
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ
มิถุนำยน  2564

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
จังหวัดอ ำนำจเจริญ  ปี 2564 – 2565

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



 

 

ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ  2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 
ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนำจังหวัด โดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ประกอบด้วย สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำจังหวัด ธนำคำร เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรโรงงำน
อุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอ ำนำจเจริญ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนฯ ได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมในจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

  กลุ่มนโยบำยและแผนงำน ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ ขอขอบพระคุณผู้มี
ส่วนร่วมทุกภำคส่วนที่ให้กำรสนับสนุนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัด
อ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ  2564 โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  แผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ  2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำครัฐ ภำคเอกชน ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 - 2565 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ .  2560 - 2564) แผนปฏิ รูปประ เทศ                          
แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2564 
ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ 
การก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงาน ควบคู่กับการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง        
มีขอบเขต ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  
 “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 
พันธกิจ 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับอาเซียน 

๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต และให้ความส าคัญ
กับมาตรฐานคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการอุตสาหกรรมให้มีความเป็นเลิศ 
๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๒ 

 
 
แผนปฏิบัติราชการ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับความสามารถ            
ในการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับอาเซียน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล บุคลากรและ
เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 
 

.................................................... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๓ 

 
 
 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580  (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(3) ประเด็นย่อย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด            
มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

     4.1 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งประสาน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

     4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 

     4.3 จัดท าแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

     4.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าและวิ เคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้าน
อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

     4.5 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม
ให้กับผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

     4.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย        

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน

สาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

 เป้าหมายที่ 2 : ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๔ 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัว ร้อยละ ๔.๖ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

2. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม         
ร้อยละ 2.2 

     2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

 แนวทางการพัฒนา  
1. สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ

ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

2. ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของ
ประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการท างานของ
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

3. วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขา
ของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้ง  แรงงานใน
ประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้า
บุคลากรที่ขาดแคลน จากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่  

4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ        
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มี การจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ 

5. พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          ตัวชี้วัดแผนย่อย : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล    

ในด้านความพร้อมในอนาคต อันดับที่ 45 
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๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม

ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

    2. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

    3. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

    4. เพ่ือให้การบริการราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การท างานเชิงบูรณาการของภาคการพัฒนา 

    5. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

    6. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมดยง (Connectivity) กับประเทศ
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย
มีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เป้าหมายรวม 
    1. ความเหลี่ยมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก

มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

    2. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริก ารมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและ
มีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาค
การผลิตและบริการ 

   3. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลงเพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
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๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
      1.เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
         เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
         ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 5  
         ตัวชี้วัด 1.2 รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์  สรอ.              

ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2564) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0  

         เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
         ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ าว่าร้อยละ 

10 ต่อปี 
         ตัวชี้วัด 2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
         เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
         ตัวชี้วัด 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 4.0  
         เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
         ตัวชี้วัด 4.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

2.5 ต่อปี 
      2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
          เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐาน

ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
          ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการ (นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 
          เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
          ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม

นิเวศจ านวน 15 พื้นที่ 
          เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมี

ขีดความสามารถนากรแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
          ตัวชี้วัด 4.1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
          ตัวชี้วัด 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

(The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 
          เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
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          ตัวชี้วัด 5.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

          เป้าหมายที่  6  เ พ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

          ตัวชี้วัด 6.1 กรลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท  

          เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น 

          ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดย IMD เลื่อนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดันทั้งหมด 
                                          (3.2)  แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่คนในชุมชน อย่างทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจ
ฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
                                                  1. การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
                                                      1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
                                                      2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
                                                      3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (1) พัฒนาระบบมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (2) 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
                                                      4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เกษตร โดย (1) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (2) ส่งเสริมให้เกษตรผลิตพืช         
ปศุสัตว์และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนและความต้องการของตลาด (Zoning) (3) วิจัยพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (4) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (5) บริหาร
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (6) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ (7) 
สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                                                     5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย (1) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (2) ส่งเสริมขยาย 
ผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (3) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

                         6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร (2) สร้างบุคลากร
ด้านการเกษตร (3) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 
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                      2. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจาก
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโดลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน                                   
ซ่ึงแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่
เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้
โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  

                        1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1 ยกระดับ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า           
เพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค 1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 1.3) สนับสนุนการกระจาย
การลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ 1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาด
ส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 
                                                   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.2) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรม
ส าหรับอนาคต 

                    3. การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
                       1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ

ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 1.2) ยกระดับ
ฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 1.3) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาค
บริการที่เป็นเอกภาพ 

                       2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.2) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
ให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 2.3) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ        
ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

                       3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ 3.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา 3.2) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนกีฬาของประเทศ 

                   4. การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
                       1) ส่งเสรมิการท าตลาดเชิงรุก 
                       2) พฒันาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
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                       3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

                       4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย (1) สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ (2) สร้างสังคม
ผู้ประกอบการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ และ (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าลากรเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 

                      5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการ
ลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ 
                                                 6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็น
ธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน 

                      7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
 

๒.๒.3 นโยบายรัฐบาล (แถลงนโยบายวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 
 นโยบายหลัก : การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
 ๑) พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน       

และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน าความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม         
ในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบ          
โลจิสติกส์ส่งเสริม การใช้พลังงาน ทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า           
การบริหารจัดการของเสีย อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของ
จังหวัด กลุ่มจังหวัดเพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับกฎระเบียบ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

 ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ
แนวโน้มการค้าโลกโดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการของตลาดใน
ประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับ ผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรม
ใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคมของ  ประเทศ อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ 
อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ ความสามารถในการ
แข่งขัน   

      ๓) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการรายใหม่ 
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีการวิจัย  และนวัตกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบ          
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน  การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้
มาตรฐานสากลและการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ  

         ๔) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ          
ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบัน
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เฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ เป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะ
ศักยภาพ ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

 
 นโยบายเร่งด่วน :  
1) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  โดยเร่ง

กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียม มาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและ
มาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออก ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า 
ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง ตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มี
ศักยภาพ และส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน 
เพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศในช่วงที่มี
ข้อจ ากัดดา้นการส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 

2) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่ อนาคต โดยต่อยอด 
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ  หมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมือง
อัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้ง วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายใน
ระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึง
ตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วน  
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม  การใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

3) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล        
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ  และอนุญาต
ของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ        
ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน  แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้ มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทาง ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
                              1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
                           2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดย ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
                           3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 – 2579      
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

      4. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

      5. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 โดย 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

      6. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม      
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

                7. แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
                          8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
                          9. แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

--------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ 
           ปี 2564 - 2565 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 – 2565 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 นี้ เป็นการด าเนินการตามรอบการจัดท าแผน เพ่ือให้แผนมีความสอดคล้องกับ        
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสภาวการณ์ภายในและภายนอกประเทศ โดยได้ด าเนินการ                
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดและของจังหวัด โดยก าหนดให้การจัดท าแผนจะต้องยึดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 – 2565 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการ         
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโรงงาน ผู้แทนภาคประชาชน ธนาคาร ภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง          
มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์โลก สถานการณ์ประเทศไทย สถานการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานการณ์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ  แผนความมั่นคง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม            
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมกันระดม
ความคิดเห็นถึงศักยภาพและความต้องการของจังหวัดอ านาจเจริญ ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและต้องได้รับการแก้ไข แล้วน าผลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศั กยภาพของจังหวัด
อ านาจเจริญ และวางแผนการพัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งการจัดท า
แผนปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ได้เป็นอย่างดี  
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๓ .๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 
      3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

                1) ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มาอย่าง

ยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและ
สันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุราว 1,000 ปี) และได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี  ค า
ว่ าอ านาจเจริญเป็นค ายืมจากภาษา
เ ข ม ร  มี ค ว า ม ห ม า ย ต า ม ตั ว  คื อ 
อ านาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่ า           
เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี ซึ่งได้มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอ านาจเจริญ 
พุทธศักราช 2536  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ตรงกับวันพุธ 
แรม 3 ค่ า เดือน 12 ปีระกา ให้แยก
อ าเภออ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน 
อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอพนา อ าเภอ
หัวตะพาน อ าเภอเสนางคนิคม และกิ่ง
อ า เภอลืออ านาจ (ปัจจุบันอ าเภอลือ
อ านาจ) รวม 6 อ าเภอ 1 กิ่ งอ าเภอ 
(ปัจจุบันคืออ าเภอลืออ านาจ) ออกจาก
การปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รวมกัน
ขึ้ น เ ป็ น จั ง ห วั ด ใ ห ม่ ชื่ อ ว่ า  จั ง ห วั ด
อ านาจเจริญ เป็นจังหวัดที่  75 ของ
ประเทศไทย และยกฐานะอ าเภออ านาจเจริญเป็น อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 
4-5-6 เล่ม 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตร ตั้งอยู่
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 586 
กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2, 202) อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) เขตตรวจราชการที่ 14 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
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                   2)  ลักษณะทางกายภาพ 
              2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ  ถึง ๑๖ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ 
และเส้นแวงที่ ๑๐๔ องศา ๑๕ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๕ องศา ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑,๙๗๕,๗๘๐ ไร่ 
หรือ ๓,๑๖๑.๒๙ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดเขตจังหวัดยโสธร  ที่อ าเภอเลิงนกทา  และจังหวัด
มุกดาหาร   ที่อ าเภอดอนตาล 
          ทิศตะวันออก ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขงด้านอ าเภอชานุมาน เป็น
ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ 
อ าเภอกุดข้าวปุ้น และอ าเภอตระการพืชผล 

ทิศตะวันตก ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และ
อ าเภอเลิงนกทา 

ทิศใต้ ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 
 

   
 

 
2.2 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ทอด

ยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอชานุมาน พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล ประมาณ 68 เมตร 
ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีดินลูกรังอยู่บางส่วน สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น  สอง
บริเวณคือ บริเวณท่ีราบสูง บางส่วนเป็นลูกคลื่น ลอนตื้นหรือเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ในเขตอ าเภอชานุมาน และอ าเภอ
เสนางคนิคม บริเวณที่ราบ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น เป็นแนวยาวตามทิศตะวันออกถึงทิศ
ตะวันตกอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฯ อ าเภอพนา อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอลืออ านาจ    
                     2.3 ลักษณะอากาศและอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดอ านาจเจริญอยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝน
ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยของจังหวัดอ่ืนๆ ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเรื่อยไป
จนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ฤดูหนาว 
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ท าให้ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ก่อนภูมิภาคอ่ืน อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ าลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน โดย
ส่วนใหญ่แล้วอากาศจะเริ่มอบอ้าวในเดือนมีนาคมไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยู่
บ้างในปลายเดือนเมษายน แต่ปริมาณน้ าฝนมักจะไม่เพียงพอส าหรับการเพาะปลูก นอกจากนั้นลักษณะ
ภูมิอากาศทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศร้อน ในฤดูหนาวค่อนข้าง
หนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน  
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๑๕ 

                3) ข้อมูลทางการปกครอง/ประชากร 
               ประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จังหวัดอ านาจเจริญ มีประชากร 378,438 คน
แยกเป็นชาย 188,632 คน หญิง 189,806 คน จ านวนครัวเรือน 117,994 ครัวเรือน แบ่งเขตปกครองเป็น
อ าเภอ 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอพนา                                 
อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอหัวตะพานและอ าเภอลืออ านาจ มี 56 ต าบล 607 หมู่บ้าน 30 ชุมชน 

  

 ตารางแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศ แยกตามรายอ าเภอ 
อ าเภอ ชาย หญิง รวม 

