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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 2565    หน้าท่ี ข 

  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับทั้งนี้เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางกรอบ และก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนแม่บท แผนการปฏิบัติรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้กิจกรรมใน
การพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่โดยก าหนดให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บท แผนการปฏิบัติรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดสุโขทัย รวมถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของจังหวัดสุโขทัย  ได้รับการ
คัดเลือกจาก UNESCO  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ปี 2562 ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะ
พ้ืนบ้าน (Crafts and Folk Art)เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยมีความโดดเด่นเป็นเมืองมรดกโลกถึง 2 แห่ง คือ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานศรีสัชนาลัยวิถีชีวิตคนสุโขทัยจะโดดเด่นในเรื่องงานหัตถกรรม มีฝีมือที่เลื่องชื่อ
ลือนามในการท าเครื่องทองเครื่องเงินลายโบราณสุโขทัยผ้าทอซิ่ นตีนจก ผ้าหมักโคลนเครื่องสังคโลก 
เครื่องปั้นดินเผา พุทธศิลป์ เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้งานไม้ไผ่ กระทงใบลาน โมบายใบลาน เป็นต้น  
โดยสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยได้จัดท าแผนปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยแผนปฏิบัติการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นรวมถึงพิจารณาและวิ เคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาส
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงน าไปสู่การ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยปี 2565ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย 
การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การก ากับ ดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานควบคู่กับการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมี
ขอบเขต ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 

“มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์” 

 
พันธกิจ 

๑. สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเมืองสร้างสรรค์ 

๒. วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของจังหวัดเพ่ือการน าเสนอ แนะน าและให้ข้อมูลเตือนภัย
ผู้ประกอบการ 

๓. ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการได้อย่างทันท่วงที 
๔. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า และอาหารปลอดภัย ของชุมชนและครัวเรือน 
๕. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหัตถกรรมและวัฒนธรรม 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย ให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
๘. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัย สู่

ภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงด้านการตลาด 
๙. สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็น Smart 

Entrepreneurและ Creativity City 
๑๐. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ 

เข้าถึงได้ง่าย 
๑๑. บูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตาม

แนวทาง SDG 17 ข้อของสหประชาชาติ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากล 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างมี
คุณภาพ และมีระบบการบริหาร การจัดการในสถานประกอบการที่ดี 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2การเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การสนับสนุนสถานประกอบการให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ชุมชนและสถานประกอบการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร 
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สารบัญ 
ส่วนที่ ๑บทสรุปผู้บริหาร          ก 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี    1 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)        1 

๒.๒แผนระดับท่ี ๒(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)        1 

๒.๓แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง         4 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยปี 2564 5 

 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยปี 2564        5 

 ๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยปี 256433 

ส่วนที่ 4ภาคผนวก          35 

 4.1 โครงการแบบย่อ(1 ชุด : ๑ โครงการ)      35 

 4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยปี 2564      38 

 4.3ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563– 2564 ของ ส านักงาน 

อุตสาหกรรมจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพ.ศ. 2563 39 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตร ี

เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  
- ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป   

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

๒.๒แผนระดับท่ี ๒(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่2 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม(เฉลี่ย
ร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ ๒.๒ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัดที่ 3.๑ รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
๓.๒ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
๓.๔ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และOTOPเกษตรแปรรูป ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานสากลจ านวน 300 ราย 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายที่ ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ตัวชี้วัดที่  3.๑ รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

และการกระจายรายได้ 
๓.๒ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
๓.๓ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
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๓.๔ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรได้รับการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาความม่ันคงพลังงานของ

ประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๑ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 

๓) กิจกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
๑) มีผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity) 

๒) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) 

 
 ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดย
การใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ
สร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้า 
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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วัตถุประสงค์ที่ ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนา
ภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและ
ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
เป้าหมายรวมที่ ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสาหรับสินค้า
ที่มีคุณภาพ 

 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 

และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๓.๗.๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์รบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๔) ตัวชี้วัด 

(๑)  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 

(๒)  ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกัน
หรือ ลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 
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๕) กลยุทธ์ 

(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยก าหนดพื้นที่การ
อนุรักษ์ที่ชัดเจน 

(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 

(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิ
ชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยใช้กลไกการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

  
 ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ.ศ. 2562 - 2579 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ พ.ศ. 2563 - 2565 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ---------------------------------------------------------------- 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 2565 หน้าท่ี ๕ 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยปี 
2564 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา 
อุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยปี 2564 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวดั 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวดั 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    

                                      

 
 
 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  / รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 

นายวิรุฬ พรรณเทวี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

 

 นายสุชาติ  ทีคะสุข 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

 

นางสาวพัชรอร วงศ์ก าแหง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

(ก ากับดูแล สอจ.สุโขทัย) 
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ขนาดและที่ตั้ง จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง
หลวงแผ่นดินประมาณ  ๔๔๐กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  ๖,๕๙๖.๐๙๒  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๑๒๒,๕๕๗  
 

 

อาณาเขต 
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ เขตอ าเภอศรีสัชนลัย            ติดต่อกับ อ าเภอวังชิ้น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และ 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศใต ้ เขตอ าเภอคีรีมาศ และอ าเภอกง 
ไกรลาศ 

ติดต่อกับ  อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร  
และอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศตะวันออก  เขตอ าเภอกงไกรลาศ 
อ าเภอศรีส าโรง และอ าเภอสวรรคโลก 

ติดต่อกับอ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
 จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันตก  เขตอ าเภอบ้านด่านลานหอย 
และอ าเภอทุ่งเสลี่ยม   

ติดต่อกับ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 และอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง   

 
 
 

 

สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดสุโขทัย 
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การคมนาคมและขนส่ง 
ทางรถยนต์จังหวัดสุโขทัยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๒และ๑๐๑ทางหลวงจังหวัดและถนนต่างๆ

รวมระยะทางทั้งหมด๒,๓๐๓.๒๙๘กิโลเมตรสามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวกได้แก่พิษณุโลกตาก
อุตรดิตถ์ก าแพงเพชรล าปางแพร่ 

ทางรถไฟจังหวัดสุโขทัยมีสถานีรถไฟ๒แห่งคือสถานีรถไฟสวรรคโลกและสถานีรถไฟศรีนครเป็น
สถานีย่อยแยกมาจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา(จังหวัดอุตรดิตถ์) เดินทางติดต่อระหว่างสุโขทัย -พิษณุโลกและ
มีขบวนรถไฟสปินเตอร์ระหว่างกรุงเทพ-สวรรคโลกไป-กลับวันละ๒เที่ยว 

ทางอากาศจังหวัดสุโขทัยมีสนามบินด าเนินการก่อสร้างโดยบริษัทการบินกรุงเทพจ ากัด(บางกอก
แอร์เวย์) ที่อ าเภอสวรรคโลกห่างจากตัวจังหวัดประมาณ๒๗กิโลเมตรเริ่มเปิดด าเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน
๒๕๓๙สามารถบริการนักท่องเที ่ยวได้เฉลี่ยปีละ๑๐๐ ,๐๐๐คนนอกจากนี้การเดินทางทางอากาศสามารถใช้
สนามบินที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัดสุโขทัย๖๐กิโลเมตร 
การปกครองและประชากร 

ประชากรในจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมากจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้นาน
มาแล้ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนส าเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะมี คน
อพยพมาจากท้องถิ่นอื่นบ้างไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมี  ชนกลุ่มน้อย เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ม้ง  เย้า และ
ลีซอ ซึ ่งส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มานานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
จังหวัดล าปาง น่าน พะเยา เชียงราย แพร่  ตาก และเพชรบูรณ์  ปัจจุบันชาวเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตต าบล
บ้านแก่ง และต าบลแม่สิน แม่ส า ในอ าเภอศรีสัชนาลัย มีจ านวนประมาณ  ๔๒๘  หลังคาเรือน 

จังหวัดสุโขทัยแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น ๙ อ าเภอ ๘4 ต าบล ๘43 หมู ่บ้าน มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๙๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาล
ต าบล ๑8แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 69 แห่ง  ข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 587,883 คน ความหนาแน่นของประชากร 90 คน: 1 ตารางกิโลเมตร 

   

 
 

อ าเภอ เนื้อที ่
(ตร.กม.)  

จ านวน 
ต าบล  

จ านวน 
หมู่บ้าน 

จ านวน 
อบจ.  

จ านวน 
เทศบาล 
เมือง 

จ านวน 
เทศบาล 
ต าบล 

จ านวน 
อบต.  

