจสอบ 
 ตรวจติดตามผล 
 

ผลที่ได้รับ 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
   ชุมชน 
 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
   ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปบริโภค 
 ผลิตภัณฑ์ชุนชนมีศักยภาพและขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขันมากขึ้น 
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ผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65               
ผล 

การปฏิบัติงานสะสม 
    1. การให้การรับรอง มผช.  
          1.1) รับคำขอ 35 คำขอ 38 คำขอ 
          1.2) ตรวจสถานที่ทำ 35 คำขอ 38 คำขอ 
          1.3) เก็บตัวอย่าง 35 ชุดตัวอย่าง  38 ชุดตัวอย่าง 
          1.4) เก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 2 2 ชุดตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง 
          1.5) ส่งทดสอบ 37 ชุดตัวอย่าง  39 ชุดตัวอย่าง 
          1.6) บันทึกในโปรแกรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 37 คำขอ 38 คำขอ 
          1.7) ประเมินผลการตรวจสอบ 20 ชุดตัวอย่าง 15 ชุดตัวอย่าง 
          1.8) จัดประชุมคณะกรรมการรับรอง มผช. 1 คร้ัง 1 คร้ัง 
          1.9) จัดทำใบรับรอง 16 ฉบับ 14 ฉบับ 
    2. ตรวจติดตาม  
          2.1) ตรวจสถานที่ทำ 10 ราย 10 ราย 
          2.2) จัดซื้อตัวอย่าง      2 ชุดตัวอย่าง 2 ชุดตัวอย่าง 
          2.3) ส่งทดสอบ 2 ชุดตัวอย่าง 2 ชุดตัวอย่าง 
    3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
           3.1) ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนให้ผู้ที่ยังไมไ่ดร้ับ มผช.                 
                  เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน 

1 ครั้ง/30 ราย 1 ครั้ง/30 ราย 

           3.2) ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์ให้กับกลุม่เป้าหมาย   
                  เพื่อให้ได้รับการรับรอง มผช. 

- ครั้ง/- ราย - ครั้ง/- ราย 

           3.3) ประชาสัมพันธ์ใหผู้บ้ริโภคหรือประชาชนท่ัวไปไดเ้ห็น    
                           ประโยชน์จากการเลือกซื้อผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับการรบัรอง มผช. 

6 ครั้ง/ 
60 ราย 

6 ครั้ง/ 
60 ราย 

           3.4) ประสานการจัดสัมมนาฯ ให้กับ สมอ. 1 ครั้ง/30 ราย - ครั้ง/ - ราย 
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ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  

                            ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
สุพรรณบุรี ครั้งที่ สพ 16 - 1/2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565ณ ห้อง
ประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชยรองผู้ว่ าราชการจังหวัดสุพรรณบรุี 
เป็นประธานคณะกรรมการฯ มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มผช. จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท OTOP จำนวนคำขอ 

  1. อาหาร 4 

  2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 15 

  3. ของใช้ของประดับตกแต่ง 15 

  4. เครื่องดื่ม  - 

  5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 4 

รวม 38  คำขอ 
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การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการมอบ
ใบรับรองอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ประกอบการ SMEs/วิสาหกิจ
ชุมชน/ผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการรับรอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 10 ราย 14 ผลิตภัณฑ์ โดย 
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจติดตามผลผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 

           ตรวจสถานที่ทำ 10 ราย 
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ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

  เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุค
วิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรม Zoom โดยมี นายกอบชัย 
สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยตรวจสอบและหน่วยรับรอง มผช. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม Zoom โดยมีนางสาว
ศศิวิมล มีจรูญสม ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นประธาน 

 
 
  
 
 
 
 

         เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน เรื่อง การบูรณาการขับเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส 
(มอก.เอส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรม Zoom โดยมี   
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน 
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การส่งเสริมด้านการจัดจำหน่าย 
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรม 
SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ภายในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกภายนอกชุมชนอันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ เมื่อวันที่ 5 -19 
มีนาคม 2565 ณ บริเวณศาลาสถิตยุทธการ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ยอดรวม
การจำหน่ายสินค้า 50,180 บาท 
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4. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวดัสุพรรณบุรี 
     กระทรวงอุตสาหกรรม ได ้ร ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี เม ื ่อว ันที ่  17 มกราคม 2560  
ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือสนับสนุนเอสเอ็มอี  
มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติได้  
เพ่ือนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไป 
 

     กระทรวงอุตสาหกรรมจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีประจำจังหวัด  เพื่อให้การ
ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงได้มีประกาศหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ฉบับ โดย
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการดังนี้ 
• ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 โครงการ 

ให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    - โครงการเพื่อฟ้ืนฟู SME ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ. 2565 

- โครงการสินเชื่อสร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME พ.ศ.2565 
- โครงการสินเชื่อเพ่ิมศักยภาพ SME พ.ศ. 2565 

• ประกาศเปิดรับคำขอสินเชื่อปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เว้น
แต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน 

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสินเชื่อ เพ่ิมศักยภาพ SME พ.ศ. 
2564 ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 12 ราย รวมวงเงินสินเชื่อ 136 ล้านบาท ดังนี้ 

  1. บริษัท แอ๊นท์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงินสินเชื่อ15ล้านบาท 
  2. บริษัท ตะวันบอตต์ แอนด์ แคน จำกัดวงเงินสินเชื่อ  5 ล้านบาท 
  3. บริษัท แก้วเจ้าจอมกรุ๊ป 888 จำกัดวงเงินสินเชื่อ  4ล้านบาท 
  4. ห้างหุ้นส่วนจัด ชาญชัย ซีเมนต์วงเงินสินเชื่อ  5 ล้านบาท 
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.ฟู้ด แลนด์ วงเงินสินเชื่อ15ล้านบาท 
  6. บริษัท เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ จำกัดวงเงินสินเชื่อ15ล้านบาท 
  7. บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัดวงเงินสินเชื่อ13ล้านบาท 
  8. บริษัท เดลี่ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัดวงเงินสินเชื่อ15ล้านบาท 
  9. บริษัท สุพรรณ ออร์แกนิค จำกัดวงเงินสินเชื่อ15ล้านบาท 
  10. บริษัท ธนนรวัฒน ์จำกัดวงเงินสินเชื่อ 15ล้านบาท 
  11. บริษัท โรงไฟฟ้าทองสัมพันธ์ วงเงินสินเชื่อ15ล้านบาท 
  12. บริษัท สิทธินนท์ กรีนเพาเวอร์ จำกัดวงเงินสินเชื่อ15ล้านบาท 

• ผู้ประกอบการยกเลิกคำขอ จำนวน 2 ราย วงเงินสินเชื่อ 30 ล้านบาท  

โครงการสินเชื่อ 
ยื่นคำขอสินเชื่อ ยกเลิกคำขอ คงเหลือ 

ราย วงเงิน (ล้านบาท) ราย วงเงิน (ล้าน
บาท) 

ราย วงเงิน (ล้านบาท) 

- โครงการสินเชื่อเพ่ิมศักยภาพ 
SME ไทย พ.ศ.2565  
(รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท) 

12 136 2 30 10 106 

ฃ 
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•  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 1/2565  
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชา
ร ั ฐ  โ ค ร ง ก า ร ส ิ น เ ช ื ่ อ  เ พ ิ ่ ม ศ ั ก ย ภ า พ  SME พ . ศ . 2 5 6 5  ผ ่ า น ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ  
Video Conference โปรแกรม ZOOM ห้องประชุม MC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จุดถ่ายทอดสัญญาณ 
โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน นางสาวอารยา ไสลเพชร  อุตสาหกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวจุฬารัตน์ คำเภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มติที่ประชุม อนุมัติ จำนวน 10 ราย วงเงินสินเชื่อ 106 ล้านบาท 
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• โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ  
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

- สถานประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ราย 
- กำกับติดตามการให้คำปรึกษาเชิงลึกฯ 

1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น 2012 

                  

 

 

 

 

 

 

2) บริษัท ทิพย์เกสร เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ จำกัด 

 

         

 

 

 

 

 

   

3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 12490  
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5. โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน 
(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

          เป็นที่ทราบกันว่าภาคการเกษตรของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 45 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประเทศไทยมีความได้เปรียบใน
สภาพภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่การผลิตในภาคการเกษตรยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล แ ละ
ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ล้นตลาดทำให้มีราคาตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคน ต่อปีค่อนข้างต่ำ 
ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการรักษาคุณภาพหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  

         รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ กอปรกับ ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพในการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตร
ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ในลักษณะของฝากและของที่ระลึก ที่เชื่อมโยงกับภาคการ
ผลิต ภาคการท่องเที ่ยวของจังหวัด รวมทั้งสามารถให้วิสาหกิจชุมชนหรือ SMEs คนตัวเล็ก สามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถใช้
ช่องทางการตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce เชื่อมโยงการค้าขายสู่สากล โดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
เพื ่อให้ผู ้ประกอบการ SMEs คนตัวเล็กและวิสาหกิจชุมชนไทยที่กระจายอยู ่ทั ่วประเทศมีความเข้มแข็ง           
มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้
เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และเกิดเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นต่อไป 

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำ 
โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-
Industrial Community: OPOAI-C) ขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานรากในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผ่านการสร้างความตระหนักสร้างองค์ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร  การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการสร้างผู้ประกอบการขนาดย่อมรายใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อให้เกษตรกรฐาน
รากมีความภาคภูมิใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่นคั่ง อย่างยั่งยืนสืบไป 
2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ และมั่งคั่งด้านรายได้อย่างยั่งยืน 
    2.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร (Value Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิต  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตลาด  
    2.3 เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร
อย่างเป็นรูปธรรม 
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กิจกรรมดำเนินงาน 

กิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
การตลาด (ทาง Online และ Offline) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน จำนวน 30 ราย 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ  หอ้งประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ    จำนวน 31 คน  
งบประมาณดำเนินการ 32,550 บาท  (สามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
วิทยากร นางสาวนลินี ทองแท้                 ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
           นางสาวสุกัญญา พงษากลาง         ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบวางระบบบริหารการจัดการจาก                
                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สรุปผลภาพรวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ผู ้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
เสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร และจะนำองค์ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ถึงร้อยละ 89.68  โดยก่อนฝึกอบรมผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 
มีความรู้ในการเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร และ การตลาด Online 
และ Offline และการบริหารจัดการองค์กร เพียงร้อยละ 55.48  หลังฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ และประโยชน์จากการฝึกอบรม ร้อยละ 88.39  เพิ่มจากก่อนฝึกอบรม ร้อยละ 32.91 ทั้งนี้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมอบรมจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 

ดังนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงถือว่าเกิดประสิทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการ
นำองค์ความรู ้ไปพัฒนาประยุกต์ในการเพิ ่มมูลค่า เป็นไปตามผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการที ่ตั ้งไว้  
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู ้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน และผู ้ที ่สนใจ ที ่เข้าร่ วมโครงการจะนำความรู้ 
ประสบการณ์ คำปรึกษาแนะนำและข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ให้มีโครงสร้างการผลิตที่สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสามารถแข่งขันได้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมร้อยละ 85.39 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 

รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ 
 

 ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์ความพึง
พอใจ 

ด้านความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน   
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 55.48 ปานกลาง 
2. เนื้อหาสาระครอบคลุมและตรงกับความ 82.58 มากที่สุด 
3. ความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อ 83.87 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 82.58 มากที่สุด 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 90.32 มากที่สุด 
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ด้านวิทยากร/ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ   
1. เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร 87.10 มากที่สุด 
2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 85.81 มากที่สุด 
3. การยกตัวอย่างประกอบการในการบรรยาย 88.39 มากที่สุด 
4. การกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิด 87.10 มากที่สุด 
5. เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากร 86.45 มากที่สุด 
6. การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น 87.74 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ   
1. การบริการ/อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 92.26 มากที่สุด 
2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 89.68 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาของการให้บริการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม
เพียงพอ 

87.74 
มากที่สุด 

ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม   
1. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ มีความเหมาะสม 86.45 มากที่สุด 
2. ท่านได้ความรู้จากการฝึกอบรม 88.39 มากที่สุด 
3. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับใน
ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

89.68 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 85.39 มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ   

- ควรปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 
- เนื้อหามีประโยชน์ ควรจัดให้มีการอบรมแบบนี้อีก 

 
ภาพกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร 

เมื่อวันที่  25 – 26 พฤศจิกายน 2564 
 

เปิดการฝึกอบรมโดย นางสาวอารยา ไสลเพชร 
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
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กล่าวรายงานโดย นางสาวจุฬารัตน์ คำเภา 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

บรรยายโดยนางสาวนลินี ทองแท้  ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
    

บรรยายโดยนางสาวสุกัญญา พงษากลาง  ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบวางระบบบริหารการจัดการ 
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
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กิจกรรมการประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
การประชุมหารือคัดเลือกกลุ ่มเป้าหมายเข้าร ่วมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรม 1จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 
งบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม 