เมืองอ านาจเจริญ 66,509 67,601 134,110 
ชานุมาน 20,909 20,861 41,770 
ปทุมราชวงศา 24,679 24,322 49,001 
พนา 14,073 14,033 28,106 
เสนางคนิคม 20,418 20,795 41,213 
หัวตะพาน 24,844 24,795 49,639 
ลืออ านาจ 17,200 17,399 34,599 

รวม 188,632 189,806 378,438 
ที่มาของข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 64 แห่ง แบ่งออกเป็น  
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน   1   แห่ง 
2) เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ   จ านวน    1   แห่ง 
3) เทศบาลต าบล    จ านวน  23   แห่ง 

      4) องค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  39   แห่ง 
 
               4) ข้อมูลเศรษฐกิจ 
                   1. ภาคการเกษตร 

1.1 การท านา จังหวัดอ านาจเจริญประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยการท านาเป็น
หลัก และเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ มีพ้ืนที่ปลูก 1,054,167 ไร่ 

            ตารางแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
 ข้าวนาปี 

เกษตรกร 
(ราย) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต  
กก./ไร ่

ผลผลิต 
รวม (ตัน) 

เมืองอ านาจเจริญ 24,191 327,943 374 119,236 
ชานุมาน 6,923 71,245 310 17,051 
ปทุมราชวงศา 9,133 153,199 353 50,570 
พนา 6,867 102,207 368 39,934 
เสนางคนิคม 8,510 124,904 363 39,090 
หัวตะพาน 10,255 150,884 355 49,918 
ลืออ านาจ 7,976 123,785 361 38,163 

รวม 72,616 1,054,167 361 353,962 
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                    1.2 การเพาะปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 104,672 ไร่ 
อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา   
 

          ตารางแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังแบ่งตามอ าเภอ 
อ าเภอ พื้นที่ปลูก(ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

เมืองอ านาจเจริญ 12,847 47,858 
ชานุมาน 65,745 220,505 
ปทุมราชวงศา 18,927 65,585 
พนา 320 981 
เสนางคนิคม 5,653 17,001 
หัวตะพาน 563 1,929 
ลืออ านาจ 617 1,900 
รวม 104,672 355,759 

            

                    1.3 อ้อยโรงงาน จังหวัดอ านาจเจริญ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน 39,202 ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก
มากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน เกษตรกรน าผลผลิตไปส่งโรงงานหีบอ้อย ณ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เสนางคนิคม หัวตะพาน ลืออ านาจ และพนา จะจ าหน่ายให้กับ บริษัทมิตรอ านาจเจริญ จ ากัด 
 

          ตารางแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยโรงงานแบ่งตามอ าเภอ 
อ าเภอ พื้นที่ปลูก(ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

เมืองอ านาจเจริญ 4,877 3,414 
ชานุมาน 23,685 16,580 
ปทุมราชวงศา 4,422 3,095 
พนา 1,482 1,037 
เสนางคนิคม 3,245 2,272 
หัวตะพาน 1,355 949 
ลืออ านาจ 136 95 
รวม 39,202 27,441 

 
           1.4. ยางพารา  จังหวัดอ านาจเจริญ มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 84,672 ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก
มากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน รองลงมาคือ อ าเภอปทุมราชวงศา และอ าเภอเสนางคนิคม 

             ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราแบ่งตามอ าเภอ 
อ าเภอ พื้นที่ปลูก(ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

เมืองอ านาจเจริญ 12,703 1,584 
ชานุมาน 30,049 4,780 
ปทุมราชวงศา 20,984 2,680 
พนา 1,699 106 
เสนางคนิคม 14,395 1,687 
หัวตะพาน 3,650 248 
ลืออ านาจ 1,192 46 
รวม 84,672 11,141 
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                     1.5 ปาล์มน้ ามัน จังหวัดอ านาจเจริญ มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 6,753 ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่
ปลูกมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน รองลงมาคือ อ าเภอปทุมราชวงศา 

           ตารางแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์มน้ ามันแบ่งตามอ าเภอ 
  พื้นที่ปลูก(ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

เมืองอ านาจเจริญ 1,517 1,341 
ชานุมาน 2,774 2,803 
ปทุมราชวงศา 1,552 2,124 
พนา 121 104 
เสนางคนิคม 323 485 
หัวตะพาน 409 351 
ลืออ านาจ 57 31 
รวม 6,753 5,244 

                                     ที่มา : เอกสารข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
                  2. ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 156 โรงงาน เงินลงทุน 
10,429.47 ล้านบาท และมีการจ้างงานรวม 1,882 คน แบ่งเป็นคนงานชาย 1,532 คน คนงานหญิง 350 คน 
สรุปจ านวนโรงงานฯ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

รหัส กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน (ล้าน
บาท) 

คนงาน 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 48 1,875.63 621 
15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 28 151.86 174 
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 22 160.03 302 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 16 5,820.01 403 
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 10 77.11 98 
12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 6 107.10 37 
21 การผลิตอ่ืนๆ 5 1,738.28 46 
20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
4 410.65 47 

13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 4 34.10 46 
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4 26.12 29 
8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งในอาคารจากไม้ 

แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ  
4 4.06 36 

11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2 11.20 29 
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 2 8.53 8 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 4.80 6 
 รวมทั้งสิ้น 156 10,429.47 1,882 
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                 3. เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2564 
                     3.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
                           เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0  
                           ด้านอุปทาน  มีแนวโน้มขยายตัวจากท่ีหดตัวในปี 2563 เป็นผลจาก ภาคบริการ ขยายตัว 
ร้อยละ 1.3 จากยอดขายจากธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก ผลการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด จ านวนรถโดยสารต่อทะเบียน จ านวนรถบรรทุกต่อทะเบียน ภาษีสนามกอล์ฟ ภาษีไนต์คลับและ
ดิสโกเธค และจ านวนนักท่องเที่ยว ขายตัว ภาคเกษตรกรรมขยายตัว ร้อยละ 1.9 เป็นผลจากผลผลิตการเกษตร
ที่ส าคัญของจังหวัดมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.7 ตามทิศทางการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  
        ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มขยายตัวจากท่ีหดตัวในปี 2563 เป็นผลจาก การลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตัวร้อยละ 2.3 จากสินเชื่อเพ่ือการลงทุน จ านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์ พ้ืนที่อนุญาต
ก่อสร้างที่จะขยายตัวตามทิศทางด้านนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.1 
โดยมีปัจจัยที่ส าคัญมาจากปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่ และภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นและ
สภาพเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟ้ืนตัวซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภค ภาคเอกชนท าให้มีก าลังในการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.1 ตามแผนการใช้จ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้จัดท า
ไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  3.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
        อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ต่อปี ปรับตัวเพ่ิมขึ้น          
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะทยอยฟ้ืนตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 
 

       ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2563 ของจังหวัดอ านาจเจริญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 
     1.ภัยธรรมชาติ ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด 

ประกอบกับการระบาดของโรคใบด่างในมันส าปะหลัง จึงท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการเกษตรได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและ
รายได้ของเกษตรกร รวมทั้งส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาที่สูงข้ึน 

     2. อัตราเงินเฟ้อ มีปัจจัยที่ส าคัญมาจาก 
    1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อค่าเงินบาท 
    2) ค่าจ้างแรงงานที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ า 315 บาท ทั่วประเทศใน 
       วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการท าให้ต้องปรับราคา 
       สินค้าเพ่ิมข้ึน 
   3) การปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาในกลุ่มพลังงาน 

     3. ความสามารถช าระหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจากสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารพาณิชย์
ในจังหวัดอ านาจเจริญเป็นสินเชื่อประเภทการบริโภคส่วนบุคคล ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ขยายตัวในอัตราเร่ง 

    4. ทั้งนี้จากปัจจัยเสี่ยงข้างต้นในข้อ 1 และ 2 อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนท าให้
ความสามารถช าระหนี้ของภาคครัวเรือนลดลงได้ 

    5. นโยบายภาครัฐ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของ
สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอ่ืนๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท โครงการสินเชื่อฉุกเฉินส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโค
วิด-19 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน รวมถึงมาตรการขับเคลื่อนการ
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ใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 58 งบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

    6. การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ในภาพรวม และก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการส่งออก เพราะจ าเป็นต้องปิดฐานการผลิตชั่วคราว 
รวมถึงภาคบริการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง มีความจ าเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล 
 

 

      5) ลักษณะทางสังคม  
5.1 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  

 5.1.1 ข้อมูลด้านการศาสนา 
  1) ศาสนสถาน 
      - วัดมหานิกาย 325 แห่ง 
      - วัดธรรมยุตินิกาย 47 แห่ง 
      - พระอารามหลวง       1   แห่ง (ธรรมยุติกนิกาย) 
      - โบสถ์คริสต์    6 แห่ง 
      - ศาลเจ้า          1 แห่ง 
  2)  ผู้น าทางศาสนา 
     -  เจ้าคณะจังหวัดอ านาจเจริญ (มหานิกาย)  : พระราชปรีชาญาณมุนี  วัดบ่อชะเนง อ.หัวตะพาน   
     -  เจ้าคณะจังหวัดอ านาจเจริญ (ธรรมยุติกนิกาย) : พระวิชัยมุนี  วัดส าราญนิเวศ (พระอารามหลวง)         
อ.เมืองจังหวัดอ านาจเจริญ 

3) ศาสนิกชน 
   - พุทธศาสนิกชน   369,005 คน 
   - คริสต์        3,119 คน  
   - อิสลาม           10 คน 
   - ซิกส์              3 คน 
  4)  การเผยแผ่คุณธรรมจริยธรรม 
 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จ านวน 6 โรงเรียน  
 - ส านักปฏิบัติธรรม มหานิกาย จ านวน 15 ส านักธรรมยุต จ านวน 6 ส านัก  หน่วยอบรมประจ าต าบล 
จ านวน 58 หน่วย  อุทยานการศึกษา จ านวน 7 วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  จ านวน 11 วัด 
 
   -  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   71        แห่ง 
   -  ลานธรรม ลานวิถีไทย           12        แห่ง 

           5.1.2 ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
           1. สภาวฒันธรรมจังหวัด    1 แห่ง 
  2. สภาวฒันธรรมอ าเภอ    7 แห่ง 
  3. สภาวฒันธรรมต าบล            56 แห่ง 
  4. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด    1 แห่ง 
  5. ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนระดับต าบล      31 แห่ง 
  6. สภาวฒันธรรมหมู่บ้าน           407 แห่ง 
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  7. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช           2  แห่ง 
  8. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม            12 แห่ง 
 

            วัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดอ านาจเจริญ  มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของชาวอีสานโดยทั่วไป ที่เรียกว่า “ฮีตสิบสอง” ได้แก่ เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายประเพณีบุญเข้ากรรม 
หรือปริวาสกรรมเดือนสองหรือเดือนยี่ประเพณีบุญคูนลาน  เดือนสามประเพณีบุญข้าวจี่  เดือนสี่ประเพณีบุญผะ
เหวดเดือนห้าประเพณีบุญสงกรานต์  เดือนหกประเพณีบุญบั้งไฟ  เดือนเจ็ดประเพณีบุญ ซ าฮะ เดือนแปด
ประเพณีบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าประเพณีบุญข้าวประดับดิน  เดือนสิบประเพณีบุญข้าวสากเดือนสิบเอ็ด
ประเพณีบุญออกพรรษา  และเดือนสิบสองประเพณีบุญกฐิน 
 

5.1.3 แหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ 
1. แหล่งโบราณคดีบ้านเปือย-หัวดง ต าบลเปือย  อ าเภอลืออ านาจ 
2. แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา 
3. แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า บ้านหนองเรือ ต าบลนาหมอม้า อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
4. แหล่งโบราณคดีดอนยาง บ้านดอนเมย ต าบลนาจิก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
5. แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้ว บ้านชาด ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน 
6. แหล่งโบราณคดีโนนเมือง บ้านกุดซวย ต าบลค าพระ อ าเภอหัวตะพาน 

