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การจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาพะเยา  ปี 2564 ภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพ้ืนที่ ได้ระดม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์การด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมาประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี 2564 จะเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจากต้นน  า กลางน  า 
และปลายน  า อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกระบบ ครบวงจร เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั งจังหวัด และ     
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับจังหวัดพะเยา ที่มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมแบบพอเพียงและ      
เกิดความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดพะเยา ปี 2564 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและการด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาจังหวัดพะเยาและภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ทั้งตอบสนองนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560- 2564 นโยบายรัฐบาล มติและข้อสั่งการ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี แนวทางการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ นโยบายรอง
นายกรัฐมนตรี นโยบายระดับกระทรวง ได้แก่ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นโยบาย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยา รวมถึงข้อมูล
ความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพะเยา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2564 ได้ครอบคลุมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
มากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs 
Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ด้านจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) ด้านโอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนาไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

   (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า 

   (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

       การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และน า
เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการใน
ปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการใหม่ที่มีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบการค้าให้
สอดรับกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไป ร วมถึ งการส่ ง เสริมให้ เกิดสั งคม
ผู้ประกอบการ  
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๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) เป้าหมาย ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

       การน าระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยการ
จัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหรือการ
จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ณ แหล่งก าเนิด  โดยการน าของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่
เกิดจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ าหรือลดการใช้
(หลักการ 3R) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพ่ิม เกิดความคุ้มค่าในด้าน
เศรษฐกิจ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
รวมทั้งลดปริมาณขยะของชุมชนในกลุ่มจังหวัดฯ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน  เพ่ือให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรวม  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

- ประเด็น 3 การเกษตร 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
      - อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 เกษตรแปรรูป 

 แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดย
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป 
สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้น
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สูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง 
และยึดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือมเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่สินค้า 

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมาย
ทางการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก 
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 

 ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

• แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มี 
รายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การ 
บริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด ให้มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ 
จ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
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• เป้าหมายที่ 2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการการ 

ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งเป้าสู่การลงทุนที่ 
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการ 
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้ 
อย่างยั่งยืน 

 ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น 
 มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• เป้าหมายของแผนย่อย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมให้ใส่ใจในกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการ
จัดการของเสีย เช่น เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน เศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

 หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานรากการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มแข็งมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๒) เป้าหมายรวมที่ 2 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้าง
เศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
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๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน 

3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

 3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญ
เป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ (1) ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และ (4) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

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

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ.  2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนพัฒนาพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2561 -2565        
ฉบับทบทวน 2564 

 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน 
ปี พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 จังหวัดพะเยา 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา ปี 2564 

จังหวัดพะเยามีศักยภาพเชิงพ้ืนที่ทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม มีศักยภาพทางกายภาพเป็นสิ่ง
ส าคัญและมีส่วนช่วยให้จังหวัดพะเยา สามารถพัฒนาขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัดพะเยาไปได้ เพราะมีกว๊านพะเยา 
เป็นแหล่งน้ าทีส่มบูรณ์ รวมถึงแหล่งต้นน้ าต่าง ๆ เช่น หนองเล็งทราย แม่น้ าอิง แม่น้ ายม ครอบคลุมในพ้ืนที่จังหวัด
สามารถสร้างกระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเน้น ข้าว ลิ้นจี่ ล าไย ยางพารา โค ไก่
พ้ืนบ้าน ปลานิล และสินค้า OTOP ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก เพ่ือสนับสนุนทางการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
จังหวัดพะเยายังเป็น HUB ในการกระจายสินค้าไปสู่จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกลุ่มประเทศ ASEAN 
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดพะเยา พบว่า มีกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมจ านวนมาก 
ซึ่งควรมีการพัฒนาผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
รวมทั้งการตลาด ให้มีคุณภาพท่ีดี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสากล  

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา ปี 2564 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางเหนือตอนบนของประเทศไทย ยกฐานะเป็น

จังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยคิดตามระยะทางเดิน
รถโดยสารประมาณ ๗๓๐ กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ 
จังหวัดล าปาง  จังหวัดน่าน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาเป็นที่ราบสูงและภูเขามีระดับความสูงตั้งแต่  ๓๐๐ - 