1. เมืองสุโขทัย 581.474 9 86 1 1 3 8 
2. สวรรคโลก 586.192 13 117 - 1 4 8 
3. ศรีส าโรง 565.731 13 118 - - 1 12 
4. ศรีสัชนาลัย 2,050.51 11 134 - 1 1 8 
5. กงไกรลาศ 502.382 11 109 - - 1 10 
6. คีรีมาศ 521.892 10 101 - - 2 9 
7. บ้านด่านลานหอย 1,081.11 7 71 - - 2 6 
8. ทุ่งเสลี่ยม 569.932 5 59 - - 3 3 
9. ศรีนคร 199.865 5 49 - - 1 5 

รวม 9 อ าเภอ 6,596.09 84 843 1 3 18 69 
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ทรัพยากรธรรมชาติ  

จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าไม้มีค่า   
มีพื้นที ่ดินที ่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีแร่ธาตุที ่ส าคัญ มีแหล่งน้ าธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที ่ยว   
ทั้งแหล่งธรรมชาติที่งดงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาว
สุโขทัย  

แร่ธาตุที ่ส าคัญที ่พบในจังหวัดสุโขทัยมีอยู ่หลายชนิด ได้แก่ ห ินอ่อน หินปูน พลวง ดินขาว 
แมงกานิส ฟลูออไรด์ และแร่รัตนชาติ นอกจากนี ้ยังมีแร่ธาตุที ่มีการขุดพบแต่ยังไม่น ามาใช้ประโยชน์ คือ 
ทองแดงและเหล็ก แหล่งแร่ที่ส าคัญของจังหวัดสุโขทัยมีอยู่แถบภูเขาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ
อ าเภอศรีสัชนาลัย และอ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
 

แหล่งน้ า จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน (น้ าบาดาล) ที่ส าคัญดังนี้ 

แม่น้ ายม  
 

เกิดจากสันเขาผีปันน้ า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผ่านจังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย 
จากทางเหนือสู่ทางใต้ ผ่านพ้ืนที่อ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอศรีส าโรง 
อ าเภอเมืองสุโขทัย อ าเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร ไปบรรจบ
แม่น้ าน่านที่อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

 แม่น้ ายมเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดสุโขทัย เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของ
จังหวัด ราษฎรส่วนใหญ่ได้อาศัยน้ าจากแม่น้ ายมในการท าการเกษตรและการอุปโภค 
บริโภค   แม่น้ ายมเป็นแม่น้ าที่มีความลาดเทสูง โดยเฉพาะช่วงต้นน้ า ดังนั้นจึงเป็นปัญหา
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าในแม่น้ า คือในฤดูฝนจะมีน้ ามากเกินความต้องการ 
และไหลลงสู่ทางใต้อย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดน้ าท่วมบริเวณที่ราบลุ่ม จนเป็นเหตุให้พ้ืนที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งน้ าจะมีปริมาณน้อย ล าน้ าจะแห้งขอดเป็น
ตอน ๆ ราษฎรจึงไม่มีน้ าใช้ในการเกษตรเพียงพอ ปัจจุบันได้มีการสร้างแหล่งเก็บน้ าถาวร
เป็นช่วงๆ 

ห้วยแม่มอก  เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดล าปาง ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกผ่านอ าเภอทุ่งเสลี่
ยม อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอศรีส าโรง และเข้าสู่อ าเภอเมืองสุโขทัย จะถูกกลืนไปกับ
ลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ เป็นระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร 

ห้วยแม่ล าพัน  เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ไหลจากทางทิศตะวันตกไปตะวันออก 
ผ่านอ าเภอบ้านด่านลานหอย แล้วมาบรรจบกับแม่น้ ายมที่อ าเภอเมืองสุโขทัย เป็น
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 

ห้วยแม่ท่าแพ  เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต้ ผ่านพ้ืนที่อ าเภอสวรรคโลก 
ไปบรรจบกับห้วยแม่มอกท่ีอ าเภอศรีส าโรง เป็นระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร  

  
 

ป่าไม้ จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัด
สุโขทัยมีเนื้อที่ป่าไม้ 2,367.08 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณร้อยละ 35.63 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด  กรม
ป่าไม้ได้ประกาศก าหนดพ้ืนที่ป่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 12 แห่ง เนื้อที่ 1,923,499.75 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 
จ านวน 2  แห่ง เนื้อที่ 346,375 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน  1 แห่ง   เนื้อที่ 15,875 ไร่ และวนอุทยาน 
จ านวน 1 แห่งเนื้อที่ 11,250 ไร่ 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพที่ส าคัญของชาวจังหวัดสุโขทัย คือ การเกษตรกรรม ท าให้เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่
ขึ้นกับผลผลิตการเกษตรกรรม และอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินถือครองของตนเอง ได้แก่ พ้ืนที่ท านา พื้นที่ปลูกพืชไร่ 
พื้นที่ปลูกไม้ผล พื้นที่ปลูกพืชผัก โดยในสภาพพื้นที่ไร่เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกข้าวโพด ตามด้วยพืช
ตระกูลถั่วต่าง ๆ อ้อย ฝ้าย รวมทั้งผลไม้ต่างๆ ส่วนในสภาพนามีการปลูกข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว และสภาพนา
ในเขตชลประทาน ฤดูฝนปลูกข้าวนาปี ฤดูแล้งปลูกข้าวนาปรัง พืชตระกูลถั่ว แตงโม ยาสูบ และพืชผักต่าง ๆ 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน 
และใบยาสูบ 

2. ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นหลัก โดยมีการเลี้ยง
สัตว์เป็นอาชีพรอง แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตามล าดับความส าคัญ 4 ชนิด 
ได้แก่ โคเนื้อ โคนม สุกร และไก่พ้ืนเมือง 

3. ด้านประมง จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพของแม่น้ ายมมีลุ่มน้ า สาขา ห้วย 
หนอง คลอง บึง เชื่อมต่อหลายสายทั่วทุกอ าเภอ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูน้ าหลาก
มีปลาน้ าจืดชุกชุม และพันธุ์ปลาหลายชนิด ท ารายได้ให้กับเกษตรกรตลอดปี  

4. ด้านการตลาด การแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นรายได้
จากผลิตภัณฑ์กล้วย รองลงมาเป็นไวน์ผลไม้ ไข่เค็ม และเนื้อสัตว์ นอกจากนั้นยังมีการประกอบการด้านธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม 

5. ด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมท าให้อุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น  

ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนมาก เช่นโรงสีข้าว 
โรงงาน สกัดน้ ามันพืช โรงงานหีบฝ้าย อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรมมีการกระจายตัวทั ่วไป  
ทุกอ าเภอ ในจังหวัดสุโขทัย โดยอ าเภอเมืองสุโขทัย และอ าเภอสวรรคโลกจะมีจ านวนมากกว่าที่อ่ืน  

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูงในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่  
-  บริษัทน้ าตาลทิพย์สุโขทัย จ ากัด  ประกอบกิจการผลิตน้ าตาลทราย  
-  บริษัท โตโยต้าเอ็กซ์เซลเลนท์ จ ากัด ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมแซมและเคาะพ่นสีรถยนต์ 
-  บริษัท ยูเอซี โกบอล จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ แยกก๊าซธรรมชาติ (CNG LPG NGL) 
-  บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์   
-  บริษัท สุโขทัยอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง จ ากัด ท าผักและผลไม้บรรจุกระป๋องและน้ าผลไม้เข้มข้น 
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การวิเคราะห์ศักยภาพ สถานการณ์ และแนวโน้มของสถานการณ์ 
ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย 

“เศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดสุโขทัยเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า มีสัญญาณหดตัวตัว ตามการหดตัว
ของเศรษฐกิจด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยเศรษฐกิจด้านอุปทานลดลงจากผลผลิตภาคเกษตร และเศรษฐกิจด้านอุป
สงค์ปรับลดลงจากการใช้จ่ายภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชนเป็นส าคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
เพ่ิมขึ้นตามการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม อาทิ ไข่และผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ส าหรับการจ้างงานปรับเพ่ิมข้ึน” 

1. ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดในปี 2564 

1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ด้านอุปทาน (การผลิต) ในปี 2564 (การผลิต) พบว่ามีสัญญาณหดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนหน้าตามการหดตัวของผลผลิตภาคบริการ ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ -39.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้าแต่ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -49.2เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการเลื่อน งดจัดกิจกรรม หรือปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อาทิงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัด
สุโขทัยประจ าปี 2564จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดลดจ านวนวันจัดงานจาก 10 วัน เหลือ
เพียง 3 วัน และควบคุมความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวไม่เกิน 15,000 คน  และไม่อนุญาตให้จ าหน่ายและ
รับประทานอาหารภายในบริเวณงาน สอดคล้องกับจ านวนผู้โดยสารผ่านสนามบินและยอดขายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกใน
จังหวัดลดลงร้อยละ -54.0 และ -38.1ส่วนดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้าและปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -25.2 จากปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
อาทิ ผลผลิตส้มเขียวหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญในจังหวัดสุโขทัยเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ าแม่มอก จากการวัดปริมาณน้ าของโครงการชลประทานสุโขทัยดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า และปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -14.6 เป็นผลมาจากผลผลิตภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญต่อการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรและการด าเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึ้น ท าให้ระบบการผลิตและการขนส่งสินค้าและปัจจัยการผลิต
สามารถด าเนินการได้ดีขึ้นสอดคล้องกับจ านวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ 64.2 และ 5.3 เป็นต้น 

ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ในปี 2564 พบว่า มีสัญญาณหดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
หน้าจากการบริโภคภาคเอกชนเป็นส าคัญดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -34.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้าแต่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 15.1 เป็นผลมาจากก าลังซื้อของ
ประชาชนที่อ่อนตัวลงจากการลดการจ้างงาน และการหยุดกิจการชั่วคราวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับเป็นช่วงปลายของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สอดคล้องกับภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
จ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละ -42.4 และ -23.0ส าหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -1.4 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า และปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 เป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาและข่าวการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
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ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการฟ้ืนตัวของก าลังซื้อประชาชนและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมสอดคล้องกับจ านวน
รถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์และพ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างรวมหดตัวร้อยละ -84.2 และ -50.5ส่วนดัชนีการ
ใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตัวร้อยละ 40.1จากการขยายตัวของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าภาครัฐและรายจ่ายลงทุนภาครัฐร้อยละ 
10.9 และ 5.9 

1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน2564พบว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ2.4ซึ่งเกิดจากการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาสินค้าหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม อาทิ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
ส าหรับการจ้างงานพบว่าจ านวนผู้มีงานท าจ านวน334,640 คนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4และอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อย
ละ 2.5ของก าลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นผู้ว่างงาน 8,944คน 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน 

ตารางท่ี 1 เครื่องช้ีเศรษฐกิจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2563 