                         7.  แหลง่โบราณคดีบ้านหนองแสง   ต าบลรัตนวารี   อ าเภอหัวตะพาน 
 

 5.1.4 โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ส าคัญ 
 1. อุโบสถวัดพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา 
 2. สิม วัดราสิยาราม อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 3. สิม วัดยางช้า อ าเภอลืออ านาจ 
 4. พระเหลาเทพนิมิตอ าเภอพนา 
 5. พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือพระฤทธิ์ลือชัย อ าเภอลืออ านาจ 
 6. พระศรีเจริญ อ าเภอหัวตะพาน 
 7. พระศรีโพธิ์ชัย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

      5.1.5 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญ 
 1. วัดอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 2. วัดพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา  
 3. วัดภูพนมดี อ าเภอเสนางคนิคม 
 4. หมู่บ้านหมอล าบ้านปลาค้าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 5. แหล่งโบราณคดีบ้านเปือย-หัวดง ต าบลเปือย  อ าเภอลืออ านาจ 

 6. แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า บ้านหนองเรือ ต าบลนาหมอม้า อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 7. วัดพระศรีเจริญอ าเภอหัวตะพาน 
 8. วัดบ่อชะเนงอ าเภอหัวตะพาน 
 9.วัดสี่แยกแสงเพชรอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 10. วัดศรีโพธิ์ชัย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
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      5.1.6 สถานที่ที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดอ านาจเจริญ 
                 จังหวัดอ านาจเจริญ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ หัตถกรรม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ที่สามารถชักจูงใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาเยี่ยมชม ดังนี้ 

       พระมงคลมิ่งเมือง  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีสรรพอาถรรพ์ เป็นมิ่งมงคลควรแก่การ
เคารพบูชาแก่ปวงชนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอ านาจเจริญโดยแท้ ประดิษฐานอยู่ที่เขาดาน
พระบาทซึ่งเป็นที่ตั้งพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์มาแต่ดึกด าบรรพ์ อยู่ติดถนนชยางกูร เส้นทางอ านาจเจริญ-มุกดาหาร 
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นพุทธมณฑลส าหรับเป็นที่บ าเพ็ญและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ์ อ านาจเจริญมีถ้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังคือ ถ้ าแสงแก้ว
และถ้ าแสงเพชร ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเดียวกัน เป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่ามีเทพศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ ภายในถ้ ามี
พระพุทธรูปที่สวยงาม นักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศต่างมุ่งหน้าไปขอพรและปฏิบัติธรรมมิได้ขาย 

        เลอค่าด้วยฝ้ายไหม  ชาวอ านาจเจริญทุกอ าเภอล้วนมีวัฒนธรรมการทอผ้า ทั้งผ้าไหม         
ผ้าฝ้าย และผ้าลายขิดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่การทอผ้าไหมบ้านเปือย อ าเภอ         
ลืออ านาจ ผ้าไหมบ้านสร้อย-บ้านจานลาน อ าเภอพนา การทอผ้าลายขิดบ้านค าพระ อ าเภอหัวตะพาน 
โดยเฉพาะผ้าไหมบ้านเปือย ได้รับยกย่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ว่าเป็นผ้าไหมที่งดงามล้ าเลอ
ค่าและมีคุณภาพดีกว่าถิ่นใดๆ พระองค์ทรงก าหนดราคาขายไว้ให้อย่างเป็นธรรมโดยไม่ใช้เอาเปรียบผู้ผลิตด้วย 

                  เทพนิมิตพระเหลา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามเป็นเลิศ ประดิษฐาน         
อยู่ในวัดพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดอ านาจเจริญ “พระเหลา” เป็นพระพุทธรูป        
ที่ศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีสมญานามว่า        
พระพุทธชินราชแห่งอีสาน มีความเชื่อว่าเทพยดาเป็นผู้นิมิตขึ้นมามีต านานสร้างมาหลายร้อยปี ตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตอนปลายเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนทั่วไป 

                 เกาะแก่งเขาแสนสวย ที่สุดของแดนสยามของจังหวัดอ านาจเจริญด้านอ าเภอชานุมาน            
มีแม่น้ าโขงกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว มีเกาะ แก่งที่สวยงาม มีภูเขาและป่าไม้กลายเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม
ตามธรรมชาติ ผู้คนสามารถไปเที่ยวชมและพักผ่อนได้ทุกฤดูกลาง ผู้ใดได้ไปพบเห็นความสวยงามตามธรรมชาติ
แห่งนี้แล้วดุจดังต้องมนต์ขลังยากท่ีจะลืมเลือน 

 วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง  เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นเทือกยาวในชั้นระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 200-300 เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีถ้ าขนาดกลาง-เล็ก 
หลายแห่งอยู่และเป็นแหล่งต้นน้ าล าห้วยสีโท ห้วยทราย 

 
 อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน  อยู่ห่างจากตัวเมืองอ านาจเจริญประมาณ 3 กิโลเมตร มีภูมิทัศน์ที่

สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ปัจจุบันมีการปรับภูมิ
ทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด 
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 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อยู่ห่างจากอ าเภอชานุมาน ประมาณ 32 กิโลเมตร เนื้อที่อยู่
บนรอยต่อของ 3 จังหวัดคือ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ บางแห่งเป็น
ลานหินชาวบ้านเรียกว่า “ดาน” จุดเด่นของที่นี่มีหลายอย่าง เช่น ภาพสีของประวัติศาสตร์ ลานดอกไม้ บนภูผาก
อมเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ภูสระดอกบัวเป็นแอ่งหินมีดอกบัวหลากสี  
 
        5.2 ด้านแรงงาน 

    จังหวัดอ านาจเจริญ มีประชากรที่อยู่ ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยท า งาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 
219,790 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 144 ,848 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 
142,657 คน คิดเป็นร้อยละ 97.97 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน จ านวน 2,002 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 และผู้รอฤดูกาล จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 ส าหรับผู้มีงานท า พบว่าเป็น
กลุ่มผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม 92,628 คน คิดเป็นร้อยละ 64.39 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ส่วนผู้ท างานนอก
ภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 50,029 คน (ร้อยละ 35.07 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) ผู้มีงานท าจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ฯ จ านวน 13,826 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69 ของผู้ท างานนอกภาค
เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สาขาการบริการราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ จ านวน 8,296 คน คิดเป็นร้อยละ 5.82 การผลิต จ านวน 6,704 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 กิจกรรม
บริการ ด้านอ่ืนๆ จ านวน 4,837 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 และการศึกษา จ านวน 4,497 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 
               การให้บริการจัดหางานในจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)                   
มีต าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 1,587 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสที่แล้ว ที่มีจ านวนต าแหน่งงานว่าง 100 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ไตรมาสนี้พบว่ามี
จ านวน 102 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วท่ีมีจ านวน 238 คน ผู้ได้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้มีจ านวน 118 คน 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่มีจ านวน 87 คน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น
สาเหตุมาจากสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานเพ่ิม  
 
      6) โครงสร้างพ้ืนฐาน   
 6.1 ด้านประปา 

      จังหวัดอ านาจเจริญ มีส านักงานประปาภูมิภาค 5 แห่ง โดยมีหน่วยบริการในต าบลน้ าปลีก           
มีจ านวนผู้ใช้น้ า 966 ครัวเรือน หน่วยบริการป่าติ้ว มีจ านวนผู้ใช้น้ า755 ครัวเรือน หน่วยบริการพนา มีจ านวน
ผู้ใช้น้ า 1,098 ครัวเรือน หน่วยบริการลืออ านาจมีจ านวนผู้ใช้น้ า 658 ครัวเรือน และมีแม่ข่ายอยู่ที่ส านักงาน
ประปาอ านาจเจริญ มีจ านวนผู้ใช้น้ า 10,656 ครัวเรือน 

6.2  ด้านไฟฟ้า 
      จังหวัดอ านาจเจริญ มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 97,071 ครัวเรือน คิดเป็น 98.56 เปอร์เซ็นต์ และมี

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1,419 ครัวเรือน  
6.3 การคมนาคม   
      เส้นทางสายหลักในจังหวัดอ านาจเจริญ มีถนนสายหลัก 2 สาย  ทางหลวงหมายเลข 202 

ระยะทาง 63.076 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 212 ระยะทาง 48.617 กิโลเมตร มีถนนสายรอง 4 สาย 
ทางหลวงหมายเลข 2134 ระยะทาง 33.154 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 2210 ระยะทาง 37.425 
กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 2252 ระยะทาง 8.900 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 2377 ระยะทาง 
1.280 กิโลเมตร และทางหลวงชนบท 25 สาย ระยะทาง 4,100.870 กิโลเมตร 
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6.4 การสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  
      มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขกระจายอยู่ทุกอ าเภอรวม 7 แห่ง โทรศัพท์จังหวัดอ านาจเจริญ มีเลข

หมายโทรศัพท์ จ านวน 17,552 เลขหมาย โดยบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มี 15,600  เลขหมาย บริษัท
สัมปทาน 1,952 เลขหมาย 

 
      7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    1. ทรัพยากรป่าไม้ 
    จังหวัดอ านาจเจริญ  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ  ทรัพยากรป่าไม ้ มีทั้งป่าเต็งรังหรือป่าไม้แดง        

ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตอ าเภอต่างๆ   มีพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด 1,975,871  ไร่  มีพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน 20 ป่า           
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 14 ป่า และป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่  12 พฤศจิกายน 2506 จ านวน 5 ป่า 
และมีอุทยานแห่งชาติ  1  แห่ง  คือ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว และวนอุทยาน 1 แห่ง คือ ภูสิงห์-ภูผาผึ้ง 
จั งหวัดอ านาจ เจริญมี พ้ืนที่ ป่ ารวม  882,446.50 ไร่ ได้ กัน พ้ืนที่ มอบให้ส านั กงานการปฏิ รูปที่ ดิน                    
เพ่ือการเกษตร  (สปก.) น าไปปฏิรูป 300,357.43  ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าไม้  582,089.07  ไร่ โดยพ้ืนที่ป่า
ไม้ 582,089.07 หักพ้ืนที่ทับซ้อนประมาณ 60,559  ไร่เหลือพ้ืนที่ป่า 521,530.07 ไร่คิดเป็นพ้ืนที่ป่า
ไม ้26.40 %ของพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 2 ทรัพยากรน้ า   

    จั ง ห วั ด อ า น า จ เ จ ริ ญ  ตั้ ง อ ยู่ ใ น พ้ื นที่ ลุ่ ม น้ า โ ข ง และลุ่ ม น้ า มู ล  โ ด ยลุ่ ม น้ า โ ข ง  มี พ้ื น ที่
ประมาณ  720  ตารางกิโลเมตร และลุ่มน้ ามูลมีพ้ืนที่ประมาณ  2,510  ตารางกิโลเมตร  จังหวัดอ านาจเจริญ
ในส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ าสาขา ดังแสดงในตาราง  โดยพ้ืนที่ของลุ่มน้ าในจังหวัดสรุป
ได้ดังนี ้ 

 
ตารางแสดงพ้ืนที่ลุ่มน้ าในจังหวัดอ านาจเจริญ  

ลุ่มน้ า 
ลุ่มน้ า
สาขา 

พื้นที่ในจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 (ตร.กม.) 