1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
5. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  
6. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
7. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีศักยภาพ
เบื้องต้นตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งรายชื่อ จำนวน 13 ราย 

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย  
    ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์จากโปรตีนไหมและข้าว 

2. บริษัท เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ จำกัด  
    ผลิตภัณฑ์  ผักสดอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป 

3. บริษัท แอ๊นท์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
   ผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่บดผง  

4. นางสาววันนา มีจั่นทอง (แห้ววันนา)  
   ผลิตภัณฑ์ แห้วดิบ แห้วต้ม ถั่วต้ม 

5. วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม  
   ผลิตภัณฑ์ ทองม้วน 

6. นางสาวชนัญชิตา พู่วรรธนะ (ไส้กรอกปลาสุพรรณบุรี)  
    ผลิตภัณฑ์  ไส้กรอกปลา 
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7. วิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร  
      ผลิตภัณฑ์: ข้าวไรซ์เบอรี ข้าวหอมมะลิ   

8.  คุณสุวรรณี ทองมณี ผู้ประกอบการจำหน่ายเห็ดแปรรูป  
      ผลิตภัณฑ์ เห็ดสด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ น้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด  

9. วิสาหกิจชุมชนอิ่มใจ บ้านสระพังลาน  
      ผลิตภัณฑ์ ผลไม้แปรรูป น้ำดื่มสมุนไพร 

10. วิสาหกิจชุมชนคนบ้านสระ 
      ผลิตภัณฑ์ พริกแกง พริกเผา แคปหมู  

11. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลดอนโพธิ์ทอง  
      ผลิตภัณฑ์  เมล็ดพันธุ์ข้าว 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านหนองโพธิ์  
      ผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกเผา พริกแกง 

13. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรตำบลอู่ทอง  
      ผลิตภัณฑ์ น้ำพริก และ องุ่นแปรรูป 

 
ผู้ประกอบการได้รับการเข้าร่วมโครงการดังนี้ 

 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
1)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์จากโปรตีนไหมและข้าว 
2)  บริษัท เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ จำกัด 
ผลิตภัณฑ์  ผักสดอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป 
3)  บริษัท แอ๊นท์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่บดผง  
4)  นางสาววันนา มีจั่นทอง (แห้ววันนา) 
ผลิตภัณฑ์ แห้วดิบ แห้วต้ม ถั่วต้ม  

กลุ่มเป้าหมายสำรอง ดังนี้ 
1) วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม 
ผลิตภัณฑ์ ทองม้วน 
2) นางสาวชนัญชิตา พู่วรรธนะ (ไส้กรอกปลาสุพรรณบุรี) 
ผลิตภัณฑ์  ไส้กรอกปลา 
3) คุณสุวรรณี ทองมณี ผู้ประกอบการจำหน่ายเห็ดแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ เห็ดสด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ น้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด  
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ผลดำเนินงาน 
1)  บริษัท เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ จำกัด 
ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำแผนธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ผักอบกรอบชนิดแผ่น ซึ่งใช้ผักท่ีเป็นผักตกเกรด 
ไม่สามารถจำหน่ายเป็นผักสดได้ นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นแผ่นวงกลม ใส่ในถุง ฟรอยด์ และบรรจุลง
กล่องที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
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2)  บริษัท แอ๊นท์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำแผนธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เครื่องดื่มจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่  ผสมคอลลาเจน 
จากผลิตภัณฑ์เดิม คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่บดผง พัฒนามาใช้จมูกข้าวซึ่งมีสารอาหารสูงกว่า และผสมคอลลาเจน ใน
อัตราส่วน จมูกข้าวร้อยละ 80 คอลลาเจนร้อยละ 20 ใส่ในถุงฟรอยด์ขนาดเล็ก ซองละ 15 กรัม จำนวน 15 
ซอง บรรจุลงกล่องท่ีออกแบบอย่างสวยงามและถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
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3)  นางสาวชนัญชิตา พู่วรรธนะ (ไส้กรอกปลาสุพรรณบุรี) 
ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำแผนธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ไส้กรอกปลารสไส้อั่ว เป็นการเพิ่มรสชาติ จาก
เดิมมีไส้กรอกปลายังมีรสชาติที่ไม่หลากหลาย พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน
ขึ้น และพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
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4) คุณสุวรรณี ทองมณี ผู้ประกอบการจำหน่ายเห็ดแปรรูป (วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดใบเถา) 
ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำแผนธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เห็ดสวรรค์ รสโนริสาหร่าย เป็นการเพิ่มรสชาติ
ให้หลากหลายขึ้น และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ให้สวยงามและถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
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ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
Industry Transformation Center of Suphanburi (ITC) 
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาก (งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
1. กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาก  จำนวน 10 ราย ได้แก่ 