2564 

Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD 

เศรษฐกิจด้านอุปทาน 

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม 

(โครงสร้างสัดส่วน 33.5%) 
%yoy 6.2 -15.2  26.2  118.7  8.2 -25.2 12.9 9.8 

ปริมาณผลผลิต : ข้าวนาปี 
ตัน 663,771  25,894 0 378,769 122,276  127,221  130,009  

661,89

3  

%yoy -7.1  -24.2  0 159.6  16.8  -25.6  -43.3  14.0  

ปริมาณผลผลิต : ข้าวนาปรัง 
ตัน 240,311  138,145 146,392 0 0  0  0  

284,53

7  

%yoy -10.1  -8.5  63.8  0 0 0 0 18.4  

ปริมาณผลผลิต : อ้อยโรงงาน 
ตัน 2,377,595  2,287,182 0 0 0  0  240  2.287 

%yoy -20.5  -0.9  -100.0  0 0 0 0 -2.1  

ปริมาณผลผลิต : ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ตัน 65,899  8,806 1,989 14,268 6,065  8,802  17,757  51,622  

%yoy 62.3  38.0  -43.3  17.4  -30.4  -24.6  6.9  2.6  

ปริมาณผลผลิต : ถ่ัวเขียวผวิมัน 
ตัน 8,893  1,947 1,193 2,826 0  63  9  6,038  

%yoy 156.9  -50.5  7,356.3  -27.9  -100.0  -90.3  -94.5  -30.4  

ปริมาณผลผลิต : ส้มเขียวหวาน 
ตัน 157,118  13,252 0 0 0  0  49,372  62,624  

%yoy 96.3  -67.2  -100.0  0 0 0 247.7  -4.0  

ปริมาณผลผลิต : ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ 
ตัน 4,003  1,752 3,091 0 0  0  0  4,843  

%yoy -42.5  29.2  16.8  0 0 0 0 21.0  

ปริมาณผลผลิต : มันส าปะหลัง 
ตัน 189,123  99,403 153,202 9,286 373  2,986  3,414  

268,29

1  

%yoy -19.9  44.4  39.5  302.5  0 0 115.8  47.0  

จ านวนอาชญาบัตร : สุกร 
ตัว 115,214  33,122 29,464 23,126 7,801  8,010  7,976  101,698  

%yoy -3.3  6.5  1.4  -8.2  -10.5  -18.1  -19.2  -3.1  
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เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2563 
2563 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. YTD 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(โครงสร้างสัดส่วน 8.8%) 
%yoy -12.0 -11.1 -25.0 6.3 -15.3 -22.1 -26.0 -16.0 -21.4 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม 

ล้านkWh 303.1   90.7  77.4  70.3  
      

64.8 
21.6 28.2  28.2  56.4  

%yoy -6.2  -7.3  -9.0  -0.3  -7.2  -17.8  3.9  -5.2  -0.8  

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 
แห่ง 595  

       
587  

       
334  

      
336  

       
338  

339  341  341  341  

%yoy -0.7  -3.7  -45.1  -45.2  -43.3  -43.4  -42.7  -41.4  -42.7  

ทุนจดทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ล้านบาท 9,867.0  
  

9,642.5  
  

9,253.8  

 
9,251.

8  

  
9,278.0  

9,297.4  
9,328.

0  
9,328.1  

9,328
.0  

%yoy -0.5  -21.0  -19.0  -25.8  -5.1  -6.2  -5.5  -1.4  -5.5  

ยอดขายที่ผู้ประกอบการแจ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรม 

ล้านบาท 7,930.0  
  

2,132.0 
   

1,878.0  

 
2,480.

0  

   
1,440.0  

400.0  576.0  520.0  
1,096

.0  

%yoy -7.7  -8.2  -31.8  45.6  -20.8  -31.0  -42.4  -25.7  -35.5  

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ 

(โครงสร้างสัดส่วน 57.7%) 
%yoy -12.1 -8.6 -16.1 -16.4 -7.7 -12.1 -13.3 -40.5 -26.2 

จ านวนนกัท่องเที่ยว 
คน 735,451  

 
263,49

6 

  
42,433 

156,02
5 

 
273,49

7  
83,911  

31,08
4  

32,784  
63,86

8  

%yoy -57.3  -33.7  -88.8  -39.7  -60.1  -49.9  -75.2  -68.2  -72.1  

ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดธุรกจิโรงแรม
และภัตตาคาร 

ล้านบาท 5.1  
        

2.5 
        

0.6  
       

0.7 
         

1.3  
0.3  0.6  0.2  0.8  

%yoy -35.8  -6.9  -59.9  -57.3  -38.9  -64.8  -48.7  -75.4  -59.5  

ยอดขายจากธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก 

ในจังหวัด 

ล้านบาท 19,969.0  
  

4,800.0 
  

5,512.0  

 
4,557.

0  

  
5,100.0  

1,700.0  
1,847.

0  
1,100.0  

2,947
.0  

%yoy -1.1  -2.6  2.0  -6.7  2.3  0.7  8.6  -31.3  -10.7  

จ านวนผู้โดยสารผ่านสนามบิน 
คน 39,796  

   
16,959 

0 
    

7,544 
   

15,293  
4,586  795  1,509  2,304  

%yoy -51.5  -29.8  -100.0  -58.2  -31.3  -43.5  -89.3  -75.4  -83.0  
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากจิการ
โรงแรมและให้เช่าพักอาศัย 

ล้านkWh 4.8  1.3  0.9  1.3  1.3 0.4 0.2  0.3  0.5  
%yoy -23.1  -9.7  -49.7  -13.7  -15.2  -27.0  -49.9  -37.9  -44.1  

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ 
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน %yoy 1.0 6.0 -5.6 5.7 -1.2 12.8 -12.9 0.3 -6.3 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ล้านบาท 375.9  

      
96.3 

       
91.0 

      
94.4 

      
94.3  

29.8  28.8  35.8  64.6  

%yoy 1.8  8.8  -4.1  5.0  -1.8  15.9  -13.7  6.8  -3.4  

จ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม ่
คัน 1,719  

       
480  

     391     428  
       

420  
140  160  150  310  

%yoy -8.2  -3.6  -26.2  0.9  -0.2  3.7  -16.7  -22.3  -19.5  

จ านวนรถจกัรยานยนต์จดทะเบยีน
ใหม่ 

คัน 9,686  
    

2,158  
    

2,745 
 2,255  

    
2,528  

875  950  697  1,647  

%yoy -1.3  -2.1  -1.5  -1.9  0.2  0.7  -4.3  -6.4  -5.2  

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าประปาที่
อยู่อาศัย 

ลบ.ม. 
2,352,30

1  

 
581,15

3  

 
631,47

7 

574,34
1 

 
565,33

0  
186,558  

191,2
56  

195,56
8  

386,8
24  

%yoy 0.2  1.0  -0.2  -0.2  0.4  -1.1  0.6  0.5  0.6  
ล้านkWh 330.4  67.5 107.1 86.1 69.7 22.2  21.7  20.7  42.4  

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2563 

2563 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. YTD 

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ %yoy 10.8 -10.3 17.7 12.2 26.6 23.8 -13.6 36.2 4.6 

รายจ่ายประจ า 
ล้านบาท 8,943.8    1,986.6   2,307.4    2,155.2    2,494.6  725.3  858.5  710.9  1,569.3  

%yoy 2.1  -9.9  15.1  -5.6  10.0  7.5  20.3  17.6  19.1  

รายจ่ายลงทุน 
ล้านบาท 3,390.3       687.6      855.0     1,164.0      683.7  228.8  176.0  238.7  414.7  

%yoy 52.3  -11.4  26.8  95.2  282.7  196.9  -67.6  217.2  -33.0  

ด้านรายได ้(Income) 

ดัชนีรายได้เกษตรกร %yoy 15.0 -5.3 28.1 23.3 34.9 102.2 -21.7 -13.8 -17.4 

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 6.2 -12.9 18.1 16.3 22.6 75.2 -32.9 -23.3 -27.9 

ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 8.3 8.8 8.4 6.0 10.1 15.4 16.8 12.3 14.5 

ด้านการเงิน 

ปริมาณเงนิฝากรวม 
ล้านบาท 54,509.5   51,728.2 52,075.1 52,560.0  54,509.5  54,509.5  51,642.9  50,834.9  50,834.9  

%yoy 9.7  3.8  6.7  9.3  9.7  9.7  3.8  0.1  0.1  

ปริมาณสินเชื่อรวม 
ล้านบาท 49,825.2  49,966.9 49,440.9  49,500.9 49,825.2  49,825.2  50,731.1  50,456.2  50,456.2  

%yoy 0.6  0.1  0.4  -3.2  0.6  0.6  0.1  1.2  1.2  

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป  100.0  100.6  98.9 100.3 100.3  100.4  100.5  100.6  100.6  

(อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) %yoy -0.6  0.6  -2.0 -0.6  -0.4  -0.2  -0.3  -0.2  -0.2  

- อาหารและเครือ่งด่ืม %yoy 2.3  2.8  2.0 2.2  2.2  2.3  2.3  0.7  1.5  

- ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม %yoy -2.0  -0.5 -3.8 -1.9  -1.6  -1.4  -1.2  -1.2  -1.2  

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน  101.5  101.6 101.5 101.4  101.4  101.4  101.4  101.5  101.5  

(อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน) %yoy 0.0  0.1 0.1 0.0  -0.10  -0.1  -0.10  -0.1  -0.1 

ดัชนีราคาผู้ผลิต  100.1  100.9 99.9 99.8 99.8 99.8  98.8  101.1  100.0  

(อัตราการเปล่ียนแปลง) %yoy -1.4  -0.4 -2.6 -1.7  -0.9  -0.9  -2.8  -0.1  -1.4  

การจ้างงาน (Employment) 
คน 335,902  339,765 338,929   331,319  333,594 334,775  335,869  335,793  335,831  