พื้นที่ลุ่มน้ า    
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่ลุ่มน้ ามูลส่วนที่ 3 ล าเซบก  1,335.59  3,665.36  36.44  
  ล าเซบาย  1,209.03  3,132.37  38.60  

รวม 2,544.62 6,797.73 37.43 
 

    แม่น้ าสายหลัก ได้แก่ แม่น ้ำโขง ไหลผ่านอ าเภอชานุมาน ระยะทาง  38 กิโลเมตร ล้ำเซบก  ไหล
ผ่านพ้ืนที่อ าเภอเมือง  ลืออ านาจ  พนา  และหัวตะพาน  ระยะทาง   200  กิโลเมตร  ล้ำเซบำย  มีต้นก าเนิด
จากสันปันน้ าของลุ่มน้ าล าเซบาย และลุ่มน้ าห้วยบังอ่ี  ไหลผ่าน อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เข้าสู่เขตอ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญและอ าเภอหัวตะพานจังหวัดอ านาจเจริญ จากนั้นจะไหลผ่านอ าเภอม่วงสามสิ บ จังหวัด
อุบลราชธานี บรรจบกับแม่น้ ามูลก่อนถึงอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง   243  กิโลเมตร    

    แม่น้ าสายรอง ได้แก่ ล าห้วยละโอง ล าห้วยปลาแดก ล าห้วยโพธิ ์ ล าห้วยกอก ล าห้วยสีโท ล าห้วย      
จันลัน ล าห้วยพระเหลา  ล าห้วยแซง  ล าห้วยทม  ล าห้วยตาเที่ยง  ล าห้วยจิกเปา  ล าห้วยทราย  ล าห้วยคันแท 
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3. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
    ในเขตป่าอนุรักษ์ คือ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดยโสธร อ านาจเจริญและ

มุกดาหารยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีระบบนิเวศท่ีส าคัญ คือ ระบบนิเวศป่าไม้ และพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ป่าไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ดังนี้ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง จะพบใน
บริเวณต่อเนื่องกับป่าดิบแล้งในเขตภูเขาสูงลงมา พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ รกฟ้า ตะเคียนหิน ประดู่ กระบาก พยุง 
มะค่าแกแล จอง แดง ชิงชัน จิก ติ้ว ส่วนป่าเต็งรังพบอยู่สลับกับป่าเบญจพรรณ ในบริเวณพ้ืนที่แห้งแล้งและลาน
หินทรายบริเวณเนินเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง และไม้ที่มี
ลักษณะแคระแกร็น คือ ข่อยหิน จันทน์ผา 

   ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าส าคัญระดับชาติแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า
ระดับชาติ คือประเภทที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้แก่ ล าธาร และแอ่งน้ าในเขตอุทยานแห่งชาติ                
ภูสระดอกบัว และมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ หนองสามขา อ าเภอหัวตะพาน 

   ในป่าบุ่งป่าทาม ป่าบุ่งป่าทามมีความส าคัญเช่นเดียวกับป่าชายเลนของพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล 
กล่าวคือ มีบทบาทช่วยกักเก็บน้ าและป้องกันน้ าท่วมเฉียบพลันในฤดูน้ าหลาก กักเก็บตะกอน ธาตุอาหาร ที่ถูก
พัดพามากับน้ า และกรองสารพิษจากผิวดินมิให้ลงสู่แม่น้ าป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และมีความส าคัญต่อวิถี
ชีวิตชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งอาหาร 
สมุนไพรของชุมชน และเป็นแหล่งวัตถุดิบส าหรับท าเครื่องใช้ในครัวเรือน พันธุ์ไม้ที่พบในพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทาม         
มีลักษณะเฉพาะและทนอยู่ในสภาพที่มีน้ าท่วมในทุกปีได้เป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบและส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ได้แก่        
ต้นเนาน้ า ฝ้ายน้ า แสง เบ็ญ หูลิง เสียว กระโดนน้ า เหมียด กะเบา สีเสียดน้ า เถาวัลย์ หว้า ถ่ม กระดัน ไผ่ และ
หวายน้ า 

   พ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทาม ที่พบในจังหวัดอ านาจเจริญ โดยแบ่งตามลุ่มน้ าสายหลัก คือ ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง       
ซึ่งมีพ้ืนที่ในหลายจังหวัด มีพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทามที่ส าคัญบริเวณปากน้ าชีบรรจบกับแม่น้ ามูลบริเวณปากห้วยขะยุง 
ล าเซบก ล าเซบาย และล าโดมใหญ่ ตลอดล าน้ าพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทามส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์          
แต่พบว่ามีเจ้าของถือครองสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและตกทอดมาเป็นมรดกของลูกหลานเป็นที่ยอมรับของ
คนในชุมชน มีเพียงส่วนน้อยที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ส่วนรวมของชุมชน แต่เนื่องจาก ยังไม่เคยมีการศึกษาส ารวจและ
ก าหนดแนวทางในการจัดการ ท าให้ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทามได้ถูกจับจองเพ่ือท าการเกษตรเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มี
พ้ืนที่ลดน้อยลงและป่าบุ่งป่าทามที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความอุดมสมบูรณ์ลดลง เนื่องจากพ้ืนที่ป่าและความ
หนาแน่นของต้นไม้ลดลง สาเหตุหลักที่ท าให้พ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทามลดลงอย่างรวดเร็ว คือ การขาดความเข้าใจถึง
ความส าคัญและคุณประโยชน์ของป่าบุ่งป่าทาม ทั้งภาครัฐและประชาชน ประกอบกับการไม่มีกฎระเบียบหรือไม่
มีมาตรการดูแล คุ้มครองรักษา และขาดแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม 

 4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย   
    จังหวัดอ านาจเจริญมีเทศบาลเมืองอ านาจเจริญแห่งเดียวที่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย         

เป็นระบบบ่อผึ่ง  (Stabilization Pond) บริเวณต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ขนาดพ้ืนที่ 72 ไร่  ปริมาณ
น้ าเสียที่เกิดขึ้น 12,819 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ ที่เข้าระบบ 7,856 (ลบ.ม./วัน)  

 5. ขยะมูลฝอย   
    จังหวัดอ านาจเจริญมีร้านรับซื้อขายของเก่า จ านวน 17 แห่ง ในทุกอ าเภอ โดยจะรับซื้อขยะรีไซเคิล

ทุกประเภท เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เป็นต้น แล้วจะรวบรวมขยะดังกล่าวไปขายต่อยังแหล่งรับซื้อขนาดใหญ่
ต่อไป ปัจจุบันจังหวัดอ านาจเจริญมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุข าภิบาล เพียง 1 แห่ง คือ          
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ ดงสีบู ต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง     
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จั ง ห วั ด อ า น า จ เ จ ริ ญ มี พ้ื น ที่  120 ไ ร่  มี ร ะ ย ะ ท า ง ห่ า ง จ า ก ส า นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
อ านาจเจริญ  ประมาณ 15 กิโลเมตร  เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary landfill)  โดยมีเทศบาลต าบลอ านาจและองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงน าขยะมาก าจัดรวมกับ
สถานก าจัดขยะของเทศบาลเมือง ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ยังมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ยัง
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการในลักษณะกองกลางแจ้ง เผา ฝังในหลุมและไถกลบ  

      3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

          อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
  1) อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง ยางพารา 
 2) ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สร้างชุมชนให้
เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการน าทรัพยากรและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบคุณภาพ และเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 

 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ านาจเจริญ (Gross Provincial Products : GPP)   

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
               ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด(ณ ราคาประจ าปี) พ.ศ. 2561 เท่ากับ 18,569 ล้านบาท หรือ
มี GPP Per Capita จ านวน 65,742 บาท/คน/ปี และสาขาอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  5 อันดับแรก ได้แก่             
1) ภาคการเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 29.39 ของ GPP 2) ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
15.31 ของ GPP 3) ภาคการค้า ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.56           
ของ GPP 4) ภาคตัวกลางทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 11.47 ของ GPP 5) ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
7.22 ของ GPP จากการค้าชายแดนที่มีการเปิดด่านการค้าถาวรที่บ้านยักษ์คุ  อ าเภอชานุมาน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 38 กิโลเมตร สินค้าส่งออกไปยัง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึ่งสามารถติดต่อค้าขายได้ จ านวน 10 หมู่บ้าน ประชากรรวมกัน ประมาณ 7,000 คน หากได้มี
การยกระดับเป็นเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการค้าขายและการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างด ี
      ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 2561 

สาขาการผลิต มูลค่า(ล้านบาท) ร้อยละของ GPP 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้   5,457  29.39 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   10  0.05 
อุตสาหกรรม 1,340 7.21 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา   198  1.06 
การก่อสร้าง   927  4.99 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้สว่นบุคคลและของใช้ในครวัเรือน   2,324  12.51 
โรงแรมและภัตตาคาร 18 0.10 
การขนส่ง สถานที่เก็บสนิค้า และการคมนาคม 308  1.66 
ตัวกลางทางการเงิน 2,130 11.47 
บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 814 4.38 
การบริหารราชการแผน่ดนิและการปอ้งกันประเทศ รวมทัง้การประกนั สงัคมภาคบงัคบั 1,108 5.97 
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การศึกษา 2,843 15.31 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 859 4.62 
การให้บริการชุมชน สงัคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 238 1.28 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  18,569  100 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 65,742  

     ที่มาของข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                   

1) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
      (๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตร ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ครบวงจรหรือห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร (GAP) มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม (GMP, HACCP เป็นต้น)  

      (๒) พัฒนาและมีการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และน ามาใช้งานให้สอดคล้องกับผลผลิต 
วัตถุดิบหรืออุตสาหกรรมในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ มูลค่า และลดต้นทุนการผลิตสินค้า 

      (๓) พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น ให้เป็นมาตรฐาน ใช้การจัดการทาง
การตลาดการท่องเที่ยวมาเสริมสร้างให้เกิดคุณค่า และขยายฐานนักท่องเที่ยวโดยรวมและเฉพาะกลุ่ม เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป ส าหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก 

      (๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และน้ า เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ และมีการ
ปรับให้เป็นภูมิทัศน์ส าหรับการพักผ่อน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป 
ของสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในจังหวัด 

    (๕) พัฒนาบุคลากรหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรม ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คุณภาพที่ดี และต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางอุตสาหกรรมและต้นทุนด้านแรงงาน โลจิสติกส์ วัตถุดิบที่สูงข้ึน  

    (๖) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม           
การรายงานผล และการสร้างความเข้าใจ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยการส่งเสริมของภาครัฐ         
ให้มีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และลดความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

    (๗) ท าการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ส าหรับการรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิตัล 4.0 และ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  

    (๘) ท าการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้าง ช่องทางการจัดจ าหน่ายตามพ้ืนที่การคมนาคม 
พ้ืนที่การท่องเที่ยว เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการระบายสินค้าจาก
อุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องจากวัตถุดิบขั้นต้นในจังหวัด  

    (๙) ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจของชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง 
การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 

   (๑๐) พัฒนาระบบการค้าที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ 

   (๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค เพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม 
   (๑๒) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา การตลาด Digital ด้วยระบบ Online 
   (๑3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๒๗ 

 

         2) การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

   การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร  (Internal and External)          
เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ภายในและภายนอก  ปัจจัย
ใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกาสหรืออุปสรรค จะท าให้เข้าใจถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดขององค์กร 
และมีความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบในทางบวก และทางลบ  สามารถก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยการน าจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และหา
วิธีการในการลดจุดอ่อน (Weakness) ให้น้อยลงทั้งนี้การประเมินอย่างรอบด้านท าให้ได้ทราบโอกาส 
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ที่องค์กรเผชิญอยู่ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

