
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

       ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยภูมิ  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระดับจังหวัด พ.ศ.
2564 - 2565  ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  สถำนกำรณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงโดยสำมำรถน ำไปใช้
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดชัยภูมิ ในกำรจัดท ำแผนงำน/ โครงกำรและแผนปฏิบัติงำนที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน       
เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องดำวเรือง โรงแรมสยำมริเวอร์ รีสอร์ท อ ำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือแสดงข้อคิดเห็นและร่วมพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม มีผู้เข้ำร่วมรวมจ ำนวน      
30 คน งบประมำณในกำรจัดสัมมนำ ทั้งสิ้น 22,500 บำท  สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ได้ดังนี้  
 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“เป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปการเกษตร  อย่างบูรณาการและย่ังยืน” 

 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  โครงการ 
 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
      1) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต อุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง และอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร 
      2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม 
      3) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจชุมชน เพ่ือกำร
แข่งขันในประชำคมอำเซียน 
      4) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      5) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำคอุตสำหกรรมให้มีศักยภำพ 
 
ข้อเสนอตามประเด็นยุทธศาสตร์มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรม       
แปรรูปการเกษตร 

กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมในด้ำนกำรลงทุนและกำรประกอบกำร ให้แก่ผู้ประกอบกำรในภูมิภำค 

     - ส่งเสริมกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรมกับนักลงทุนที่มีศักยภำพ 
     - ชักชวนนักลงทุนและอนุญำตจัดตั้งโรงงำนแปรรูปสินค้ำจำกภำคเกษตร 
เช่น 
สับปะรด ยำงพำ 
     - ส่งเสริมให้เกิดโรงงำนแปรรูปสับปะรด ในพ้ืนที่ 
     - พัฒนำกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรให้มีที่มำรับสินค้ำ ไม่ใช่น ำ
สินค้ำออกนอกจังหวัด 



       
1.2 ส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรเกษตร              

     - บรรจุภัณฑ์ที่สวยงำมมีเอกลักษณ์ 
     - พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ จังหวัด เ พ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรม
กำรเกษตร 
     - พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง ผลผลิตใน
อุตสำหกรรม แปรรูปกำรเกษตร 
     - บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร
อุตสำหกรรมให้ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ 
2.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม 
  - ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม 
  - แก้ไขผังเมืองเพ่ือให้โรงงำนอุตสำหกรรมสำมำรถพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

ไปแข่งขันได ้
  - เมืองชัยภูมิมีชื่อเสียงเรื่องผ้ำไหมผู้แปรรุปผู้ผลิตให้มีคุณภำพต้องผ่ำน 

มผช.ให้ทุกกลุ่มท่ีผลิต 
    - ปรับภูมิทัศน์และระบบสำธำรณูปโภคในพื้นที่กำรท่องเที่ยวให้ทันสมัยเพ่ือ

บริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดให้เกิดในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว    
                                   2.2 ส่งเสริมและพัฒนำส่งเสริมกระบวนกำรแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและ 

ศักยภำพในกำรแข่งขัน 
  -พัฒนำอัตลักษณ์สินค้ำพ้ืนเมืองสู่สำกล เช่น ลำยผ้ำต่ำงๆ 

    - ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำแปรรูปกำรเกษตรให้เป็นที่ต้องกำรของตลำด 

    - พัฒนำแนวทำงหรือเพ่ิมควำมยืดหยุ่นของข้อบังคับให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถมีแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจชุมชนให้มศีักยภำพ เพ่ือกำรแข่งขันใน

ประชำคมอำเซียน 
  - ให้วิสำหกิจชุมชมชนเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ำยขึ้น 
  - ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำ 
  - ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำร SMes และวิสำหกิจชุมชนให้มีศักยภำพ 
  - มีกำรสร้ำงเรื่องรำวให้รูว้่ำเป็นชัยภูมิ 
  - มีกำรพัฒนำให้คนรุ่นใหม่ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น Young Smart 
  - ให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำร เรื่อง Story telling เพ่ือเพ่ิมมลูค่ำของผลิตภัณฑ์ 
  - พัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและส่งเสริมกำรตลำด 