%yoy 0.3  -0.4 0.9 0.1  0.4  0.1  -3.6  2.2  -0.8  

หมายเหตุ :  1) ข้อมูลจ านวนนักท่องเท่ียวประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นตัวเลขประมาณการ เนื่องจากกรมการท่องเท่ียวยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล  

ซึ่งการประมาณการตัวเลขดังกล่าวใช้อัตราการขยายตัวจากการจัดเก็บข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานสุโขทัย  

 2) ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐไม่รวมรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

 3) สินเชื่อเพ่ือการลงทุนค านวณจาก (สินเชื่อรวม * 100/30) 

 4) ข้อมูลดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นข้อมูลรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจ าจะรวมยอดการจ่ายตรงเงินเดือนและจ่ายตรงบ าเห น็จ
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หมายเหตุ :  1) FY คอื ปงีบประมาณ (ต.ค. 2564– ก.ย. 2565)   

  2) Q1 คอื ยอดสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม ถงึเดือนธันวาคม (ต.ค. – ธ.ค. 2563) 

  3) Q2คอื ยอดสะสมต้ังแต่เดือนมกราคม ถงึเดือนมนีาคม (ม.ค. – ม.ีค. 2564) 

  4) Q3คอื ยอดสะสมต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมถิุนายน (เม.ย. – ม.ิย. 2564) 

 5) Q4 คอื ยอดสะสมต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ถงึเดือนกันยายน (ก.ค. –ก.ย. 2564) 

 6) YTD คอื ข้อมูลสะสมต้ังแต่ต้นปงีบประมาณถงึเดือนล่าสุดที่น าเสนอ 

เคร่ืองชี้ภาคการคลัง หน่วย 

ปีงบประมาณ 

(FY) พ.ศ. 

2563 

ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2565 

Q1/FY64 
Q2/FY6

4 

Q3/FY6

4 

Q4/FY6

4 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD 

รายได้จัดเก็บ 

ล้าน

บาท 
991.0  210.3    232.9  

     

291.0  
    271.2  92.9  

66.1  56.9  123.0  

%yoy 3.1  0.8  -3.6  44.2  -20.0  -13.9  6.9  -30.4  -14.3  

สรรพากรพืน้ที ่
ล้านบาท 844.8  178.7    206.9  

     

265.7  
   248.5  

82.4  57.8  49.5  107.3  

%yoy 5.3 1.2  -0.9  47.8  -11.1  -12.6  3.9  -24.3  -11.3  

สรรพสามิตพื้นที ่
ล้านบาท 31.6  

          

8.14  
        

7.2  
        

7.2  
        

6.3  2.0  2.4  2.5  4.9  

%yoy -30.5 -23.3  -2.4  20.3  -18.7  -20.4  3.3  3.3  3.3  

ธนารักษ์พื้นที ่
ล้านบาท 22.3        12.02         4.6  

        

3.5  
       1.9  

0.5  2.1  1.2  3.4  

%yoy 116.7 74.9  -54.0  120.2  -50.4  24.6  468.1  -87.6  -67.5  

หน่วยราชการอ่ืน ๆ 
ล้านบาท 92.2  11.5 

       

14.2  
       

14.6  
       

14.5  8.0  3.8  3.7  7.5  

%yoy -10.1 -21.4  -8.0  1.7  -69.7  -25.4  7.5  -8.0  -0.8  

รายได้น าส่งคลัง 

ล้าน

บาท 
852.3  

171.8 199.6 256.0 243.3 91.7  71.8  53.3  
125.2  

%yoy 0.7  -2.3  -1.0  49.4  -19.8  -4.3  31.8  -18.5  4.4  

รายจ่ายเงินงบประมาณ

รวม 

ล้าน

บาท 
4,944.0  

1,364.7 1,500.9 1,635.1 1,894.9 667.2  371.0  579.9  
950.9  

%yoy 12.3  46.7  52.3  12.8  20.0  -10.4  80.1  -26.2  -4.1  

ดุลเงินงบประมาณ 
ล้าน

บาท 
-4,091.6  -1,192.9 -1,301.3 -1,379.1  -1,651.6 -575.5  -299.2  -526.5  -825.8 
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 7) รายจ่ายเงนิงบประมาณรวม เป็นข้อมลูการเบิกจ่ายเงินจากรายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ 

(GFMIS) 

ภาวะการผลิตกิจกรรมที่ส าคัญ 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ ก าลังการผลิต 

1 บริษัท น้ าตาลทิพย์สุโขทัย จ ากัด ผลิตน้ าตาลทราย  27,000 ตันอ้อยต่อวัน  

2 บริษัท โตโยต้า เอ็กซ์เซลเลนท์ 
จ ากัด 

ศูนย์บริการซ่อมแซมและเคาะพ่น
สีรถยนต์ 

ก าลังการผลิต 246.32 
แรงม้า 

3 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด 
(มหาชน)  

แยกก๊าซธรรมชาติ ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นก๊าซ CNL LPG และ NGL 

ก าลังการผลิต 2541.75 
แรงม้า 

4 บริษัท โกลเด้นไลท์ โซล่า จ ากัด ผลิ ตพลั งงาน ไฟ ฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์   

ไฟฟ้า 14,840 KWh 

5 บริษัท สุโขทัยอุตสาหกรรมผลไม้
กระป๋อง ก าจัด 

ท าผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง
และน้ าผลไม้เข้มข้น 

ก า ล ัง ก า ร ผ ล ิต  9 1 2 7 
แรงม้า 

6 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออก
และไซโล จ ากัด  

สกัดน้ ามันพืช ท าน้ ามันพืชให้
บริสุทธิ์ ผลิตขวดพลาสติกส าหรับ
บรรจุน้ ามันพืช  

น้ ามันพืช 20,000 ตัน/ปี 

7 บริษัท เจริญชัยพืชไร่ จ ากัด   สีข้าว  ก า ลั ง สี สู ง สุ ด  1 ,0 0 0 
เกวียนต่อวัน 

8 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด   ผลิตพลังงานไฟฟ้า  3.9 เมกะวัตต์  

9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัย ธัญญ
กิจ  

สีข้าว  ก า ลั ง สี สู ง สุ ด  1 ,2 0 0 
เกวียนต่อวัน 

10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูณธัญญกิจ  อบเมล็ดพืช  ก าล ังการผล ิต  4,418.5 
แรงม้า 
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          ที่มา : ส านกังานคลังจังหวัดสุโขทัย 

ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
1. ด้านผู้ประกอบการ 

1. ผู้ประกอบการบางราย ให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานกระบวนการผลิต เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ การขอรับรองมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของตนเอง 

2. ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือ
ขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก เนื่องจากให้ข้อมูลการน าเสนอสถาบันการเงินของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  ยังท าได้ยากและไม่เพียงพอที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือการขยาย
ธุรกิจ และปรับปรุงระบบการผลิต โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึ งวิสาหกิจชุมชน  เนื่องจาก
ขาดสภาพคล่องและขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

3. ผู้ประกอบการขนาดเล็กขาดความรู้ความเข้าใจ และความส าคัญในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

4. ผู้ประกอบการ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการแข่งขัน ขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือตั้งใจหลีกเลี่ยงการ
ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน 

5.สถานประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ ไม่มีผู้เชียวชาญในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต จึงท าให้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง 

6.การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า บริการ ทั้งในรูปแบบของ
โอกาสและอุปสรรค ซึ่งยังขาดข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเปิด AEC และสามารถด าเนินการธุรกิจอย่างแข่งขันได้ 
2. ด้านปัจจัยพื้นฐานและบริการภาครัฐ 

1. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการตลาดของภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

3.ด้านแรงงาน 
1. แรงงานมีอัตราการออกสูง โดยเฉพาะเป็นแรงงานต่างด้าว 
2. ขาดแคลนแรงงานทักษะเฉพาะด้าน เช่น ด้านไฟฟ้า ช่างเชื่อม เครื่องกล แรงงานที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังไม่มี

คุณภาพ และไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แรงงานขาดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะความรู้ของ
แรงงานในท้องถิ่น 

3. การขึ้นค่าแรงจากนโยบายด้านการเมือง ส่งผลต่อภาคการผลิตอุตสาหกรรม เช่น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
 

4. ด้านต้นทุนการผลิต/พลังงาน  
• ต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนพลังงานสูง (น้ ามัน/ก๊าซธรรมชาติ) และมีราคาผันผวนอยู่ตลอด ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและ
ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น 
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• พลังงาน 
ปริมาณวัตถุดิบไม่คงที่ (ถั่วเหลือง ข้าว อ้อย กระเทียม) ไม่สามารถควบคุมปริมาณผลผลิต มาตรฐาน

ของวัตถุดิบในภาคการเกษตรให้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 

แนวทางการแก้ไข 
1. ภาครัฐควรมีการบูรณาการร่วมกัน  มีการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ในเรื่องกฎ ระเบียบ ต่างๆ ของภาครัฐลด

ขั้นตอนการติดต่อที่ยุ่งยาก ให้มีความสะดวกมากข้ึน  (One stop service) 
2. ภาครัฐควรดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพออย่างทั่วถึงเช่น เพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าให้มี

ความเสถียร เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัด 
3. ภาครัฐควรมีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา SMEs การพัฒนา

นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ อย่างจริงจัง  ผู้ประกอบการสามารถน าไปต่อ
ยอดได ้

4. ให้การสนับสนุนหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

5. การออกกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ ควรให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 

6. ควรมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการภายในจังหวัด ซึ่งเป็นมาตรการพิเศษ
และแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน 

 
โครงสร้างรายได้จากการผลิต 
สาขาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยปี 2564 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี ประกอบด้วย 