     2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัดอ านาจเจริญ 

          จุดแข็ง (Strengths: S) 
    ๑. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน มีองค์กร
ภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า กลุ่ม OTOP ของจังหวัด เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือ
ผู้ประกอบการภายในจังหวัดกับภาครัฐ  
    ๒. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน และสินค้า OTOP มีการวัตถุดิบในพ้ืนที่ ในการผลิตสินค้า 
    3. มีภาคีส่วนร่วม  โดยเป็นภาคีจากอุตสาหกรรม 
    4. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน OTOP ให้ความส าคัญในการรักษา
มาตรฐานคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
       จุดอ่อน (Weakness: W) 

   ๑. การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเพียงการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น 
และไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพ่ิมมูลค่า ท าให้สินค้าไม่หลากหลาย และไม่มีความช านาญเฉพาะ คู่แข่งขันอ่ืน
สามารถเข้ามาได้ง่าย 

   ๒. ขาดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการเพ่ิมมูลค่า
ตลอดจนระบบโลจิสติกส์ 

   ๓. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางรายยังขาดทักษะความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ           
การจัดท าบัญชี กระบวนการขั้นตอนการกู้ยืมจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มีต้นทุนในการ
ผลิต และต้นทุนในการขายสูง สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน  

   4. ไม่มีการก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการประกอบการอุตสาหกรรมที่ชัดเจน   
   5. ผู้ประกอบการขาดการประชาสัมพันธ์และประชุมท าความเข้าใจข้อมูล ท าให้เกิด

การต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
   6. การผลิตสินค้าแบบเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่มีการน าผลงานวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาปรับใช้ ส่งผลให้สินค้าไม่มีความโดดเด่น ไม่ได้รับความนิยม  และขาดการส่งเสริมต่อยอด
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการน าผลงานวิจัยต่างๆ ใช้ต่อยอดในการพัฒนาน้อยมาก เนื่องจากไม่มี
งบประมาณ  

   7. วิสาหกิจชุมชนเกษตร บางกลุ่มยังขาดการพัฒนาด้านการตลาดดิจิตอล  เกี่ยวกับ           
ช่องทางการขายผ่านออนไลน์ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๒๘ 

   8.  สินค้าไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน เลขทะเบียนอาหารและยา มาตรฐาน ISO GMP 
HACCP HALAL หรือมาตรฐานสากลที่จ าเป็น ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆ 

9. กลุ่มผู้ผลิตไม่มีเครื่องมือในการแปรรูปที่ เป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เนื่องจากการลงทุนที่สูงและไม่มีบุคคลากรที่พร้อมในการบ ารุงรักษา ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส าหรับผู้ผลิตรวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อท าให้ต้นทุนลดลง 

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)  

          โอกาส  (Opportunities : O) 
    1. นโยบายของรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs และ OTOP โดยผ่านหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐ ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก  
    2. รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของรัฐ สร้างความ
แข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า และพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์  
    3 . นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดน มีการก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ             
จังหวัดมุกดาหาร และ พัฒนาด่านถาวร อ.ชานุมาน ท าให้มีโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น  
    4. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสิ่ งแวดล้อม ก าหนดนโยบาย และมาตรการให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ และ
มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์การประกอบการอุตสาหกรรม
ในทางท่ีด ี
    5. จังหวัดอ านาจเจริญ มีพ้ืนที่ติดต่อและเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน           
เป็นโอกาสในการด าเนินกิจการการค้าชายแดน  
    6. มีวัฒนธรรม-ประเพณี ที่สามารถพัฒนาสินค้า ให้สอดรับกับวัฒนธรรม-ประเพณี           
ที่สอดคล้องกับความสนใจของลูกค้า 
    7. กระแสนิยมอาหารสุขภาพและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เกิด
ผลิตภัณฑ์และโอกาสใหม่ 
    8. ปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นเปิดโอกาสการผลิตพลังงานทางเลือกจากผลผลิต
การเกษตร 
    9. การขยายตัวของการซื้อขายผ่านระบบ Online มีการขยายตัวอย่างมาก 
    10. มีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ความช านาญ และ เกษตรกรในพ้ืนที่มี
ความสามารถและพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง ยางพา และอ้อย 
    11. ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด อดทนต่อ
สภาพอากาศ ท าให้ได้วัตถุดิบที่สม่ าเสมอ มีคุณภาพดี ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง   
    12. ท าเลที่ตั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่เศรษฐกิจใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
และ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  และมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับประเทศลาว มีเส้นทางเชื่อมโยง สามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก มีโอกาสทางการค้าการลงทุน 
    13. จังหวัดอ านาจเจริญ มีวัตถุดิบและสินค้าที่โดดเด่น เช่น ข้าวอินทรีย์ หรือสินค้า
ทางการเกษตรเหมาะส าหรับน ามาแปรรูปได้หลากหลายวิธี 
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    14. มีสถานที่ทางศาสนา วัฒนธรรม และโบราณสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 
    15. มีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอ านาจเจริญ 
    16. งบพัฒนา ส่งเสริม SME และกลุ่มจังหวัด 
    17. นโยบายจังหวัดมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร  
    18. จังหวัดส่งเสริมพัฒนาด้านไอที 
 
   อุปสรรค (Threats: T) 
    ๑. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ไม่เพียงพอในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งจังหวัด
อ านาจเจริญยังต้องพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอยู่อีกมาก  
    2. การรับรู้เกี่ยวกับจังหวัดอ านาจเจริญยังมีน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง           
ที่มีความโดดเด่น และเป็นที่จดจ ามากกว่า ท าให้ขาดโอกาสในการประชาสัมพันธ์  
    3. ราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน และการขนส่งเพิ่มขึ้น 
    4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารระดับประเทศ ท าให้เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสินค้า 
    5.  ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ/ฤดูกาล ท าให้การผลิตประสบปัญหา 
    6. อัตราค่าจ้างแรงงานมีอัตราสูงเมื่อเทียบกับเพ่ือนบ้านซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่
สูงขึ้น ท าให้การแข่งขันมีอุปสรรค 
    7. การเจรจาพูดคุยด้านภาษากับลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ท าให้เป็นอุปสรรคในการ
เจรจา ทั้งยังมีกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจ านวนมาก 

8. ไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ เนื่องจากแรงงานส่วนหนึ่งอยู่ภาคเกษตรกรรม หาก
ถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวเกษตรกรรมจะขาดแรงงาน 
    9. ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ มีความเข้าใจในผลกระทบจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมที่ไม่ตรงกัน 

10. การคมนาคม โดยเฉพาะถนนระหว่างอ าเภอ เชื่อมแหล่งพ้ืนที่เพาะปลูกพืชหลัก
หลายสายช ารุด ท าให้การขนส่งสินค้าเกษตรมายังจุดรับซื้อล าบาก เพ่ิมต้นทุนค่าขนส่ง 
   11. เกษตรกรคุ้นเคยกับวิธีการผลิตตามที่เคยท า ท าให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ควรมี
การสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มจ านวนมากข้ึน และวัตถุดิบทีมีไม่สอดคล้องกับการแปรรูปสินค้าเพ่ือขยายตลาด
อุตสาหกรรมด้านบริโภค 
    12. ปัญหา COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ Demand - supply side 
    13. ปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อในภาคอุตสาหกรรม 
    14. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เข้าถึงได้ง่าย 
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3) TOWS Matrix 
มาตรการเชิงรุก 
จุดแข็ง (S)-โอกาส (O) 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๑. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง               
มีศักยภาพในการแข่งขัน มีองค์กรภาคเอกชน เช่น             
สภาอุตสาหกรรม หอการค้า กลุ่ม OTOP ของจังหวัด เป็น
หน่วยงานประสานความร่วมมือผู้ประกอบการภายในจังหวัด
กับภาครัฐ  

๑. นโยบายของรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs 
และ  OTOP โ ด ยผ่ า นหน่ ว ย ง านต่ า ง ๆ  ขอ ง รั ฐ 
ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก  
 

๒. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และสนิค้า OTOP มีการ
วัตถุดิบในพื้นที่ ในการผลิตสนิคา้ 

๒ . รั ฐบาลมีน โยบายปรับ โครงสร้ า ง เศรษฐกิ จ
ภาคอุตสาหกรรมของรัฐ สร้างความแข็งแกร่งและ
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับ
อุตสาหกรรมของประเทศ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และ
พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  

๓. มีภาคีส่วนร่วม โดยเปน็ภาคจีากภาคอุตสาหกรรม ๓. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดน มีการ
ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร และ 
พัฒนาด่านถาวร อ.ชานุมาน ท าให้มีโอกาสในการเพิ่ม
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากข้ึน  

4. ผู้ประกอบการ SMEs และวสิาหกิจชุมชน OTOP            
ให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้
อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง 

๔. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสิ่ งแวดล้อม ก าหนด
นโยบาย และมาตรการให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม     
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าและบริการ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ภาพลักษณ์การประกอบการอุตสาหกรรมในทางที่ดี 

 ๕. จังหวัดอ านาจเจริญ มีพื้นที่ติดต่อและเส้นทาง
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นโอกาสในการ
ด าเนินกิจการการค้าชายแดน  

 ๖. มีวัฒนธรรม-ประเพณี ที่สามารถพัฒนาสินค้า ให้
สอดรับกับวัฒนธรรม-ประเพณี ที่สอดคล้องกับความ
สนใจของลูกค้า 

 ๗. กระแสนิยมอาหารสุขภาพและสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เกิดผลิตภัณฑ์และโอกาสใหม่ 

 ๘. ปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นเปิดโอกาสการผลิต
พลังงานทางเลือกจากผลผลิตการเกษตร 

 ๙. การขยายตัวของการซื้อขายผ่านระบบ Online        
มีการขยายตัวอย่างมาก 

 10. มีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ความช านาญ 
และเกษตรกรในพื้นที่มีความสามารถและพื้นที่มีความ
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จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
เหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 
มันส าปะหลัง ยางพา และอ้อย 

 11. ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มี
พื้นที่ปลูกมากที่สุด อดทนต่อสภาพอากาศ ท าให้ได้
วั ต ถุ ดิ บที่ ส ม่ า เ สมอ  มี คุณภาพดี  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 12.ท าเลที่ตั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เศรษฐกิจ
ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร และ อ.เขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี  และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับ
ประเทศลาว มีเส้นทางเชื่อมโยง สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก มีโอกาสทางการค้าการลงทุน 

 13.จังหวัดอ านาจเจริญ มีวัตถุดิบและสินค้าที่โดดเด่น 
เช่น ข้าวอินทรีย์ หรือสินค้าทางการเกษตรเหมาะ
ส าหรับน ามาแปรรูปได้หลากหลายวิธี 

 14.มีสถานที่ทางศาสนา วัฒนธรรม และโบราณสถานที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 15.มีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  วิ ท ย า เ ข ต อ า น า จ เ จ ริ ญ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติอ านาจเจริญ 

 16. งบพัฒนา ส่งเสริม SMEs และกลุ่มจังหวัด 
 17. นโยบายจังหวัดมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

อย่างครบวงจร 
 18. จังหวัดส่งเสริมพัฒนาด้านไอที 
มาตรการเชิงรุก (S-O) 
(๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปผลิตผลจากเกษตร ที่มีศักยภาพในพื้นที่ สนับสนุนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (S2O4,S2O7) 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมแปรรูปจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (S2O10) 
(๓ )  สนับสนุนและมี การจัดตั้ ง ร้ า นค้ าชุมชน ตาม เส้ นทางการคมนาคม การค้ าชายแดนที่ เหมาะสม 
(S4O3,S4O5,S4O13) 
(๔) สนับสนุนและจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสัญลักษณ์ และพัฒนาให้เกิดสินค้ าที่ระลึก สินค้าชุมชนที่มี
คุณภาพ จ าหน่ายตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่จัดตั้งขึ้น (S4O15) 
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดจ าหน่ายและการใช้สินค้าเกษตร สินค้าวัฒนธ รรม ผ่านเครือข่ายในพื้นที่  เช่น               
สภาอุตสาหกรรม หอการค้า หน่วยงานราชการ (S1O6) 
(6) ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนา การตลาด Digital ด้วยระบบ Online (S4O9) 
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มาตรการเชิงพัฒนา 
จุดอ่อน (W)-โอกาส (O) 
 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๑. การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเพียงการ
แปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น และไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า 
ท าให้สินค้าไม่หลากหลาย และไม่มีความช านาญเฉพาะ          คู่
แข่งขันอ่ืนสามารถเข้ามาได้ง่าย 