๑,๕๕๐ เมตร จากระดับน้ าทะเลมีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้และ
ตอนกลางของจังหวัดมีเนื้อที่รวมประมาณ ๖,๓๓๕.๐๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๙๕๙,๔๑๒ ไร่ เป็นพ้ืนที่
ท าการเกษตร ๑,501,955 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ าโขง
และลุ่มน้ าเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ าโขงคือ พื้นที่อ าเภอเมือง อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอปง (บางส่วน) อ าเภอ
เชียงค า และอ าเภอแม่ใจ ส่วนที่อยู่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา คืออ าเภอปง และอ าเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ ายม  

3) การปกครอง 
จังหวัดพะเยาแบ่งการปกครองเป็น ๙ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอแม่ใจ  อ าเภอ

ดอกค าใต้ อ าเภอปง อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอภูกามยาว อ าเภอภูซาง แบ่งออกเป็น ๖๘  
ต าบล  779  หมู่บ้าน/ 39 ชุมชน (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจ านวน 13 ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกค าใต้ 26 
ชุมชน) 

4) ประชากร 
   จังหวัดพะเยา มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 482,657 คน แยกเป็นชาย 235,804 คน  และ
หญิง 246,853 คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ ๗๖.18 คน/ตร.กม  
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5) สภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยา 

ข้อมูลจ านวนโรงงานของจังหวัดพะเยา 

ล าดับที ่ หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน 

(โรงงาน) 
จ านวน
เงินทุน 

(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

เครื่องจักร
(แรงม้า) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 91 2,892.37 1,437 46,725 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 22 306.11 520 10,414 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม - - - - 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 12.00 210 102 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 1 19.15 59 32 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - - 
7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 10 99.06 87 3,975 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 6 18.92 186 683 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์จากกระดาษ - - - - 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ - - - - 
11 อุตสาหกรรมเคม ี 3 132.83 65 678 
12 อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ 6 239.70 64 7,831 
13 อุตสาหกรรมยาง 4 48.28 25 785 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 2 8.25 11 172 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 32 233.98 235 5,058 
16 อุตสาหกรรมโลหะ - - - - 
17 อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ - - - - 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 2 4.52 13 131 
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า - - - - 
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 11 293.54 157 1,309 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 10 376.14 209 20,496 

รวมท้ังสิ้น 201 4,684.86 3,278 98,391 

จังหวัดพะเยา  มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน  201 โรง เงินลงทุน 4,684.86 ล้านบาท และ    
มีคนงานรวมทั้งสิ้น 3,278 คน อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญๆ ที่มีการประกอบการมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตร 91 โรง อโลหะ 32 โรง อาหาร 22 โรง อุตสาหกรรมขนส่ง 11 โรง และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
10 โรง คิดเป็นร้อยละ 45.27  15.92  10.95  5.47  และ 4.98 ตามล าดับ 

จ านวนเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยา  
- มีจ านวนเงินลงทุนสะสมทั้งสิ้น 4,674.96 ล้านบาท 
- เป็นล าดับที่ 72 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.08 
- มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเงินลงทุนเมื่อเทียบกับปีก่อน 317.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.28 

การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยา  
- มีการจ้างงาน 3,278 คน  
- แบ่งเป็นชาย 2,046 คน คดิเป็นร้อยละ 62.42 หญิง 1,232 คน คิดเป็นร้อยละ 37.58  
- เป็นล าดับที่ 72 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.09  
- มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนการจ้างงานเมื่อเทียบกับปีก่อน 563 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1) สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา 

ผลการส ารวจปัญหาความต้องการในพ้ืนที่ทั้ง 9 อ าเภอ ในจังหวัดพะเยาควบคู่กับการ
ทบทวนผลการด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาของจังหวัดพะเยาในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
  

มิติของปัญหา ประเด็นปัญหา ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจ 1.  การพัฒนาแหล่งน้ า 

 
 
 
2.  การพัฒนาเส้นทาง (ถนน) 
3.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4.  การให้ความรู้ด้านการเกษตร 
 
5.  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
6.  การประกันราคาพืชผล 
 
7.  การส่งเสริมการตลาด 
8.  การส่งเสริมอาชีพ 
9.  การปรับปรุงพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 
10.การพัฒนาเมือง และ   
     เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