  1. อุตสาหกรรมอาหารมีสัดส่วน ร้อยละ 54.91 โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การแปรรูปเนื้อสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์จากพืช 
  2. อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ มีสัดส่วน ร้อยละ 17.82 โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจการ
เกี่ยวกับหิน กรวดทราย หรือดินยาสูบ อัดยา เป็นต้น 
  3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช มีสัดส่วนร้อยละ 10.25 โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ โรงสีข้าว 
การเก็บรักษาล าเลียงพืชในไซโล และอบเมล็ดพืช 
  4. อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์มีสัดส่วน 
ร้อยละ6.21 ได้แก่ ซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ 
  5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ มีสัดส่วนร้อยละ 3.95 ได้แก่ผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว ผลิตอิฐ 
กิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์ หรือกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 
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จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2565 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน 
(โรง) 

Type of Industries 

ยอดรวม 357 Total 
ผลิตภัณฑ์จากพืช 81 Agriculture 
อุตสาหกรรมอาหาร 33 Food 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 0 Beverages 
สิ่งทอ 0 Textile 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 1 Wearing appeared 
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1 Leather products 
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 10 Wood and wood products 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว 
ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 

42 
Furniture 

ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 9 Paper and paper products 
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการท าแม่พิมพ์ 0 Printing 
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2 Chemical 
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 16 Petrochemical and product 
อุตสาหกรรมยาง 0 Rubber 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 5 Plastic 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ 51 Non-metallic 
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 2 Metals 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 20 Metal products 
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 12 Machinery and equipment 
อุตสาหกรรมไฟฟ้า 0 Transport 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมแซม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

27 
Others 

การผลิตอื่นๆ 44  
 

59%19%

11%
7%4%

โครงสร้างรายได้การผลิต

อตุสาหกรรมอาหาร

การผลติอื่น ๆ

ผลติภณัฑ์จากพืช

ผลติยานพาหนะและอปุกรณ์
ฯ
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ด้านอุตสาหกรรม  
  ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยประจ าปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 
2564) พบว่ามีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวม 30 โรงงาน เงินทุน  1328.52 ล้านบาท การจ้างงาน 
ทั้งสิ้น 324 คน 

ด้านการเหมืองแร่ 

  จังหวัดสุโขทัย มีผู้ประกอบการเหมืองแร่ และผู้ประกอบการโรงโม่หิน ซึ่งแร่ธาตุที่ส าคัญ  
ในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และหินอ่อน 
  การตรวจก ากับสถานประกอบการเหมืองแร่ มีประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต จ านวน 7 แปลง (7 
ราย) และเหมืองแร่ที่เปิดการท าเหมือง จ านวน 5 แปลง (5 ราย) 

จังหวัดสุโขทัยทรัพยากรแร่และหินที่ส าคัญหลายชนิด ได้แก่ ทองค า  พลวง แมงกานิสฟลูออไรต์
พลอย หินปูน หินอ่อน หินแกรนิตชนิดหินประดับ โดยสามารถจ าแนกประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชนดังนี้ 

จ าแนกประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์ แร่ 
กลุ่มแร่เพ่ือการสาธารณโภคพ้ืนฐานและโครงการขนาด
ใหญ่ของรัฐ 
 

หินปูนเพื่ออุตสาหารรมก่อสร้าง หินอ่อน และ
หินแกรนิตชนิดหินประดับ 
 

กลุ่มแร่เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจเละอุสาหารรม ทองค า  พลวง แมงกานิสฟลูออไรต์ 
 

กลุ่มแร่รัตนชาติ พลอยไพลิน 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 2564 

  ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 2564พบว่า มีสัญญาณการหดตัว  
ตามการหดตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทาน โดยเศรษฐกิจด้านอุปทานปรับลดลงจากผลผลิตภาคบริการ เกษตร และ
อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ปรับเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐเป็นส าคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อลดลงเล็กน้อยตามการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม อาทิ หมวด
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ส าหรับการจ้างงานปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ า 
 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
บทสรุปความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยสรุปพบว่า จังหวัดสุโขทัย 
มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบและสาธารณูปโภค ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลใน การกระตุ้น
เศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก เป็นตัวกระตุ้น  ให้ผู้บริโภคในจังหวัดเพ่ิม
การใช้จ่ายมากยิ่งข้ึน  

แต่บริบทที่ ยั งต้ องปรับปรุง การเพ่ิมศักยภาพการแข่ งขัน  พัฒ นามาตรฐานภาค เกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของจังหวัดสุโขทัย ส่งผลต่อรายได้ของ
ประชาชนและผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) อัตราการว่างงานที่ลดลง และครัวเรือนยากจนที่ลดลงตาม
นโยบายขอบรัฐบาล   
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 สรุปภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทยั ปี 2564 

 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 2564พบว่า มีสัญญาณการหดตัว ตามการหดตัว
ของเศรษฐกิจด้านอุปทาน โดยเศรษฐกิจด้านอุปทานปรับลดลงจากผลผลิตภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ปรับเพ่ิมขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐเป็นส าคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อลดล ด
เล็กน้อยตามการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม อาทิ หมวดพาหนะ การขนส่ง 
และการสื่อสาร ส าหรับการจ้างงานปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ า 
 
 

-  การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
เป็นการประเมินจากจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) และการ

วิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม ซึ่ งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้าน
อุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงานของส านักงานอุตสาหกรรมสมุทรสงครามและน าข้อมูลที่ได้ไปจัดท าเป็น
มาตรการเชิงกลยุทธ์ โดยจากผลการวิเคราะห์นี้ น าไปจัดท า TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการด าเนินงานต่อไป 

 (1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factor) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดย
ใช้หลักการ The McKensey7S Framework ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์กร ใน 7 มิติ ได้แก่ 1. Structure 
(โครงสร้างองค์กร) 2. Strategy (กลยุทธ์) 3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 4.Staff (บุคลากร/สมาชิกภายใน
องค์กร) 5. Skill (ทักษะ) 6. System (ระบบการท างาน) 7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 
 

 
ภาพ มิติการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยThe McKensey7S Framework 
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 (1)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 
๑. เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากส่วนกลาง ที่

สามารถต่อยอดในพ้ืนที่ทั้งทางด้านการเงิน การ
บริหารงาน และโครงการต่าง ๆ 

๒. โครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงาน 
รวมทั้งกลไกการบริหาร มีความชัดเจน สามารถ
ท าให้การบริหารงาน ทรัพยากร งบประมาณ ของ
หน่วยงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการส่งเสริม และ
เสริมสร้าง พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
อุตสาหกรรมของจังหวัดให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
ท าให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อมโยงบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. มีหน่วยงานดูแลอุตสาหกรรมในจังหวัดสุโขทัย
อย่างชัดเจน มีกลุ่มงานดูแลในทุกรูปแบบ สถาน
ประกอบการสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว   

  

1. ก าลังอัตรามีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 
2. โครงสร้างอัตราต าแหน่งมีน้อยเกินไป 
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การบูรณาการข้อมูล ยังไม่สามารถ

ด าเนินการได้เต็มรูปแบบ เมื่อสร้างกฎหมาย พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ 

4.ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับพ้ืนที่ ท าได้เพียงระดับ
กรม 

5. หน่วยงานในระบบบริหาร ยังมีสภาพซับซ้อน ยุ่งยากใน
ขั้นตอน บางครั้งตรวจสอบยาก 

6.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ไม่มีระดับอ าเภอ 

2. Strategy (กลยุทธ์) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. มีนโยบายด้านอุตสาหกรรมระดับกระทรวงและ

จังหวัดและมีความเหมาะสม 
๒. มีนโยบาย แผนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ให้

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ 

๓. ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ของจังหวัดสุโขทัยทราบประเด็นที่ควรเข้าไป
แก้ไขปรับปรุง  

๑. นโยบายที่ได้รับจากกระทรวงบางนโยบายอาจไม่
เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด 

๒. การด าเนินการยังไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือได้
ทุกภาคส่วน 

๓. การสื่อสารและการน ากลยุทธ์มาปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานยังท าได้ค่อนข้างยาก 

  

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 
1. มีอ านาจ และความคล่องตัวในการบริหาร  (ตาม

กฎหมาย) 
2. มีโครงสร้างอัตราก าลังพลที่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร 
3. บริหารโครงการด้วยหลักเหตุผล มีเป้าหมายชัดเจน 
4. ด าเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร 
5. กรณีได้รับงบประมาณ มีการบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
  

1. ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และการ
ขอรับงบประมาณ 

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่เป็นไปอย่างเต็มที่ 
3. ขั้นตอนในการติดต่อและเอกสารค่อนข้างเยอะ 
  
  

4. Staff (บุคลากร/สมาชิกภายในองค์กร) 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา

ในเชิงพ้ืนที่ได้ดี และสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
ความเหมาะสม 

๒. มีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีใจในการให้บริการ (Service Mind) 
๔. มีค่านิยมที่ดีในการพยายามปฏิบัติงานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน  

๑. บุคลากรในรูปแบบอัตราจ้างอาจท าให้เกิดความไม่
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

๒. บุคลากรบางส่วน(อัตราจ้าง/บรรจุใหม่) อาจจะขาด
ประสบการณ์ในการท างาน  

5. Skill (ทักษะ) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา

ในเชิงพ้ืนที่ได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
ความเหมาะสม 

2. บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในงานของตน 
3. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจปัญหาของสถาน

ประกอบการและสามารถเข้าไปส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

1. บุคลากรมีข้อจ ากัดด้านภาษาอังกฤษ 
2. การถ่ายทอดทักษะการท างานระหว่างบุคลากรยังเกิด

ค่อนข้างน้อย 
3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความม่ันคงในอาชีพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
6. System (ระบบการท างาน) 
๑. มีกฎหมายและระเบียบรองรับในการปฏิบัติงานที่

มีความเหมาะสม 
๒. มีระบบของหน่วยงานชัดเจน 
๓. มีความชัดเจน มีหลักฐาน ข้อสั่งการที่ชัดเจนซึ่ง

ต้องสอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ที่เก่ียวข้องด้วย 
 
 
  