๑. นโยบายของรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุน 
SMEs และ OTOP โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก  
 

๒. ขาดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและ
การเพิ่มมูลค่าตลอดจนระบบโลจิสติกส์ 

๒ . รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมของรัฐ สร้างความแข็งแกร่งและ
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับ
อุตสาหกรรมของประเทศ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า 
และพัฒนาความสามารถของผู้ ประกอบการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่ องจักร พัฒนาการ
ออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์  

๓. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางรายยังขาดทักษะความเข้าใจ
ในการบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีต้นทุนในการผลิต 
และต้นทนุในการขายสูง สูญเสยีโอกาสในการแข่งขัน  

๓. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดน มีการ
ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร และ 
พัฒนาด่านถาวร อ.ชานุมาน ท าให้มีโอกาสในการ
เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากข้ึน  

๔. ไม่มีการก าหนดพื้นที่ที่ เหมาะสมเพื่อการประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ชัดเจน   

๔. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ก าหนด
น โ ย บ า ย  แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรม     มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งใน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ และ
มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและ
สิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์การประกอบการ
อุตสาหกรรมในทางที่ดี 

๕. ผู้ประกอบการขาดการประชาสัมพันธ์และประชุมท าความ
เข้าใจข้อมูล ท าให้เกิดการต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

๕. จังหวัดอ านาจเจริญ มีพื้นที่ติดต่อและเส้นทาง
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโอกาสในการ
ด าเนินกิจการการค้าชายแดน  

๖. การผลิตสินค้าแบบเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ไม่มีการน าผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาปรับใช้ ส่งผลให้
สินค้าไม่มีความโดดเด่น ไม่ได้รับความนิยม และขาดการส่งเสริม
ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการน าผลงานวิจัยต่างๆ 
ใช้ต่อยอดในการพัฒนาน้อยมาก เนื่องจากไม่มีงบประมาณ 

๖. มีวัฒนธรรม-ประเพณี ที่สามารถพัฒนาสินค้า ให้
สอดรับกับวัฒนธรรม-ประเพณี ที่สอดคล้องกับความ
สนใจของลูกค้า 

7. วิสาหกิจเกษตรบางกลุ่มยังขาดการพัฒนาด้านการตลาด
ดิจิตอล เกี่ยวกับช่องทางการขายผ่านออนไลน์ 

๗. กระแสนิยมอาหารสุขภาพและสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เกิดผลิตภัณฑ์และ
โอกาสใหม่ 

8.  สินค้าไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน เลขทะเบียนอาหาร         
แ ล ะ ย า  ม า ต ร ฐ า น  ISO GMP HACCP HALAL ห รื อ
มาตรฐานสากลที่จ าเป็น ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ 

๘. ปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นเปิดโอกาสการผลิต
พลังงานทางเลือกจากผลผลิตการเกษตร 
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จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
9. กลุ่มผู้ผลิตไม่มีเครื่องมือในการแปรรูปที่เป็นนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากการลงทุนที่สูงและไม่มีบุคคลากรที่
พร้อมในการบ ารุงรักษา ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส าหรับผู้ผลิตรวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อท า
ให้ต้นทุนลดลง 

๙. การขยายตัวของการซื้อขายผ่านระบบ Online        
มีการขยายตัวอย่างมาก 

 10. มีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ความช านาญ 
และเกษตรกรในพื้นที่มีความสามารถและพื้นที่มี
ความเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว
หอมมะลิ มันส าปะหลัง ยางพา และอ้อย 
 

 11. ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มี
พื้นที่ปลูกมากที่สุด อดทนต่อสภาพอากาศ ท าให้ได้
วั ตถุดิบที่ สม่ า เสมอ  มีคุณภาพดี  ได้ รับรางวัล
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

 12.ท าเลที่ตั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เศรษฐกิจ
ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร และ อ.เขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี  และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับ
ประเทศลาว มีเส้นทางเชื่อมโยง สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก มีโอกาสทางการค้าการลงทุน 

 13.จังหวัดอ านาจเจริญ มีวัตถุดิบและสินค้าที่โดด
เด่น เช่น ข้าวอินทรีย์ หรือสินค้าทางการเกษตร
เหมาะส าหรับน ามาแปรรูปได้หลากหลายวิธี 

 14.มีสถานที่ทางศาสนา วัฒนธรรม และโบราณสถาน
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 

 15.มีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น 
มหาวิ ทยาลั ยม หิดล  วิ ทยา เข ตอ าน าจ เจริญ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติอ านาจเจริญ 
 

 16. งบพัฒนา ส่งเสริม SMEs และกลุ่มจังหวัด 
 17. นโยบายจังหวัดมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิน่

อย่างครบวงจร 
 18. จังหวัดส่งเสริมพัฒนาด้านไอที 

 
 
 

มาตรการเชิงพัฒนา (W-O) 
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จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
(1) สนับสนุนส่งเสริม พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมสร้างแหล่งแหล่งเรียน รู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม                  
ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ โดยร่วมกับสถาบันทางการศึกษา (W3,O15) 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น รวมถึงการมีการน าผลงานวิจัยมาต่อยอดในการพัฒนา          
ให้สามารถรองรับการค้าชายแดน เส้นทางคมนาคม และเส้นทางการท่องเที่ยว (W6O3,W6O5,W6O12) 
(3) พัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารการจัดการ การเงินและบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม (W3,O2) 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด
ออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด (W7O9) 
(5) มีการก าหนดนโยบายและมาตรการ ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ความปลอดภัย ในสถาน
ประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (W8,O4) 
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  (W4,O4) 
(7) ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจของชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยร่วมกับสถาบันทางการศึกษา (W5,O15) 
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มาตรการเชิงป้องกัน 
จุดแข็ง (S)-อุปสรรค(T) 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค(T) 
๑. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง               
มีศักยภาพในการแข่งขัน มีองค์กรภาคเอกชน เช่น             
สภาอุตสาหกรรม หอการค้า กลุ่ม OTOP ของจังหวัด เป็น
หน่วยงานประสานความร่วมมือผู้ประกอบการภายในจังหวัด
กับภาครัฐ  

๑. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ไม่เพียงพอใน
การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญยังต้องพัฒนา
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอยู่อีกมาก  
 

๒. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และสนิค้า OTOP มีการ
วัตถุดิบในพื้นที่ ในการผลิตสนิคา้ 

๒. การรับรู้เกี่ยวกับจังหวัดอ านาจเจริญยังมีน้อย เมื่อ
เทียบกับจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความโดดเด่น และเป็นที่
จดจ ามากกว่า ท าให้ขาดโอกาสในการประชาสัมพันธ์  

๓. มีภาคีส่วนร่วม โดยเปน็ภาคจีากภาคอุตสาหกรรม ๓. ราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พลังงาน และการขนส่งเพิ่มขึ้น 

4. ผู้ประกอบการ SMEs และวสิาหกิจชุมชน OTOP            
ให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้
อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง 

๔. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารระดับประเทศ 
ท าให้เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสินค้า 
 

 ๕. ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ/ฤดูกาล ท าให้
การผลิตประสบปัญหา 

 ๖. อัตราค่าจ้างแรงงานมีอัตราสูงเมื่อเทียบกับเพื่อน
บ้านซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ท าให้การ
แข่งขันมีอุปสรรค  

 ๗. การเจรจาด้านภาษากับลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ 
ท าให้เป็นอุปสรรคในการเจรจา 

 8. ไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ เนื่องจากแรงงานสว่น
หนึ่งอยู่ภาคเกษตรกรรม หากถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
เกษตรกรรมจะขาดแรงงาน 

 9. ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีความ
เข้าใจในผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรมที่
ไม่ตรงกัน 

 10.การคมนาคม โดยเฉพาะถนนระหว่างอ า เภอ         
เชื่อมแหล่งพื้นที่เพาะปลูกพืชหลักหลายสายช ารุด         
ท าให้การขนส่งสินค้าเกษตรมายังจุดรับซื้อล าบาก        
เพิ่มต้นทุนค่าขนส่ง 

 11.เกษตรกรคุ้นเคยกับวิธีการผลิตตามที่เคยท า ท าให้
ยากต่อการเปลี่ยนเปลี่ยน ควรมีการสร้างแหล่งเรียนรู้
ใหม่ๆ เพิ่มจ านวนมากขึ้น และวัตถุดิบที่มีไม่สอดคล้อง
กับการแปรรูปสินค้าเพื่อขยายตลาดอุตสาหกรรมด้าน
บริโภค 

 12.ปัญหา COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ Demand – 
Supply side 

 13. ปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อ       
ในภาคอุตสาหกรรม 
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จุดแข็ง (S) อุปสรรค(T) 
 14.ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เข้าถึงได้ง่าย 
มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) 
(1) พัฒนาและมีการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี มาใช้งานให้สอดคล้องกับผลผลิตวัตถุดิบหรืออุตสาหกรรมในท้องถิ่น 
เพื่อเพิ่มมูลค่า คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้า (S4T12) 
(2) ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ให้มีการแปรรูปสินค้าที่สอดคล้องกับวัตถุดิบในพื้นที่ เพื่อเป็นการขยายตลาด
อุตสาหกรรมด้านการบริโภค (S2T13) 
(3) พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ส าหรับการรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิตัล 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (S4T12) 
(4) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน (S2T16) 
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น ให้เป็นมาตรฐาน ใช้การจัดการ
ทางการตลาดการท่องเที่ยวมาเสริมสร้างให้เกิดคุณค่า และขยายฐานนักท่องเที่ยวโดยรวมและเฉพาะกลุ่ม เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป ส าหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก (S4T2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการเชิงหลีกเลี่ยง 
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จุดอ่อน (W)-อุปสรรค (T) 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

๑. การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเพียงการ
แปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น และไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า        
ท า ใ ห้สินค้าไม่หลากหลาย และไม่มีความช านาญเฉพาะ                      
คู่แข่งขันอ่ืนสามารถเข้ามาได้ง่าย 

๑. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ไม่เพียงพอ
ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญยังต้อง
พัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอยู่อีกมาก  
 

๒. ขาดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและ
การเพิ่มมูลค่าตลอดจนระบบโลจิสติกส์ 

๒. การรับรู้เกี่ยวกับจังหวัดอ านาจเจริญยังมีน้อย 
เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความโดดเด่น 
และเป็นที่จดจ ามากกว่า ท าให้ขาดโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์  

๓. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางรายยังขาดทักษะความเข้าใจ
ในการบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีต้นทุนในการผลิต 
และต้นทนุในการขายสูง สูญเสยีโอกาสในการแข่งขัน  

๓. ราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พลังงาน และการขนส่งเพิ่มขึ้น 

๔. ไม่มีการก าหนดพื้นที่ที่ เหมาะสมเพื่อการประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ชัดเจน   

๔ . ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล งน โ ยบ า ยก า ร บ ริ ห า ร
ระดับประเทศ ท าให้เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสินค้า 
 

๕. ผู้ประกอบการขาดการประชาสัมพันธ์และประชุมท าความ
เข้าใจข้อมูล ท าให้เกิดการต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

๕. ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ/ฤดูกาล 
ท าให้การผลิตประสบปัญหา 