3.2 ส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม วิสำหกิจชุมชน ให้มีคุณภำพ
และระบบมำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำด 

  - ปรับปรุง มผช.ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของหลำยๆหน่วยงำน เช่น นกยูง 
  - ส่งเสริม กำรพัฒนำศักยภำพสินค้ำ 1 ต ำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ

จังหวัดชัยภูมิ 
  - ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมวิสำหกิจชุมชนให้มีคุณภำพ 
  - ยกระดับอุตสำหกรรมครัวเรือนให้มีมำตรฐำน 
3.3 พัฒนำนวัตกรรมอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำร เพ่ือเข้ำสู่อุตสำหกรรมสีเขียว 
  - ส่งเสริม/ผลักดันให้ผู้ประกอบกำรให้มีมำตรฐำน เช่น ISO GMP  
  - โครงกำรจัดตั้ง Chaiyaphum Geo park อุทยำนชัยภูมิ  
  - จัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่สถำนประกอบกำรที่มีรำงวัลกำรันตีด้ำน

สิ่งแวดล้อม เป็นแรงจูงใจในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 
  - สิ่งแวดล้อมส ำคัญมำกต้องเน้นเรื่องควำมปลอดภัยเรื่องกลิ่น เรื่องเสียง 
  - ส่งเสริม สนับสนุน งบประมำณ ในกำรท ำพลังงำน ทำงเลือกให้กับฟำร์ม 

ปศุสัตว์ เช่น Solar cell กำรท ำบ่อ biogas เพ่ือน ำของเสีย เช่น มูล มำใช้ให้เกิดประโยชน์+ลดปัญหำ ด้ำน 
สสล.กับชุมชน 

  - ประชำสัมพันธ์ให้ สปก.ที่มีควำมพร้อม เช่น สปก.ด้ำนอ้อย แป้งมัน เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

 
 
4.2 ส่งเสริมสถำนประกอบกำรให้มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิบำล 

     - ส่ งเสริมให้ประชำชนนิยมใช้นวัตกรรมให้พลังงำนที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     - ประชำสัมพันธ์ให้ สปก.ที่มึลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไปให้มีกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 
     - ส่งเสริมศุนย์เรียนรู้และโรงงำนอุตสำหกรรมต้นแบบ(เพ่ือคึกษำดูงำนและ
ท่องเที่ยว) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ 
    กลยุทธ์ 
      5.1 พัฒนำควำมรู้ ทักษะบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม 
     - ปลดล็อคให้มีแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม เนื่องจำก
งำนบำงประเภท แรงงำนไทยไม่ท ำ 
     - อบรมให้ควำมรู้ในกำรสร้ำงงำนและสร้ำงโอกำสให้กับผู้ผลิต 
     - อบรมผู้ประกอบกำรด้ำนกำรตลำดออนไลน์ 
     - อบรมด้ำนบุคคลำกร 



    5.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของภำคอุตสำหกรรม  
     - มีกำรบูรณำกำรข้อมูล หรือจัดท ำ Big Data 
     - ให้มีระบบที่ สอจ.อปท.หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและใช้
ข้อมูลได้อย่ำงทันท่วงท ี
    5.3 ส ำรวจข้อมูล ปัญหำและอุปสรรค เพ่ือน ำไปก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 

  - กำรส ำรวจข้อมูลต้องเข้ำให้ลึกถึงควำมต้องกำรแต่ละกลุ่มให้ควำมต้องกำร
ออกจำกภำยในไม่ใช้ภำยนอก 

  - จัดท ำแบบส ำรวจด้วยgoogle from เพ่ือให้ สปก.ตอบแบบส ำรวจปัญหำ/
อุปสรรค 

 
รูปภาพกิจกรรม 

 

   
 
 

     