๑. กฎหมายซ้ าซ้อน เป็นภาระให้ผู้ประกอบการ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดช่องว่าง
ให้เกิดการใช้อ านาจในทางท่ีผิด 

๒. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทุกระดับยังเป็นไม่
อย่างไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๓. การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ มีความล่าช้าและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานผู้รับบริการ  

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 
1. ค่านิยมเป็นปัจจัยสู่เป้าหมายเดียวกันเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการก าหนดShared Value (ค่านิยมร่วม)เพ่ือให้

สอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
  
  
  

1. ขาดการสื่อสารที่ชัดเจน 
2. บุคลากรขาดการสร้างค่านิยมร่วม โดยเฉพาะระหว่าง

หน่วยงานรูปแบบการด าเนินการในจังหวัด 
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(2)การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลต่อด้าน
อุตสาหกรรม โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้หลักการพ้ืนฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ PEST Analysis ซึ่งองค์ประกอบของ 
PESTได้แก่  1. Political Environment: P คือ สภาพแวดล้อมด้านด้านการเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์ /กฎหมาย  
2. Economic Environment : E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ3. Sociocultural Environment :  
S คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์   4. Technological Environment :  
T คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี โดยวิเคราะห์ ในประเด็นที่ 5. Ecological Environment : E คือ  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ และการวิเคราะห์  6. Stakeholders :  
S คือ ลูกค้า/ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. Political Environment: P คือ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อ
การด าเนินงานของการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น นโยบายและมาตรการส่งเสริมของรัฐบาล, การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี, ระดับการช่วยเหลือของรัฐ, จ านวนสิทธิบัตร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐบาล และการเลือกตั้งของท้องถิ่น เมือง และระดับชาติ เป็นต้น 
 2. Economic Environment :E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการวิเคราะห์
เศรษฐกิจระดับมหาภาค/ระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึง ระบบเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก
(โอกาส) และเชิงลบ(ภัยคุกคาม) ต่อการด าเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในจังหวัด (Gross ProvincialProduct) อัตราเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ย การว่างงาน, การค้าชายแดน, การให้
สินเชื่อการบริโภคของประชาชน, การลงทุนของภาคเอกชน, อัตราภาษี เป็นต้น  
 3. Sociocultural Environment: S คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม วัฒนธรรม  
ประชากรศาสตร์ ซึ่งหมายรวมถึง โครงสร้างทางสังคม, วัฒนธรรม, ประชากรศาสตร์ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก
(โอกาส) และเชิงลบ( ภัยคุกคาม) ต่อการด าเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น อัตราการอพยพย้ายถิ่น, 
ทัศนคติต่อการลงทุน, จ านวนของนักเรียนและบัณฑิตที่จบมัธยมปลาย, ระดับการศึกษาเฉลี่ย, ความคับคั่งของ
การจราจร และทัศนคติต่อการท างาน เป็นต้น 
 4. Technological Environment : T คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก(โอกาส) และเชิงลบ(ภัยคุกคาม)ต่อการด าเนินงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต 
เป็นต้น 
 5. Ecological Environment : E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพ
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก(โอกาส) และเชิงลบ(ภัยคุกคาม)ต่อการด าเนินงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุทรสงคราม เช่นการควบคุมมลพิษ มลพิษทางน้ าและอากาศ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การใช้พลังงาน
สะอาด, การจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นต้น 

6. Stakeholders คือ ลูกค้า/ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่แจ้งความประสงค์ หรือ ความต้องการเพ่ือให้องค์กร 
ตอบสนองตามความต้องการของตนเอง 
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ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 

โอกาส อุปสรรค 

1. Political (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/
กฎหมาย) 
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๑. นโยบายด้านอุตสาหกรรมมีความต่อเนื่องและมี
ความสอดคล้องกับภารกิจด้านอุตสาหกรรม 

๒. มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ 
ที่มีความเหมาะสม 

๓. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
สามารถขยายการค้าการลงทุนในตลาดกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เช่นน าเข้าวัตถุดิบ/สินค้ากึ่ง
ส าเร็จรูปจากกลุ่มประเทศโดยไม่มีก าแพงภาษีใช้
ประโยชน์จากระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 

๔. มีองค์กรการเมืองชัดเจน 
๕. ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมด้านเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าสินค้า 
๖. มีนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มของ SMEs และ 

วิสาหกิจชุมชน 
๗. มีนโยบายส่งเสริม Smart Farmer 
๘. มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่

ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม 
  

๑. มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ตามสถาณการ์ที่เกิดข้ึน 
๒. ด้านการลงทุน นักลงทุนไม่เชื่อม่ันต่อสถาณการณ์

บ้านเมืองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วย 
๓. มีข้ันตอน มาตรฐานด้านการผลิตที่ยุ่งยาก และขาด

แหล่งตรวจ ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานบางรายการ 
๔. การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย 

เพ่ือที่จะสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆท าได้ค่อนข้าง
ยาก และช้า 

๕. ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน
มากที่มีอยู่ในการควบคุมของหน่วยงาน ท าให้เกิด
ความสับสน ความอยากให้การด าเนินการ 

๖. การน าเข้า-ส่งออก โดยเฉพาะชายแดน มีผลจาก
การเมืองและกฎระเบียบ 

๗. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างไม่สอดคล้อง 

๘. มีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการตั้งโรงงานตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

๙. ความล่าช้าของระบบการจัดตั้งอุตสาหกรรมท าให้นัก
ลงทุนไม่มั่นใจ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส อุปสรรค 

2. Economic (เศรษฐกิจ)   
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โอกาส อุปสรรค 

๑. แรงผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและ
ระหว่างประเทศ เช่น การท า FTA ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาการผลิต 

๒. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
ส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม   

๑. ต้นทุนแรงงาน พลังงาน และโลจิสติกส์ มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

๒. ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการคิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรม ส่งผลให้โครงสร้างอุตสาหกรรม
ของประเทศยังเป็น OEM มากกว่า ODM และ 
OBM 

๓. การแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหญ่จะ
ได้เปรียบมากกว่าผู้ประกอบการรายเล็ก  

  
3. Social (สังคมและวัฒนธรรม)   

๑. สังคมและวัฒนธรรมมีความชัดเจนแข็งแรง 
๒. ประชาชนเริ่มมีทักษะกับระบบการให้บริการผ่าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๓. ค่านิยมของประชาชน มีความต้องการรับบริการที่

สะดวก รวดเร็ว 
 
  

๑. สังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีแนวโน้มขาด
แคลนแรงงาน และ วัยท างานมักออกไปท างานนอก
พ้ืนที่ 

๒. สภาพสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ค่านิยมต่าง ๆเปลี่ยนแปลงไป 

๓. อยู่ในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงวัย 
ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมทั้งการท างาน รูปแบบ
การด าเนินชีวิต และครอบครัว 

๔. สภาพสังคมและวัฒนธรรม การย้ายถิ่น จาก
กฎหมายจัดรูป และการวางผังเมือง   

4EcologicalEnvironment (สิ่งแวดล้อม) 

1. มีกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
2. กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. ขาดการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี ท าให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
 

5. Technology (เทคโนโลยี)   

๑. เกิดการสร้างโอกาสในเรื่องสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

๒. เทคโนโลยี ท าให้สามารถรับรู้ ข่าวสาร ข้อมูล  
ได้รวดเร็ว 

๓. โซเชียล และเน็ตเวิร์ค ท าให้ต้นทุนด้านประขา
สัมพันธ์ต่ าลง 

๔. มีการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น AI 
ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง 
 
  

๑. ต้นทุนทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีราคาสูง 
๒. ขาดผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
๓. ธุรกิจระดับชุมชน ยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ ๆ 
๔. ฐานข้อมูลในการพัฒนายังมีน้อยและไม่เป็นปัจจุบัน 
๕. การปรับใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับการพัฒนา

งานยังมีน้อย 
๖. มีความเหลื่อมล้ าด้านเทคโนโลยี 

6. Stakeholders (ลูกค้า/ผู้รับบริการ)   
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โอกาส อุปสรรค 

1. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มาก กาก
อุตสาหกรรมมีการรวมกลุ่มชัดเจนขึ้น ท าให้ทราบถึง
ความต่องการของผู้ประกอบการได้ง่าย  
2. ผู้รับบริการ สามารถเลือกบริการ หลักเกณฑ์ได้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
  
   

1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของตนเอง 
เมื่อต้องการประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ในเรื่องต่าง ๆ 

2.  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทรางถึงโครงการหรือ
กิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้บริการ 

3. ขาดแนวทางการเผยแพร่เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ  

(๓)TOWS Matrix 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 2. 