1.  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ า/การสร้างฝายชะลอน้ า/ 
     ฝายกักเก็บน้ า/ขุดลอก/ฝายน้ าล้น/สระเก็บกัก  
     น้ า/พนังก้ันน้ า/เจาะบ่อบาดาล/น้ าพลังงาน 
     ไฟฟ้า/คลองส่งน้ า/สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
2.  ซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ถนน/สะพาน 
3.  พัฒนา ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 
4.  อบรมให้ความรู้/ส่งเสริมการผลิต/การใช้เชื้อ  
     จุลินทรีย์ปรปักษ์ 
5.  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
6.  ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร/การ 
     ชว่ยเหลือเกษตรกรก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว 
7.  เพ่ิมช่องทางการตลาด/จัดตั้งสหกรณ์ตลาดสินค้า 
8.  จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอบรมเกษตรกร 
9.  ส่งเสริมการวิจัย เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 
10.พัฒนาเมือง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1.  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
     และอนามัย 
2.  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.  แก้ไขปัญหาแรงงาน 
 
4.  ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของ 
     ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
5.  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
6.  เพ่ิมทักษะอาชีพ และยกระดับ 
     การประกอบอาชีพ 
7.  การแก้ไขปัญหา เด็ก เยาวชน  
     และผู้พิการ 
 

1.  ส่งเสริมการลดการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ 
 
2.  อบรม ปลูกฝัง/การ/ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง/ส่งเสริมการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3.  สนับสนุนเครื่องจักรกล สนับสนุนการใช้ 
     แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย 
4.  ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการ และแก้ไขปัญหา 
     ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
5.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
6.  จัดอบรม ฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริมอาชีพใหม่ 
     ให้กับผู้ที่ว่างงาน 
7.  สนับสนุนอุปกรณ์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ

พัฒนาทักษะด้านต่างๆ/ให้ความรู้ผู้ป่วยในการ
ช่วยเหลือตนเอง/สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 

     ผู้พิการ 
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มิติของปัญหา ประเด็นปัญหา ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

8.  การส่งเสริมทางด้านการศึกษา  
    และภาษาอาเซียน 
9.  ปัญหาหนี้สิน/เงินกู้นอกระบบ 
 
 
10.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
11.ส่งเสริมการควบคุม ก ากับ และ 
     ด าเนินการในการต่อต้านอบายมุข 
12.การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ  
     ด้านกระบวนการยุติธรรม 
     ทางเลือก 

8.  ฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 
 
9.  จัดหาเงินทุนหมุนเวียน/ศึกษาหาแนวทางแก้ไข 
     อย่างจริงจัง/หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า/เพ่ิม 
     ทักษะอาชีพ 
10.การแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น สร้างหมู่บ้าน  
     ชุมชนเข้มแข็ง/อบรม/จัดตั้งจุดตรวจ/กีฬา/ 
     ค่ายบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด/สกัดกั้น 
11.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ 
     การปฏิบัติงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1. การปลูกจิตส านึกหวงแหน  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู     
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การแก้ไขปัญหาหมอก ควันไฟป่า 
 
4. ปัญหาการทรุดพังของตลิ่งริมน้ า 
5. การบริหารจัดการขยะ 
6. ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
7. การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ า 
8. การแก้ไขปัญหา การบุกรุก ท าลาย 
     ทรัพยากรป่าไม้ 
9. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง 
10. การดูแล บ ารุง รักษาและฟ้ืนฟู 
      ระบบนิเวศ 

1. สร้างจิตส านึก/การให้ความรู้กับประชาชน    
    รณรงค ์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
2. การบังคับใช้กฎหมาย/ปลูกป่า/ปลูกแฝก/       
    สร้างฝาย 
3. การป้องกันไฟป่า/งดเผาตอซัง เศษวัชพืช/การ 
    รณรงค์การไม่จุดไฟเผาวัชพืช 
4. การสร้างพนังกันตลิ่งพัง 
5. การแก้ไขปัญหาขยะ/เตาเผาขยะ/จัดหาที่ทิ้งขยะ 
6. การแก้ไขปัญหาภัยต่างๆ อย่างรวดเร็ว 
7. ขุดลอกแหล่งน้ า 
8. เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า/รณรงค์สร้างจิตส านึก 
 
9. ส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าท้องถิ่น 
10.อบรมให้ความรู้/สนับสนุนกล้าไม้/จัดตั้งชมรม 
     นักอนุรักษ์ป่าไม้ 