1)    วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง นี โอ ตำบลสาลี  ผลิตภัณฑ์ : ถ่านอัดแท่ง 
2)    ชมรมชาร์โคลอัดแท่ง อ. พสิษฐ์                ผลิตภัณฑ์ : ถ่านอัดแท่ง  
3)    บริษัท อู่น้ำ อู่ทอง จำกัด                         ผลิตภัณฑ์ : น้ำดื่ม 
4)    ฟาร์มต้นอ้อ                                        ผลิตภัณฑ์ : น้ำหมักมูลไส้เดือน 
5)    วิสาหกิจชุมชนอ่ิมใจ บ้านสระพังลาน          ผลิตภัณฑ์ : ไวน์หมากเม่า 
6)    ขนมก๋งเจา  พี่ นัยนา                             ผลิตภัณฑ์ : เผือกกรอบเค็ม เผือกกรอบ 
                                                                            กล้วยฉาบเค็ม  กล้วยฉาบ 
7)    วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์บ้านโพธิ์                 ผลิตภัณฑ์ : ถุงธัญพืชประคบร้อน 
8)    กลุ่ม สำเริงเครื่องปั้นดินเผามงคล              ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปั้นดินเผามงคล 
9)    บริษัท จ๊อดชะโดไทย จำกัด                     ผลิตภัณฑ์ : ไส้กรอกปลา 
10)  Jitima สมุนไพร                                  ผลิตภัณฑ์ : แชมพูปรับสีผมสมุนไพร 

 
 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 
           1)  โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ 
            2)  โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล 
            3)  ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานสินค้า บริการ และ สถานที่ท่องเที่ยว  
            4)  โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน  
                                                                                         
ผลดำเนินงาน 
1 .กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์   จำนวน 8 ราย 

1) วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง นี โอ ตำบลสาลี ผลิตภัณฑ์ : ถ่านอัดแท่ง 

 
ตราผลติภัณฑ ์
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ป้ายสื่อโฆษณา 

 
             2) ชมรมชาร์โคลอัดแท่ง อ.พสิษฐ์     ผลิตภัณฑ์ : ถ่านอัดแท่ง  
  

 
 

ตราผลติภัณฑ ์

 
ฉลากผลติภัณฑ ์
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          3)  บริษัท อู่น้ำ อู่ทอง จำกัด  ผลิตภัณฑ์ : น้ำดื่ม 

ฉลากผลติภัณฑ์               

 
 

          4)  ฟาร์มต้นอ้อ   ผลิตภัณฑ์ : น้ำหมักมูลไส้เดือน 

 
ตราผลติภัณฑ ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลากผลติภัณฑ ์
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           5)  วิสาหกิจชุมชนอิ่มใจ บ้านสระพังลาน   ผลิตภัณฑ์ : ไวน์หมากเม่า 
 

 
ฉลากผลติภัณฑ ์

 
            6)  ขนมก๋งเจา  พี่ นัยนา  ผลิตภัณฑ์ : เผือกกรอบเค็ม เผือกกรอบ 

ฉลากผลติภัณฑ ์
 

ฉลากผลติภัณฑ ์
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ฉลากผลติภัณฑ ์
 

 
 

ฉลากผลติภัณฑ ์
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                7) วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์บ้านโพธิ์   ผลิตภัณฑ์ : ถุงธัญพืชประคบร้อน 

 
 ฉลากผลติภัณฑ ์

 
 
                  8) กลุ่ม สำเริงเครื่องปั้นดินเผามงคล  ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปั้นดินเผามงคล 
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 9)    บริษัท จ๊อดชะโดไทย จำกัด   ผลิตภัณฑ์ : ไส้กรอกปลา 

 
ฉลากผลติภัณฑ ์

  
    10)  Jitima สมุนไพร   ผลิตภัณฑ์ : แชมพูปรับสีผมสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 

ฉลากผลติภัณฑ ์
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ผลดำเนินงาน      
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  จำนวน  4 โครงการ ได้แก่ 
    1) โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ 
 

 
 

    2)  โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล 
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