Strategy (กลยุทธ์) 3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 4.Staff (บุคลากร/สมาชิกภายในองค์กร) 5. Skill 
(ทักษะ) 6. System (ระบบการท างาน) 7. Shared Value (ค่านิยมร่วม)ของจังหวัดสุโขทัย และการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สิ่งแวดล้อมและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสุโขทัย 
และน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ(TOWs Matrix) 
มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการปรับปรุง (W-O) 
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1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

4. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ่าน Social Network เพ่ือสร้าง
การรับรู้อย่างทั่วถึง 

1. การพัฒนาและให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
2. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น 
 

มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการเชิงหลีกเลี่ยง (W-T) 
1. บูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานราชการและ

ภาคเอกชน พัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

2. บูรณาการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการสู่สากล 
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการด าเนินการผลิตบริหารจัดการ

ตามแนว BCG 
4. หนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความ

ต้องการของพ้ืนที่ 

1. การสนับสนุนสถานประกอบการให้มีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
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โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

๑. มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์และมีความชัดเจน 

๒. มีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลเตือนภัยที่ถูกต้องทันเวลาและ
สถานการณ์ 

๓. กระบวนการออกใบอนุญาตที่มีความรวมเร็วตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 
๔. การก าหนดผังเมืองให้มีความชัดเจนและจัดเป็นโซนอุตสาหกรรม 
๕. การจัดการแรงงานต่างด้าว 
๖. มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
๗. กฎหมายกูฏระเบียบที่เก่ียวข้องชัดเจน เป็นขั้นตอนเข้าถึงได้ง่าย 
๘. มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ 
๙. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าระยะยาว 
๑๐. การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ควรให้ความส าคัญกับความต้องการของพ้ืนที่เป็น

หลัก กฎหมายบางฉบับไม่เอ้ือหรือสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
๑๑. ผลิตแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  

SMEs ๑. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในระดับสากล 

๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๓. เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีนวัตกรรม 
๔. การสนับสนุนสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ 
๕. ส่งเสริม SMEs อย่างยั่งยืน 
๖. ความรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ 
๗. นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
๘. น าเสนอทางเลือกในการพัฒนา SMEs 
๙. การเข้าถึงแหล่งทุนควรมีความยืดหยุ่นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กับกลุ่ม SMEs ที่เริ่มต้น

ธุรกิจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย หรืออาจเป็นการจัดระดับชั้นการขอ
สินเชื่อ 

๑๐. สนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน และ ช่องทางการตลาด ในการจ าหน่ายส่ง และจ าหน่าย
ปลีก 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
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ประชาชน/ผู้บริโภค 

๑. สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานต่าง ๆอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

๒. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย 
๓. การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของส านักงานอุตสาหกรรมให้กว้างขวาง

และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
๔. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ก่อมลพิษและของเสีย 
๕. การมีร้านรวมในการขายสินค้า ณทีท างานของส านักงาน 
๖. การพัฒนาทักษะการท างานและสวัสดิการในการท างาน 
๗. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม  

ชุมชน ๑. ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบการต้องการให้มีการก ากับ/ควบคุม/ดูแลการ
ประกอบกิจการโรงงาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีความปลอดภัยไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. การมสี่วนร่วมใสกรอนุมัติ อนุญาต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
๓. องค์ความรู่ด้านการประกอบการอุตสาหกรรมที่จะเกิดในชุมชน 
๔. เข้าถึงบริการของส านักงานได้ง่าย  

หน่วยงาน/สถานศึกษา ๑. มีข้อก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
๒. มีการบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิด 
๓. น าผลของการศึกษาวิจัยของสถานศึกษามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 
๔. ต่อยอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา ใน

การศึกษาเพ่ือสร้างอนาคต 
๕. มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

 

๓.๒สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยปี 2565 

๓.๒.๑วิสัยทัศน์ 

“มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนสุโขทัยเมือง
สร้างสรรค์” 

๓.๒.๒พันธกิจ 

๑. สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเมืองสร้างสรรค์ 

๒. วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของจังหวัดเพ่ือการน าเสนอ แนะน าและให้ข้อมูลเตือน
ภัยผู้ประกอบการ 

๓. ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการได้อย่างทันท่วงที 
๔. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า และอาหารปลอดภัย ของชุมชนและ

ครัวเรือน 
๕. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหัตถกรรมและวัฒนธรรม 
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๖. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย ให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๘. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัย สู่
ภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงด้านการตลาด 

๙. สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็น Smart 
Entrepreneurและ Creativity City 

๑๐. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด ให้ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน และ เข้าถึงได้ง่าย 

๑๑. บูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไป
ตามแนวทาง SDG 17 ข้อของสหประชาชาติ 

๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากล 
 

• เป้าประสงค์   
1.ผู้ประกอบการมีการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 

2. ผู้ประกอบการมีระบบการบริหาร การจัดการในสถานประกอบการที่ดี 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. จ านวนแผนงานที่ผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนา/ปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ 4 ครั้ง/ราย/ปี 
2. จ านวนผู้ประกอบการอาหารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 50 ราย 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2การเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• เป้าประสงค์   
1. ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการผ้าทอและคลัสเตอร์ทอง-เงิน ที่ผ่านการอบรม 
3 ครั้ง/300ราย/ปี 

2. จ านวนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอ และคลัสเตอร์ทอง-เงินได้รับการพัฒนา2 แบบ/
10,00 ชิ้น/ป ี

3. จ านวนผู้ ประกอบการผ้าทอ และคลัสเตอร์ทอง-เงิน เข้าร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
4 ครั้ง/6 ราย/ปี 

4. จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ มีความพร้อมสู่ตลาด AECจ านวน 17 ราย 

5. เครื่องประดับสุโขทัยได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดบางกอกเมืองแฟชั่นจ านวน 25 ราย 

6. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับ AECจ านวน 20 ราย 
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7. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าและบริการสู่ AECจ านวน 10 
ราย 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การสนับสนุนสถานประกอบการให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

• เป้าประสงค์   
1. ชุมชนและสถานประกอบการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

1. เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
จ านวน 2 ครั้ง/40 ราย/ปี 

2. จ านวนผู้ประกอบการได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจ านวน 150 ราย 

3. จ านวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน 5 กิจกรรม/5ราย/ปี 

 
 

ส่วนที่ 4ภาคผนวก 

4.1 โครงการแบบย่อ(1 ชุด : ๑ โครงการ) 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจังหวัดสุโขทัย 

2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ 

และเหตุผล 

         ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) (สรุปย่อ) 
ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมาขึ้นตามล า
กับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานที่มีผี
มือ ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยต่ า ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพต่ าโดยที่มีการ
ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัย
และไม่พัฒนาไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ จึงให้ความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปละอาหาร
แปรรูป  

        นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ในการเตรียมตัวรองรับเข้าสู่ประชาคมสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้ง รัฐบาลยังได้มีนโยบายส าคัญ  ในด้านการเพ่ิม
ผลผลิต SMEs เนื่องจาก SMEs มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการ
จ้างงาน และเกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการราย
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หัวข้อ รายละเอียด 

ใหญ่ต่อไป 

จังหวัดสุโขทัย มีจุดแข็งที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่แหล่งเพาะปลูก และการปศุสัตว์แหล่ง
ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศ โดยในแต่ละปีมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง และพืชผลการเกษตรอ่ืนๆ ที่สามารถส่งเป็นวัตถุดิบให้กับการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายชนิดและมีปริมาณที่เพียงพอ 

        จังหวัดสุโขทัยได้ให้ความส าคัญต่อนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล จึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรอาหารแปร
รูป และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ การเพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่อุปทานทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตยิ่งขึ้น 

       ข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีโรงงาน
จ านวนทั้งสิ้น 598 โรงงาน เงินลงทุนรวม 9598.77ล้านบาท และคนงานรวม 6512 
คน อุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้จังหวัด คือ อุตสาหกรรมอาหาร 

 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของจังหวัด
สุโขทัยจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทุกระดับ 

3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องทางการแปรรูปในจังหวัดสุโขทัย 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด สร้างการยอมรับของผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัด
สุโขทัย 

5. เพ่ือให้เพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่ ทั้งต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ให้กับผู้ประกอบการ บุคลากรด้านเกษตรแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

1. ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 

2.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย 

3.ผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ด้านเกษตรที่มีศักยภาพ 

4. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีบทบาทในการ
ช่วยเหลือสนับสนุน SMEs .ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

1.จัดท าฐานข้อมูลของ ส้ม มะม่วง และผลผลิตทางการเกษตรโดยแยกประเภทอาทิเช่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรออแกนิค เกษตรอินทรีย์ 

2.ด าเนินการให้ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
120 ราย 

3.รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการด้านเกษตรรายที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ซ้ ากันได้)จัดจ้าง บริษัท ด าเนินการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งข้อมูลทางโภชนาการ  และให้ความรู้ในการ
เตรียมความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐาน เช่น อย. ใบจดแจ้ง ทะเบียนยา  มผช. เป็นต้น 

4.ส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเข้าตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบที่ สมอ. ให้การรับรอง 
โดยตรวจสอบทุกทุกรายการ ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 

5.จัดประชุม แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 50 ผลิตภัณฑ์ทราบ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาแนะน าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 

6.ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(จ านวน 2 ครั้ง) 

7.ให้ความรู้ในเรื่องของตลาดออนไลน์ เช่น shopee Lazada และอาลีบาบา ทดสอบ
ตลาดในประเทศ 2 ครั้ง 

8.  ศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบ หรือสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน 
จ านวน 1 ครั้ง 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 

7. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 

8. งบประมาณ งบด าเนินงาน  6,500,000 บาท 

9. ผลผลิต (output) 1.ผู้ประกอบการในกลุ่มแปรรูปการเกษตรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปจ านวน 120 คน 

2.เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปจ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 

3.ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

10. ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ
ได้รับ  

1.ผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปการเกษตรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดสุโขทัยจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทุก
ระดับ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

2. ผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปการเกษตรมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน 

3. ผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปการเกษตรมีศักยภาพด้านการตลาด และเพ่ิมศักยภาพ
ความรู้ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่ ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้กับผู้ประกอบการ  
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวดัสุโขทัยปี 2565 
 

  

 

 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
อุตสาหกรรมปี 2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุสาหกรรม             

ปี 2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง1  
ปี 2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
สุโขทัย 

ปี 2561-2564 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  

ปี 2560-2564 

วิส
ัยท

ัศน
์ 

เป็นองค์กรน าการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 

เป็นองค์กรหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ภาคอุตสาหกรรมมีความ สามารถใน
การแข่งขัน ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชื่อมโยงภาคส่วน
เศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 

มรดกโลกเลิศล้ า เมืองแห่ง 
อารยธรรมและความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วม
ขับเคลื่อนสุโขทัยเมือง
สร้างสรรค ์