ด้าน 
ความมั่นคง 

1. ปัญหายาเสพติด 
2. การแก้ไขปัญหาด้านการดื่มสุรา 
 
3. การรักษาความปลอดภัยและ 
    ความสงบ 
4. ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง/    
    แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ 

1.  ปราบปราม ป้องกัน บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
2.  ควบคุมการจ าหน่ายสุรา/รณรงค์ ลด ละ เลิก   
     ดื่มสุรา 
3.  จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ 
     ชุมชน/จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
4.  ฝึกอบรม ชรบ. สตบ. /ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน 
     แรงงานต่างด้าว/ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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มิติของปัญหา ประเด็นปัญหา ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
ด้าน 
ความมั่นคง 

5.  การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
     ประชาธิปไตย และสถาบัน ชาติ  
     ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6.  การรักษาความมั่นคงภายในและ 
      ชายแดน 
7.  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ยังมี 
     ความรู้ความเข้าใจน้อย 

5.  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 
 
6.  อบรมผู้น าชุมชน/ชรบ. /สตบ. 
 
7.  การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรม 
     หมู่บ้าน (กม.) 

ด้านการ 
บริหารจัดการ
ของภาครัฐ 

1. ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน/ที่อยู่อาศัย 
 

2. เส้นทางสัญจร ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
3. ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
 
4. ระบบประปาไม่ทั่วถึง/น้ าไม่ 
    เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
5. การรับรู้ข่าวสารจากทางราชการ 
6. การรุกล้ าที่สาธารณะ 
 
7. คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้  
    ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ 
    ตนเอง 

1. ให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/ส ารวจการออก 
    เอกสารสิทธิ์ 
2. ให้หน่วยงานด าเนินการส ารวจ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
3. การขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกหมู่บ้าน/ไฟฟ้า 
    ส่องสว่างถนน 
4. การขยายเขตประปา/ก่อสร้างระบบประปา 
   หมู่บ้าน/ประปาผิวดิน/เจาะบ่อบาดาล 
5. การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
6. ให้หน่วยงานตรวจสอบแนวเขตท่ีดินให้ถูกต้อง/ 
    การเพิกถอนสิทธิ์ 
7. ฝึกอบรม/ส่งเสริมสวัสดิการ/สนับสนุนให้เป็น 
    องค์กรที่ดิน 
 

 

2) ศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัด 
   อุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพะเยา 5 อันดับแรก ได้แก่ 
   2.1)  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช (การเกษตร) 
    จังหวัดพะเยามีอุตสาหกรรมการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ โรงสีข้าว ไซโล และ 
ยาสูบ มีจ านวนโรงงานทั้งหมด 91 โรง ท าการเพาะปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดยมีการเพาะปลูกข้าวทั้งข้าว
นาปีและนาปรังส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือการบริโภคภายในจังหวัดซึ่งในการท านาโดยมากของเกษตรกรจะเป็นการท านา
ด าใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร แหล่งเพาะปลูกข้าวของจังหวัดพะเยา คือ อ าเภอเมือง  อ าเภอดอกค าใต้    
อ าเภอแม่ใจ อ าเภอจุน และอ าเภอปง เป็นต้น ด้านฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยาคือ โรงสีข้าว ใน
ส่วนของตลาดการค้าข้าวของจังหวัดพะเยาจะเชื่อมโยงกับผู้ส่งออกข้าวในจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง  

   2.2)  อุตสาหกรรมอโลหะ 
    จังหวัดพะเยามีอุตสาหกรรมอโลหะที่ส าคัญได้แก่ การท าอิฐ กิจการเกี่ยวกับ
ซีเมนต์ ปูนขาว เครื่องปั้นดินเผา มีจ านวนทั้งหมด 32 โรง  
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    2.3)  อุตสาหกรรมอาหาร 
     จังหวัดพะเยามีอุตสาหกรรมอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ การแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตรเช่น ล าไย(ล าไยอบแห้ง) ลิ้นจี่กระป๋อง พืชผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้น และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่นเส้นก๋วยเตี๋ยว มีจ านวนโรงงานทั้งหมด 22 โรง 

    2.4)  อุตสาหกรรมขนส่ง 
    จังหวัดพะเยามีอุตสาหกรรมการขนส่งที่ส าคัญได้แก่ อู่ซ่อมรถยนต์และอู่ซ่อม
รถจักรยานยนต์ มีจ านวนทั้งหมด 11 โรง  