๖. การผลิตสินค้าแบบเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ไม่มีการน าผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาปรับใช้ ส่งผลให้
สินค้าไม่มีความโดดเด่น ไม่ได้รับความนิยม และขาดการส่งเสริม
ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการน าผลงานวิจัยต่างๆ ใช้
ต่อยอดในการพัฒนาน้อยมาก เนื่องจากไม่มีงบประมาณ 

๖. อัตราค่าจ้างแรงงานมีอัตราสูงเมื่อเทียบกับ
เพื่อนบ้านซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ท าให้
การแข่งขันมีอุปสรรค  

7. วิสาหกิจเกษตรบางกลุ่มยังขาดการพัฒนาด้านการตลาด
ดิจิตอล เกี่ยวกับช่องทางการขายผ่านออนไลน์ 

๗ . การ เจรจาด้ านภาษากั บลู กค้ าที่ ม าจาก
ต่างประเทศ ท าให้เป็นอุปสรรคในการเจรจา 

8.  สินค้าไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน เลขทะเบียนอาหาร         
แ ล ะ ย า  ม า ต ร ฐ า น  ISO GMP HACCP HALAL ห รื อ
มาตรฐานสากลที่จ าเป็น ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ 

8. ไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ เนื่องจากแรงงาน
ส่วนหนึ่งอยู่ภาคเกษตรกรรม หากถึงฤดูกาลเก็บ
เก่ียวเกษตรกรรมจะขาดแรงงาน 

9. กลุ่มผู้ผลิตไม่มีเครื่องมือในการแปรรูปที่ เป็นนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากการลงทุนที่สูงและไม่มีบุคคลากรที่
พร้อมในการบ ารุงรักษา ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส าหรับผู้ผลิตรวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อท าให้
ต้นทุนลดลง 

9. ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีความ
เข้ า ใ จ ในผลกระทบจากกา รป ระกอบกา ร
อุตสาหกรรมที่ไม่ตรงกัน 

 10.การคมนาคม โดยเฉพาะถนนระหว่างอ าเภอ         
เชื่อมแหล่งพื้นที่เพาะปลูกพืชหลักหลายสายช ารุด         
ท าให้การขนส่งสินค้าเกษตรมายังจุดรับซื้อล าบาก        
เพิ่มต้นทุนค่าขนส่ง 

 11.เกษตรกรคุ้นเคยกับวิธีการผลิตตามที่เคยท า 
ท าให้ยากต่อการเปลี่ยนเปลี่ยน ควรมีการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มจ านวนมากขึ้น และวัตถุดิบ
ที่มีไม่สอดคล้องกับการแปรรูปสินค้าเพื่อขยาย
ตลาดอุตสาหกรรมด้านบริโภค 
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จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 
 12.ปัญหา COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ Demand 

– Supply side 
 13. ปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อ       

ในภาคอุตสาหกรรม 
 14.ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เข้าถึงได้ง่าย 
มาตรการเชิงหลีกเลี่ยง (W-T) 
(๑) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความส าคัญของมาตรฐานและความเชื่อมั่นเครื่องหมายมาตรฐาน ให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค (W6T11) 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้าง ช่องทางการจัดจ าหน่ายตามพื้นที่การคมนาคม พื้นที่การท่องเที่ยว เครือข่าย
ภาคอุตสาหกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการระบายสินค้าจากอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากวัตถุดิบ
ขั้นต้นในจังหวัด (W1T10) 
(๓) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยการส่งเสริมของภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง                 
ตามกฎ ระเบียบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และลดความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (W5T9) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (W1T12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
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กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

- มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความชัดเจน 
- มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันเวลา และสถานการณ์ 
- กระบวนการออกใบอนุญาตที่มีความรวดเร็วตาม 
- การก าหนดผังเมืองให้มีความชัดเจน 
- การจัดการแรงงานต่างด้าว 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในระดับสากล 
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
- เพ่ิมโอหาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมี
นวัตกรรม 
- การสนับสนุนสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ 
- สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาโดยหางบประมาณมาพัฒนาเรื่องการลดต้นทุน
การผลิต เช่น เครื่องจักรในการผลิต 
- สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาโดยหางบประมาณมาอบรมด้านการตลาด
ดิจิตอลให้กับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรที่มีศักยภาพ 

ประชาชน/ผู้บริโภค - สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบเรื่องมาตรฐานต่างๆ 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย 
- ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

ชุมชน -ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบการต้องการให้มีการก ากับ/
ควบคุม/ดูแลการประกอบกิจการ โรงงาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน/สถานศึกษา -มีข้อก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
-มีการบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิด 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 – 2565 
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 3.2.1 วิสัยทัศน์ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

   “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 

 3.2.2 พันธกิจส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ   
๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับอาเซียน 
๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต และให้

ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการอุตสาหกรรมให้มีความเป็นเลิศ 
๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายอุตสาหกรรม 

 

 
       ๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับอาเซียน 

 
 เป้าประสงค์   

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในแข่งขัน 
2. พัฒนาและยกระดับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย  

๑. จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
๒. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน (มผช.) 

 
 กลยุทธ์ / โครงการ 

                                                               หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 (ถ้ามี) 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ ๑  
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอตุสาหกรรม    
1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One 
Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 

 
 

0.170 

 
 

0.200 

 
 

0.200 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  

 

0.175 

 

 
 

0.180 
 

 
 

0.180 
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กลยุทธ์ที่ ๓  
ระบบฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการจัดท าฐานข้อมลูภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การเตือนภยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดบัจังหวัด  

 
 

0.060 

 
 

0.070 

 
 

0.070 

 
   
 

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าประสงค์   
๑) ส่งเสริมให้สถานประกอบการ มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย  

  ๑. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 
  2. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   

 กลยุทธ์ / โครงการ 
                                                               หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 (ถ้ามี) 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมสถานประกอบ
มีเครือข่าย และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

0.042 

 
 
0.042 

 
 
0.042 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการลุม่น้ าและวาง
ระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม  

 

0.032 

 
 
0.032 

 
 
0.032 
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3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล บุคลากรและ
เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม  

 
 เป้าประสงค์   
      1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้บุคลากรภายในส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
      2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 

  
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย  

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
2.จ านวนเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการฝึกอบรม 

  
 กลยุทธ์ / โครงการ 

                                                               หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 (ถ้ามี) 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาองค์ความรู้
บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตรองรับการเติบโต 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

0.042 

 
 
0.042 

 
 
0.042 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในภูมภิาค  

 

0.353 

 
 
0.353 

 
 
0.353 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดัน

แผนระดับท่ี 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

          การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน มีเครื่องมือใน
การวางกรอบการด าเนินงานและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในระยะเวลาที่ผา่น
มารัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามกรอบเวลาของรัฐบาล (4 ปี) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและได้ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณส าหรับหน่วยงานย่อยภายในกรมและแผนในภาพรวม ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ตอบสนองนโยบายและให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับเช่นกัน โดยจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 
30,000 บาท เพื่อให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพื้นที่ อันจะน า ไปสู่การ
ก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการและประชาชนที่เกี่ยวข้ อง                              
รวมถึงประสิทธิภาพของการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพื่อมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาอตุสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที่
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่มีบริบทเปลี่ยนไป 
2. เพื่อมีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคและระดับจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
และประชนในพื้นที่ 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

1. มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาเจริญ ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่มีบริบทเปลี่ยนไป 
2. น าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ไปจัดท าค าของบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในส่วนกลางและระดับจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที ่

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาเจริญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ที่มาจากความเห็นของหลากหลาย
ภาคส่วน เป็นแผนที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอ านาจเจริญ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ า และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี (เริ่ม ตลุาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) 
8. กิจกรรมส าคัญ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
9. งบประมาณ 30,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด        

โดยบูรณาการข้อมลูอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

          การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ในการเตรียมพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในภาวการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับกับดักของประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และอัตราการเจริญเติบโตที่ผันผวนตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคโดยภาครัฐ จึงถือเป็นภารกิจหลักส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
          การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจเพื่อเตือนภัย การตัดสินใจการลงทุนในอาเซียนและด้านอื่นๆ ถือเป็น
หน้าที่ส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานตัวแทนของกระทรวง
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ต้องท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์สภาวะการลงทุนอุตสาหกรรม อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การผลิตแต่ละประเภท รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อน าไปจัดท านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติ พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด รวมถึง
รายงานการชี้น าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดรายไตรมาสได้อย่างถูกต้องแม่นย า สอดคล้องกับฐานข้อมูล
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรบให้บริการแกผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิต
อุตสาหกรรมชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้น าไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านการลงทุน และ
เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์กับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแผลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพื่อให้จังหวัดอ านาจเจริญและกระทรวงอุตสาหกรรมมีข้อมูลขี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. เพื่อให้มีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การคาดการณ์แนวโนม้ 
และชี้น าเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรมสาขาที่ส าคัญภายในจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการ 
3. เพื่อให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ มีฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

1. ข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด จ านวน 4 รายงาน 
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ภาคอุตสาหกรรม ราย 12 เดือน จ านวน 1 รายงาน 
3. รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน จ านวน 2 รายงาน 
4. รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน จ านวน 12 รายงาน 
5. พัฒนาและการบริการจัดการขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมภายในจังหวัด จ านวน 3 ฐานข้อมูล 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด จ านวน 4 รายงาน 
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ภาคอุตสาหกรรม ราย 12 เดือน จ านวน 1 รายงาน 
3. รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน จ านวน 2 รายงาน 
4. รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน จ านวน 12 รายงาน 
5. พัฒนาและการบริการจัดการขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมภายในจังหวัด จ านวน 3 ฐานข้อมูล 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ า และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี (เริ่ม ตลุาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) 
8. กิจกรรมส าคัญ - 

9. งบประมาณ 60,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๔๕ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการการบริหารจัดการลุม่น้ าและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

          ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อน เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินการในเชิงรุกด้วยการก าหนดและวาง
มาตรการในการตรวจสถานประกอบการให้ด าเนินการประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ซ่ึงเป็นตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมในภูมิภาพ เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันไม่ให้สถานประกอบการสร้าง
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่โรงงานทั่งที่อยู่ริมแม่น้ า และใน
พื้นที่อื่นทั่วไป ไม่ให้สร้างมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยก าหนดที่จะน าระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาด าเนินการกับ
สถานประกอบการ เพ่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นด าเนินการ การเปิดเผยข้อมูล การเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การดูแลสถานประกอบการและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อชุมชนและทรัพยากรน้ าและสร้างจิตส านึกของประชาชนการด าเนินกิจกรรมเพ่อ
บริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการรวมทั้งส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษในรูปแบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง ที่เน้น
การป้องกันแบบเชิงรุก อันจะส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถ การป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการได้เป็น
อย่างดี ซ่ึงการด าเนินการเหล่านี้ จะเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคชุมชน สถานประกอบการและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษและน าไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพื่อการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง  

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงอุตสาหกรรม มีข้อมูลในการบริหาร
จัดการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทันท่วงที เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการ
วางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเสียในแม่น้ าสายหลัก ล าธาร คู คลอง และบึงที่ส าคัญ 
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และส่วนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดคณะกรรมการส่ง
เสริมากรด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนรวมทั้งมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

1. สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจและน าระบบธรรมาภบิาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการด าเนินกจิการ 
เพื่อการระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ 
2. สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

สถานประกอบการมแีผนการปอ้งกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม รว่มกับสมาชกิเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ า และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี (เริ่ม ตลุาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) 
8. กิจกรรมส าคัญ - 