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ท
ี่ 1

 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การยกระดับอุตสาหกรรม สู่
อุตสาหกรรม 4.0 โดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
 นวัตกรรม
เป็นฐานเพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

พัฒนาและส่งเสริม การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการบริการ ให้
มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล เกิดมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

การเสริมสร้างอุตสาหกรรมแปร
รูปอย่างมีคุณภาพ และมี
มาตรฐานสากล 
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4.3ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวดัพ.ศ. 2564 

โครงการภายใต้งบจังหวดัและกลุ่มจังหวดั 
 1. โครงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 
1 สู่ตลาดสากล งบประมาณประจ าปี 2564 ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 10,815,400 บาท 

  ผลการด าเนินงาน 

      1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ห้องประชุมพิจิตรา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลกมีผู้ประกอบการ
ของจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมฯ จ านวน 35 ราย  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจ านวน 10 ราย รวม 45  ราย  

 

 
 

      ผลการด าเนินงานโครงการ 

       1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีมาตรฐานและการสร้างแบรนด์
มาตรฐานผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) เมื่อระหว่าง
วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิจิตรา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัด
พิษณุโลกมีผู้ประกอบการของจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมฯ จ านวน 21 ราย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 ราย 
รวม 31  ราย  
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จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อด าเนินการ 
1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงลึก เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 1 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเลิฟวิว 
รีสอร์ท แอนด์ คอฟฟ่ี อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมฯ จ านวน 29 ราย  และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 8 ราย รวม 37  ราย  

 

     

     
*พร้อมคัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และจัดท า
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของผ้าทอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการผ้าทอ 
จ านวน 4 ราย  

2. กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ผ้าทอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการผ้าทอ  
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3. กิจกรรมการแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่
ได้รับการพัฒนายกระดับ (การทดสอบตลาดสินค้าต้นแบบ) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ของจังหวัดสุโขทัยมีผู้ประกอบการร่วมออกบูธจ าหน่าย จ านวน 10 สถานประกอบการ  

 

 
   

4.จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ้าทอ สู่ตลาดสากล เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน 2564 ณ ห้องหรรษนันท์ 1 
โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดสุโขทัย มีผู้ประกอบกอบ/นักศึกษา/และผู้ที่สนใจด้านกาออกแบบ
เข้าร่วมฯ จ านวน 10 รายและได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานของนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (Young Designer) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง   
จ.พิษณุโลก  
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5. กิจกรรมการแสดงและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
จ านวน 2 ครั้ง 2 ภาค                              

ครั้งที่ 1  การแสดงและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เมื่อวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น        
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ประกอบการของ
จังหวัดสุโขทัยร่วมออกบูธจ าหน่ายฯ จ านวน 10 ราย 

 ครั้งที่ 2 การแสดงและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัด
สุโขทัยร่วมออกบูธจ าหน่ายฯ จ านวน 10 ราย 

6. กิจกรรมการประกวดและแสดงผลงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ(Young Designer) 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2565  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสุโขทัยร่วมการแสดงผลงานด้วย  
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โครงการภายใต้งบกระทรวงอุตสาหกรรม  
1.โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก กยผ.สปอ. จ านวน 25,000 บาท รายละเอียดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
ดังนี้ 
       - จัดเก็บ/วิเคราะห์/ตรวจสอบ คุณภาพน้ าบริเวณลุ่มน้ ายม 3 ครั้ง คงเหลือ 2 ครั้ง ซึ่งมีแผนด าเนินการ
ภายในเดือนสิงหาคม 
 

2.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2564 

         - ได้ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. 2566-2570 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารหอประชุม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  

 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 35 คน 
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3. โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 (Mini ITC) 
 3.1 กิจกรรมอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์การตลาดทั้งทาง Online และ Offline รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนฯ 

     - จัดการอบรมเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป" เมื่อวันที่ 16 - 17 
พฤศจิกายน 2564     ณ อาคารหอประชุม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด    
42 ราย แบ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร 30 ราย เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 10 ราย และเจ้าหน้าที่จาก   
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย 2 ราย  
  3.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ  

    

    

 
4. โครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน และนวัตกรรม  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1    
   ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นที่ 1 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ระหว่าง    
   วันที่  8 - 13 ธันวาคม  2564 ยอดจ าหน่าย 136,902 บาท 
                     แผนการด าเนินงาน   10 ครั้ง             ผลการด าเนินงาน  1   ครั้ง 
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5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค  ประจ าปีงบประมาณ 2565  
จ านวน๔  กิจกรรม 

  กิจกรรมที่  ๑ออกเยี่ยมผู้ประกอบการ  เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด
ทัง้ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด 
  แผน  การด าเนินการ       จ านวน       100   ราย 
  ผล    การด าเนินการ    จ านวน         25   ราย 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม  2564 – 31 ธันวาคม  2564 

 
 

  กิจกรรมที่  ๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
  2.1 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และกฎหมายใหม่  
พ.ศ. 2562 โดยมีนายอดิศัย  อยู่อินทร์ ต าแหน่ง   ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ด้านพัฒนากฎหมาย 
และนายวริทธิ์ สมทรง ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ กองกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม  ในวันจันทร์ที่ 27 
ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
  แผนการด าเนินงาน   จ านวน  100 ราย 
  ผลการด าเนินงาน   จ านวน  105 ราย 
หน่วยงานด าเนินการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
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กิจกรรมที่  3 กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น  

แผน  การด าเนินการ      จ านวน  215  ราย 
           ผล    การด าเนินการ   จ านวน  55    ราย 
 

 
  กิจกรรมที่  4  ให้บริการให้ความช่วยเหลือ  บ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ผลิตชุมชน   
        ผ่านการถ่ายองค์ความรู้ด้านการออกแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
  แผน  การด าเนินการ       จ านวน        120  ราย 
  ผล    การด าเนินการ    จ านวน         30   ราย 
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6. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG  

ขั้นตอน/กิจกรรม การด าเนินงาน  งบประมาณ (บาท)  
แผน  ผล  จัดสรรแผน  เบิกจ่าย  

1. ประชาสัมพันธ์  

2. หารือกับผู้ประกอบการ
เพื่อเลือกแผนการ
ด าเนินงาน(B,C,G)  

3. ที่ปรึกษาเข้าให้
ค าปรึกษาตามแผนการ
ด าเนินงาน  

4. สัมมนาสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

   

กลุ่มประสิทธิภาพที่ 6 
ได้รับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 21 กิจการ  

โดยให้
ค าปรึกษา 10 
man-day ต่อ
สถาน
ประกอบการ  

สอจ.สุโขทัย มี
ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 1 สถาน
ประกอบการ 
คือ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บุญยวง
การเกษตร โดย
เลือก 
C=Circular 
Economy  

ด าเนินการโดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค์  
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7. โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (แบบเฉพาะราย) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ขั้นตอน/กิจกรรม  การด าเนินงาน  งบประมาณ (บาท)  
แผน  ผล  จัดสรรแผน  เบิกจ่าย  

1. ประชาสัมพันธ์  

2. ส ารวจสถาน
ประกอบการ  

3. หารือกับผู้ประกอบการ
เพื่อเลือกแผนการ
ด าเนินงาน (การตลาด,
การเงินและบัญชี)  

4. ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา
กับสถานประกอบการ  
 

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าสถาน
ประกอบการละ 4 
man-day  

สอจ.สุโขทัย มีสถาน
ประกอบการเข้าร่วม
จ านวน 10 สถาน
ประกอบการ โดยที่
ปรึกษาให้ค าปรึกษา
ทั้งสิ้น 40 man-day 
แบ่งเป็น online 24 
man-day และ 
offline 16 man-
day  

22,500 บาท  740 บาท  
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8. หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry village : CIV)        
จังหวัด สุโขทัย  มี 4 ชุมชน  

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาว มี 1 ชุมชน ชุมชนบ้านนาต้นจั่น   
ต.บ้านตึก  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 

 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระดับ B มี 3 ชุมชน  ได้แก่ 

ชุมชนบ้านเมืองเก่า ต.เมืองเก่า         ชุมชนบ้านเชิงผา  ต.กลางดง          ชุมชนบ้านเกาะน้อย  ต.หนองอ้อ  
อ.เมือง                                    อ.ทุ่งเสลี่ยม                                 อ.ศรีสัชนาลัย 
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9. การถ่ายโอนภารกิจก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี 1 และจ าพวกที่  2 ให้กับเทศบาล 
จัดฝึกอบรมเรื่อง “พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการก ากับโรงงานจ าพวกท่ี 1 และจ าพวกที่  2  
แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย” โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย  : เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย จ านวน 21 แห่ง                        
การด าเนินการ : จัดการฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2564 ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา มีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) เข้าร่วมอบรมจ านวน 33 คน 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจกับโรงงานที่ปรับลดขนาดโรงงานจากโรงงาน
จ าพวกที่ 3 เป็นจ าพวกท่ี 2 จ านวน 3 โรงงาน ถึงสถานะใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการประกอบ
กิจการโรงงานของโรงงานจ าพวกท่ี 2  ส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดท าโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้แก่เทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยจ านวน 21 แห่ง 

 

• แผนการด าเนินการ 

       1. ส่งมอบแฟ้มโรงงานที่ปรับลดขนาดโรงงานจากโรงงานจ าพวกที่ 3 เป็นจ าพวกที่ 2 (จ านวน 2 โรงงาน) 
ให้กับเทศบาลที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
           - การด าเนินการ อยู่ระหว่างการสแกนเอกสารของแฟ้มโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเก็บ
ไว้เพ่ือป้องกันข้อมูลโรงงานสูญหายหลังจากการส่งมอบแฟ้มโรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

       2. จัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           - การด าเนินการ อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลแบบฟอร์มบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่กับ สปอ. 