    2.5)  อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
  จังหวัดพะเยามีอุตสาหกรรมอ่ืนๆที่ส าคัญได้แก่ กิจการโรงโม่หิน การจ าหน่าย

ไฟฟ้า เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบขยะ มีจ านวนทั้งหมด 10 โรง 

3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยา ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ 

(Product Champion) ของจังหวัดพะเยา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย 
3. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ได้การรับรองมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมควบคู่กับการท่องเที่ยว 

-  การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยา 
(1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัดพะเยา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชไร่ พืชสวน และ

ปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ลิ้นจี่ ล าไย โคขุน ข้าวโพด  ถั่ว ข้าวก่ าพะเยา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ แคนตาลูป 
ปลานิล เป็นต้น ที่ปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นที่ยอมรับ 

2. ประชาชนประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
3. มีการรวมกลุ่มการแปรรูปสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือการเป็น

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
4. มีแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

โดดเด่นสามารถรองรับการเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
5. มีแรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้า OTOP และสินค้าภาคอุตสาหกรรม 
6. มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตร สามารถน าผลผลิตป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

จ านวนมาก 
7. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารองรับในการพัฒนาและสนับสนุน

วิชาการและนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรม 
8. มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการรองรับเส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือขนส่งและกระจาย

สินค้าสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน 
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9. เศษวัสดุที่เกิดจากภาคเกษตรกรรมและวัชพืช เช่น ฟางข้าว เปลือกซัง
ข้าวโพด แกลบ  ผักตบชวา เป็นต้น มีปริมาณมากสามารถน าไปสนับสนุนการสร้างพลังงานทดแทน
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได ้

10. มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ จากการเปิดด่านถาวรชายแดนบ้านฮวกเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิดการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้น 

 จุดอ่อน (Weaknesses)   
๑. ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้า

ทางการเกษตรในรูปแบบอื่นๆ 
2. แรงงานบางส่วนยังขาดการรวมกลุ่ม ไม่เน้นรวมกลุ่มเป็นวิชาชีพ  ท าให้ไม่

สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที ่
3. การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
4. ในท้องถิ่นไม่มีแหล่งจัดเก็บที่ดีพอในการจัดเก็บหรือรักษาผลผลิตเพ่ือรอ

ระยะเวลาในการขายต่อตลาด 
5. โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่ไม่เพียงพอ เช่น 

ยางพารา ลิ้นจี่ ล าไย กาแฟ ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ไม่เพียงพอในการรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ 

6. ขาดระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย เพ่ือรองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม 

7. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ระบบการผลิตและพ่ึงพาสารเคมี ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ 

8. ขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล เช่น ฤดูท านา งานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ 
งานบุญ เป็นต้น  

(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โอกาส (Opportunities) 
๑. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลและการพัฒนา

องค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรม 
2. มีนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน  เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

เชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้สินค้าภาคอุตสาหกรรมกระจายไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 
3. มีนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อการผลักดันในการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น

การท่องเที่ยวไปสู่การสร้างมูลค่าในภาคอุตสาหกรรม 
4. โครงข่ายโลจิสติกส์ทั้งภายในและต่างประเทศสามารถเชื่อมโยงจังหวัดพะเยา

สู่ภูมิภาคอ่ืน 
5. นโยบายของรัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อจากกองทุนพัฒนา 

SMEs ตามแนวประชารัฐ ธนาคาร SMEs การพัฒนาผู้ประกอบการ กองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ  
6. ประเทศเพ่ือนบ้านมีวัตถุดิบ แรงงาน รองรับภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้

สามารถเอาวัตถุดิบมาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดได้ 
7 .  มี แหล่ งพลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า ในประ เทศ เ พ่ื อนบ้ า นที่ ร อ ง รั บก าร เป็ น

ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดได้ 
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อุปสรรค (Threats) 
๑. งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๒. ผลกระทบจากนโยบายรัฐในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ าท าให้ภาคอุตสาหกรรม