9. งบประมาณ 32,700  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๔๖ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการถ่ายโอนภารกจิการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

                 กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงาน  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ให้แก่ กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และเทศบาลทั่วประเทศ  ทั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  เป็นต้นมา ใน 3 ภารกิจ (1) การก ากบั
ดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 (2)  การก ากับดูแลและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2  และ(3)  การตรวจสอบ
กรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ ซ่ึงได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับ
การ  ถ่ายโอนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตลอด 

     ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายหลายๆฉบับเพื่อให้ก้าวทันสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรวมถึง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) และ(ฉบับที่ ๓)              
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้วนั้น                    
ท าให้ภารกิจการถ่ายโอนฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรได้รับองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป  

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ มีความรู้ การตรวจและรายงานผลการตรวจสอบ
การประกอบกิจการโรงงาน ภายใต้การก ากับดูแล ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แ ละที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ มีความเข้าใจกรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
๒. เจ้าหน้าที่เทศบาลในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ  มีความรู้  ความเข้าใจการตรวจและรายงานผลการตรวจสอบการประกอบ
กิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
๓. เกิดการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ภารกิจร่วมกัน อันน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 24 แห่ง    

 
๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที ่4 การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรมและสันติสุขมีการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมภิบาลและทันสมัย 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ 8 เดือน  (เริ่ม มีนาคม ถึง กันยายน 2564) 
8. กิจกรรมส าคัญ - 

9. งบประมาณ 54,800  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๔๗ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-
Industrial Community : OPOAI-C) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           

2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

                   ภาคการเกษตรของประเทศไทย มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 45 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประเทศไทยมีความได้เปรียบในสภาพภูมิประเทศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ แต่การผลิตในภาคการเกษตรยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล และผลผลิตมีคุณภาพต่ า ล้นตลาดท าให้มีราคา
ตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ า เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการรักษาคุณภาพ
หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
รัฐบาลจึงได้มีนโยบายที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ และกระทรวง
อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร  ใน
ลักษณะของฝากและของที่ระลึกที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งสามารถให้วิสาหกิจชุมชน
หรือ SMEs คนตัวเล็ก สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการ 
รวมถึงสามารถใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce เช่ือมโยงการค้าขายสู่สากล โดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs คนตัวเล็กและวิสาหกิจชุมชนไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและความ
พร้อมในการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
สามารถเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และเกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรราย
อื่นต่อไป  

                    ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ส่วนภูมิภาค 
สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรฐานราก ซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ผ่านการสร้างความตระหนักสร้างองค์ความรู้เรื่องการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การสร้างผู้ประกอบการขนาดย่อม เพื่อให้เกษตรกรฐาน
รากมีความภาคภูมิใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่นค่ัง อย่างยั่งยืนสืบไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ และมั่งค่ัง ด้านรายได้ อย่างยั่งยืน 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร (Value Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนการเกษตร/
สหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตลาด 
3. เพื่อเช่ือมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  
4. เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร/Start Up/SMEs คนตัวเล็ก  

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

1. สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้สามารถ  แข่งขันได้ใน
ตลาดสากล   
2. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยให้มีความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้  
3. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร 
การตลาด และการบริหารจัดการ จ านวน 30 ราย     
2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย MIN ITC/มาตรฐานผลิตภัณฑ์  จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์  
3. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผา่นการคัดเลือก ได้รับการอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม ่เป็นนักธุรกิจ
เกษตร/ Startup/ SMEs คนตัวเล็ก จ านวน 2 ราย     

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที ่2 การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบรกิาร การค้าชายแดน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนือง 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. กิจกรรมส าคัญ - 

9. งบประมาณ 219,300  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๔๘ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน :                   
งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

                 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้จัดท าโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น โดยมี
ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี วงเงินประมาณ 112,475,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เพื่อ
รองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือระดับพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบาย
จัดตั้งโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อผลิตจ าหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภค ฉะนั้นโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. จึงเป็นแนวทางที่
สอดคล้องและสนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ จากชุมชน
สู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้ เป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเน้นให้มี
การพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1) การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสมอ. จะก าหนดมาตรฐาน โดยมีข้อก าหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ผลิตเข้าถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ง่ายและค านึงถึง
ระยะเวลาในการก าหนดมาตรฐาน โดยใช้ข้อมูลจากประชุมสัมมนาเพื่อจัดท ามาตรฐาน โดย สมอ. หรือจัดจ้างกลุ่มนักวิชาการ 
และให้ผ่านการประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้ 
2) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสมอ. จะให้การรับรองและการตรวจติดตามผล เพื่อสนับสนุนผู้ท าให้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค โดยการเก็บตัวอย่างทดสอบ และค่าใช้จ่ายในการทดสอบตัวอย่างทางโครงการฯ 
จะให้การสนับสนุน สมอ. จะก าหนดรูปแบบเครื่องหมายรับรองและจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบและ
ยอมรับอย่างทั่วถึง 
3) ด้านพัฒนาผู้ผลิตในชุมชนในกรณีที่ผู้ผลิตบางรายมีปัญหาในการท าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด สมอ.จะ
ส่งผูเ้ช่ียวชาญหรือนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้เบื้องต้นโดยการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ณ ต าบลสถานที่ผลิตจนมีขีด
ความสามารถขอรับการรับรองได้ 
4) ด้านส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สมอ. จะสร้างการรับรู้เพื่อให้รู้จักและเกิดความตระหนักตื่นตัว โดยเปิดตัวและแนะน า
โครงการผ่านสื่อต่างๆเช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สร้างแรงจูงใจทั้งทางตรงและทางอ้อมกล่าวคือ จัดประชุมผู้น า
ชุมชนหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน และเผยแพร่โครงการให้ทราบด้วยวิธีการต่างๆ เน้นใช้สื่อในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สปอตโฆษณา ทางวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ตอกย้ าความส าเร็จของผู้ได้รับการรับรอง และยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่าง
ความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ชาวบ้านภูมิปัญญาไทย และให้ผู้ผลิตเกิดภาพพจน์ที่ดีว่าเป็นสินค้าคุณภาพเทียบสินค้าแบรนด์เนม
ทั้งหลาย 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

1. เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้ท าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนด้านการตลาดโดยการให้เครื่องหมายรับรองซ่ึง
จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับการผลิตต่อไป 
2. เป็นการสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ผ่านการรับรองเพื่อสามารถแสดงสัญลักษณ์ 
3. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้มีการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะในโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ 
4. เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด ให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อถือของผู้ซ้ือในและต่างประเทศ 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ กฎหมาย 
ประสบการณ์จากการอบรมสัมมนาหรือการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน พร้อมได้รับบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 
2. ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชมุชนที่เข้ารว่มโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 จะได้
น าความรู้ ประสบการณ์ ค าปรกึษาแนะน า และขอ้มูลสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ประโยชน์    

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที ่2 การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบรกิาร การค้าชายแดน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนือง 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
8. กิจกรรมส าคัญ - 

9. งบประมาณ 175,100  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๔๙ 

 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

             การส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐบาล  กระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัดที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้า
และบริการ ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในภาวการณ์ที่ภาคการผลิตมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในโลกเศรษฐกิจ   ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม             
จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้การส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค สามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดจัดโครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม  ในส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ผลิตในจังหวัด  ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศ รัฐบาล 
กระทรวงอุตสาหกรรม และ จังหวัด  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
3. ส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัด 
4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

1. สามารถพัฒนาและสงเสรมิอุตสาหกรรมในระดับจังหวดั ได้อย่างสอดคลองกับนโยบายและ ยุทธศาสตรของประเทศ รัฐบาล กระทรวง
อุตสาหกรรม และจังหวัด  
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับการสงเสริมและพัฒนา  ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม  
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ใหความส าคัญและใชมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ในการผลิตผลิตภัณฑมากขึ้นอันสงผลดีตอลูกคาที่เป็นผู้อุปโภค บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ  

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ กฎหมาย 
ประสบการณ์จากการอบรมสัมมนาหรือการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน พร้อมได้รับบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 
2. ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชมุชนที่เข้ารว่มโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 จะได้
น าความรู้ ประสบการณ์ ค าปรกึษาแนะน า และขอ้มูลสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ประโยชน์    

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที ่2 การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบรกิาร การค้าชายแดน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนือง 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
8. กิจกรรมส าคัญ - 

9. งบประมาณ 455,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๕๐ 

 

4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564-2565 
 

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

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

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2561 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดอ านาจเจริญ ปี  2564 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง เส้นทาง

การค้าสู่อาเซียน 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านอุตสาหกรรม  

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การพัฒนาการผลิต และการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่าข้าวหอม

มะลิอาหารปลอดภยัและ
ยกระดับสู่การเป็นเมือง

สมุนไพร 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
เพื่อยกระดับความสามารถในการ

แข่งขัน ให้ได้มาตรฐานสากล 
เช่ือมโยงกับอาเซียน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาสู่เมืองการค้า การ
บริการ การค้าชายแดน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่
เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้      

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และ
พลังงานเพื่อการอนุรักษ ์และ

ใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน 

ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ดิจิตอล บุคลากรและ

เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคม
คุณธรรมและสันติสุขมีการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มี      
ธรรมาภิบาลและทันสมัย 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 5

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๕๑ 

 
4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด  

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ รายละเอียดดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                            
เพ่ือเพ่ิมคุณค่า มูลค่าข้าวหอมมะลิอาหารปลอดภัยและยกระดับสู่การเป็นเมืองสมุนไพร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และ
พลังงานเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน   

  

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการ 

ปฏิบัติงานทั้งปี 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (กตร.)   
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพ
อุตสาหกรรมในจังหวัด 100 ราย 100 ราย 

1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน 100 ราย 100 ราย 

1.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง 215 ราย 215 ราย 
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนใน
จังหวัด ในรูปแบบเอกสาร/Electronic File และ Website 

215 ราย 215 ราย 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กยผ.) 

  

2.1 จัดท าข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด 4 รายงาน 4 รายงาน 
2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

200 ราย 200 ราย 

2.3 จัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ราย 6 เดือน 2 รายงาน 2 รายงาน 
2.4 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน 12 รายงาน 12 รายงาน 
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2.6 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลท าเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ 
การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน ส าหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้สนใจ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2.7 จัดท ารายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 1 รายงาน 1 รายงาน 
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
บูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ (กยผ.) 

  

3.1 จัดประชุมจัดท า/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดให้
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนชุมชน เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2564-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564     หน้าท่ี ๕๒ 

 

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอจ.อ านาจเจริญ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการ 

ปฏิบัติงานทั้งปี 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (กตร.)   
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพ
อุตสาหกรรมในจังหวัด 100 ราย 100 ราย 

1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน 100 ราย 100 ราย 

1.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง 215 ราย 215 ราย 
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนใน
จังหวัด ในรูปแบบเอกสาร/Electronic File และ Website 

215 ราย 215 ราย 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กยผ.) 

  

2.1 จัดท าข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด 4 รายงาน 4 รายงาน 
2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

200 ราย 200 ราย 

2.3 จัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ราย 6 เดือน 2 รายงาน 2 รายงาน 
2.4 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน 12 รายงาน 12 รายงาน 
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2.6 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลท าเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ 
การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน ส าหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้สนใจ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2.7 จัดท ารายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 1 รายงาน 1 รายงาน 
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
บูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ (กยผ.) 

  

3.1 จัดประชุมจัดท า/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดให้
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนชุมชน เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

 

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



ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ
ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 3 ต ำบลโนนหนำมแท่ง  อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ

จังหวัดอ ำนำจเจริญ  37000 โทรศัพท์ 0 4598 9760
https://amnatcharoen.industry.go.th/th