ต้องแบกรับภาระและลดจ านวนแรงงานลง 
๓. ศักยภาพการแข่งขัน การดึงดูด เพ่ือการลงทุน เทียบกับจังหวัดใกล้เคียงน้อย 
๔. เกษตรกรไม่มีอ านาจก าหนดราคาด้านสินค้าทางการเกษตรได้ 
5. ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อย เนื่องจากมีเงื่อนไขในการขอรับบริการ 

(๓)  TOWS Matrix 
มาตรการเชิงรุก (S-O) 

- ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงและความต้องการภายในพื้นที่ 
- มีการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 

มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 
- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการสร้างเครือข่าย 

 มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) 
- ปรับปรุงระบบผังเมือง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรองรับความต้องการของ 

 ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ 
- เชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T) 
- เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการภาคอุตสาหกรรม 
- ปรับปรุงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
ด้านโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 

- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอประทานบัตร/อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือดูแล
เกี่ยวกับการขอประทานบัตร 

- อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน 

- ต้องการเอกสารสิทธิ์ เพ่ือใช้ในการท าทุนหมุนเวียนในสถานประกอบการ 

- พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
- ต้องการให้มีการพัฒนาทักษะ/ฝีมือในการซ่อมรถคอมมอนเรล และรถที่ใช้เกียร์   

ออโตเมติคในวันหยุดหรือวันอาทิตย์ 
- พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในจังหวัดพะเยา 

   ด้าน SMEs 
- พัฒนาขีดความสามารถ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี 
- ลดขั้นตอนในการขอ มผช. อย. OTOP ให้มีข้ันตอนที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน 
- ต้องการเทคนิคในการหาตลาดทั้งในและนอกประเทศ 
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา ปี 2564 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว            
ที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑. ขยายเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 ๒. ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ๓. ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดย

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 เป้าประสงค์   
๑. พัฒนาวิสาหกิจที่เข้มแข็งก้าวสู ่SME 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบ
บริการที่ทันสมัย 
๒. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและก้าวสู่ SMEs 
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 กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
สามารถแข่งขันได้ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูป
สินค้าอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
2. โครงการพัฒนาการตลาด  

  
 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
แบบบูรณาการ  
2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและอาหารเพ่ือเชื่อมโยงตลาด 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลด
ความชื้นของผลผลิตทางการเกษตร 

   
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้เชียวชาญ
ในการพัฒนาปรับปรุงดูแลผลผลิตทางการ
เกษตรเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 

   
 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและ
บรรจุภัณฑ์ 
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความ
ต้องการเชิงนวัตกรรม (ห่วงโซ่อุปทาน) 

   
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตรวจสอบและศูนย์
นวัตกรรมเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพและควบคุม
คุณภาพมาตรฐานสินค้า 
และพัฒนาทักษะของ
บุคลากร 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ให้
ได้มาตรฐานในการจ าหน่ายทั้งในและนอก
ประเทศ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
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2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรม
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย 

 เป้าประสงค์   
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขันให้
เข้มแข็ง 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง 

 กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพ่ือไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยนื 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีด
ความสามารถ 

  
 

 
 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ได้การรับรองมาตรฐานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์   

๑.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑. แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาภาพลักษณ์ด้าน
อุตสาหกรรมแบบ
ปลอดภัยได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
1. โครงการการส่งเสริมและพัฒนา
ภาพลักษณ์ ยกย่องภาคเอกชน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

   
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลใน
ภาคอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
1. โครงการส่งเสริมกระบวนการ 
ธรรมาภิบาลในภาคอุตสาหกรรม 
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 4)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมควบคู่กับการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์   
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการท่องเที่ยว 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้เป็นหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(CIV) 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
1. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ (CIV) 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ 
 

พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 
 
 

          จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลก าหนด เพ่ือให้
ประชาชน ในพ้ืนที่  9 อ าเภอ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นเข้มแข็งประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข 
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน รวมกลุ่ม
อาชีพเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพเข้าสู่กระบวนการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

๓. วตัถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม
โครงการ ใน 7 แผนงาน   
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  ด้านการตลาดและการ
บริหารจัดการ 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ 
 
 

  1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
    1.1 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา จ านวน 15 รายๆ ละไม่เกิน 2 แผนงาน   
รวม 30 แผนงาน จากแผนงาน 7 แผนงานหลัก    
    1.2 ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการมีแผนการพัฒนาธุรกิจของสถาน
ประกอบการๆ ละ 1 แผน รวม 15 แผนงาน   
    1.3  ผู้ประกอบการ มีแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการประกอบการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการละ 1 แผนงาน รวม 15 แผนงาน 
2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่เศรษฐกิจฐานราก   
    2.1. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 50 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาดการบริหารจัดการ  
    2.2. ผลิตภัณฑ์ จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนามาตรฐานเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ของโครงการ 
 
 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน   
    1.1 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา จ านวน 15 รายๆ ละไม่เกิน 2 แผนงาน รวม 
30 แผนงาน จากแผนงาน 7 แผนงานหลัก   
    1.2 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีแผนการพัฒนาธุรกิจของสถาน
ประกอบการๆ ละ 1 แผน รวม 15 แผนงาน   
    1.3 ผู้ประกอบการ มีแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการประกอบการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการละ 1 แผนงาน รวม 15 แผนงาน 
2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP สู่เศรษฐกิจฐานราก   
    2.1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนา จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
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๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 ถึง  30 กันยายน 2566 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  จ านวน  3,000,000.- บาท/ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 
2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่เศรษฐกิจฐานราก  จ านวน 2,000,000 
บาท/ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา 

๙. งบประมาณ 5,000,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  
11. หน่วยงานร่วม ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา 
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๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพ่ือเชื่อมโยงตลาด 
๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 
 
 

        การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค ซึ่ง
จะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า เพ่ือให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เข้าใจเทคนิคด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การเชื่อมโยง
ตลาด จึงถือได้ว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินโครงการ เพราะนอกจากจะ
ส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจด้านการเกษตรมีประสบการณ์เพ่ิมมูลค่าการผลิต การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเจรจาธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางการค้าและมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นแนวทางต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและขยายช่องทางการตลาดได้เป็นอย่างดี 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

1. เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนให้มีอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
ปลอดจากสารปนเปื้อน มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการ
ส่งออก ตามนโยบายของรัฐบาล 
2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร ให้มีความ
สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 
4. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ ผ่านสื่อต่างๆ และเพ่ิมช่องทาง
การตลาดเพื่อการส่งออกท่ีจะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและอาหาร ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั้งใน
และต่างประเทศ 
6. เพ่ือให้ เกิดเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างเอสเอ็มอี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานสนับสนุนด้าน
การเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะมาบูรณาการความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ 
 
 

1. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและ
อาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด ไม่น้อยกว่า 80 ราย  
2. มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างทักษะ พร้อมศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร ไม่น้อยกว่า 50 ราย  
3. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและ
อาหาร ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ 
4. มีการเชื่อมโยงทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
5. มีการแสดงสินค้า และการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ของโครงการ 
 
 

1. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและ
อาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด ไม่น้อยกว่า 80 ราย  
2. มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างทักษะ พร้อมศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร ไม่น้อยกว่า 50 ราย  
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3. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและ
อาหาร ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ 
4. มีการเชื่อมโยงทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 
5. มีการแสดงสินค้า และการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพ่ือการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 ถึง  30 กันยายน 2566 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด 
๙. งบประมาณ 5,000,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี 2564 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2561 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา ป ี 2564 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย 
สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็น

ประชาคมอาเซียน 

เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปร
รูปที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีผู้ประกอบการที่

เข้มแข็ง 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและ
การค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ระบบบริหารจัดการสมัยใหม ่

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถี
ชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกจิภาคอุตสาหกรรมให้

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนและปลอดภัย 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเมืองและโครงการสร้าง
พื้นฐาน 

ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ได้
การรับรองมาตรฐานและรักษา

สิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

สร้างคุณค่าและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมควบคู่กับการ

ท่องเที่ยว 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 5

 

  
พัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 6

  
 
 

 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและ

ตามแนวชายแดน 
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 4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตาม

แผนพัฒนาจังหวัด จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งบูรณาการร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และ
ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2563 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการแผนพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม  ได้ข้อ
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง” 
พันธกิจ   
 ๑. ขยายเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒. ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาตรวจสอบและศูนย์นวัตกรรมเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและควบคุม

คุณภาพมาตรฐานสินค้า และพัฒนาทักษะของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย   
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ได้การรับรองมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาภาพลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมแบบปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในภาคอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมควบคู่กับการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV) 


