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แผนพฒันาจังหวัด ปี 2557 – 2560 

 
 

1)  วสัิยทศัน์ 
 “แหลง่ผลิตอาหารคณุภาพและเมืองทอ่งเท่ียวชัน้นําของ ASEAN” 
 
 
2)  พนัธกจิ/เป้าประสงค์รวม 
 

 2.1  พนัธกจิ 
  1.  ผลติอาหารท่ีมีคณุภาพและปลอดภยั ตอ่ยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้ 
  2.  พฒันาเชิงบรูณาการให้เป็นจงัหวดัท่ีนา่อยูอ่าศยัและประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
    3.  ยกระดบัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวชัน้นําของ ASEAN 
 
 
 2.2  เป้าประสงค์รวม 
  1.  สนิค้าเกษตร-อาหารมีคณุภาพและปลอดภยั เกิดการตอ่ยอด/แปรรูปสนิค้าเชิงสร้างสรรค์ 
       สามารถเพ่ิมมลูคา่ผลผลติภาคการเกษตรของจงัหวดั 
  2.  เป็นจงัหวดัท่ีนา่อยู่อาศยัและประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
  3.  เป็นเมืองทอ่งเท่ียวชัน้นํา ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นแหลง่ศกึษาดงูาน -  
       การประชมุสมัมนาสาํคญัระดบัประเทศ 
 
 
3)  ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สนิค้าเกษตร – อาหารมีคณุภาพและปลอดภยั 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เมืองน่าอยูแ่ละประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เมืองทอ่งเที่ยวชัน้นําของ ASEAN และแหลง่ศกึษาดงูาน – ประชมุสมัมนา 
          สาํคญัระดบัประเทศ 
 



 
 
 

โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรุี (พ.ศ.2557-2560) 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

 

สินค้าเกษตร-อาหาร    
มีคุณภาพและปลอดภัย 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

- อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรของจงัหวัดเพชรบุร/ีร้อยละ 12 
- ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจํานวนแปลง/ฟาร์ม   
  ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ร้อยละ 100 
- ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste/ 
  ร้อยละ 85 
- ร้อยละของสถานประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุใน ภาชนะพร้อมจําหน่าย (สาํหรับ 
  อาหาร OTOP) ได้รับการอบรมและตรวจประเมินตามเกณฑ์ Primary GMP/ ร้อยละ 90 
- ร้อยละของการเก็บสุ่มตัวอย่างอาหารเพื่อเฝา้ระวังความปลอดภัยจากแหลง่จาํหน่าย 
  ปลอดภัยของแผนการสุ่มตวัอย่าง/ร้อยละ 90

เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี 

- ระดับความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร/ร้อยละ 80 
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน/ระดับ 5 
- ค่าเฉลี่ยจํานวนอุบัติเหตุทางถนนช่วงเวลาปกติ/ ไม่เกิน 0.7 ครั้งต่อวัน 
- ค่าเฉลี่ยจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเวลาปกติ/ ไม่เกิน 0.5 คนต่อวัน 
- อัตราทารกตายต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน/ไม่เกินอัตรา 9.0 
- ร้อยละของจํานวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (เกณฑ์ปี 2556 กําหนดให้รายได้ 
  เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า30,000 บาทต่อปี) ของครัวเรือนที่จัดเก็บข้อมูล/ ไม่เกินร้อยละ 2 
- ร้อยละของการจับกุมได้ต่อการเกิดคดีอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ประชาชน/ร้อยละ 80 
- คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ไม่ต่ํา 
  กว่าค่าเฉลี่ยประเทศของแต่ละปี 

เมืองท่องเที่ยวชั้นนํา
ของ ASEAN และแหล่ง

ศึกษาดูงาน-
ประชุมสัมมนาสําคัญ

ระดับประเทศ 

- ร้อยละของรายได้ด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น/ร้อยละ 40 
- ร้อยละของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น/ร้อยละ 12 
- ร้อยละของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น/ร้อยละ 32 

วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมือง
ท่องเที่ยวชั้นน้ําของ ASEAN 

พันธกิจ

1.ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
  ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้ 
2.พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ 
   อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน้ําของ 
  ASEAN 

เป้าประสงค์

1. สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและ 
    ปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้า 
    เชิงสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่า 
    ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด 
2. เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชน 
    มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของ ASEAN 
    โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน-การประชุม 



 

โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรุี (พ.ศ.2557-2560)

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

สินค้าเกษตร-อาหาร    
มีคุณภาพและปลอดภัย 

 

กลยุทธ์

 - ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
- จัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ําให้เหมาะสมกับความต้องการภาคเกษตรกรรม 
- ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรกรรม สามารถต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
  ภาคการเกษตร 
- เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อเกษตรกรด้านการเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว 
  ไร้สารเคมี 
 

เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี 

เมืองท่องเที่ยวชั้นนําของ 
ASEAN และแหล่งศึกษาดู
งาน-ประชุมสัมมนาสําคัญ

ระดับประเทศ

วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมือง
ท่องเที่ยวชั้นน้ําของ ASEAN

พันธกิจ

1.ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
  ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้ 
2.พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ 
   อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน้ําของ 
  ASEAN 

เป้าประสงค์

1. สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและ 
    ปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้า 
    เชิงสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่า 
    ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด 
2. เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชน 
    มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของ ASEAN 
    โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน-การประชุม 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
- บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
- ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
- เสริมสร้างภารกิจรักษาด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรุกล้ําแม่น้ํา 

- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยผลักดันเป็นแหล่ง 
  ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการที่สําคัญระดับประเทศ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับภาคการท่องเที่ยว 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ก 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ มีพ้ืนที่รวม 6,225.138 ตารางกิโลเมตร  
หรือ 3,890,711 ไร่ เป็นจังหวัดอันดับที่ 35 ของประเทศไทย โดยมีเขตการปกครองภายในพ้ืนที่จังหวัดทั้งสิ้น 
8 อําเภอ 93 ตําบล 698 หมู่บ้าน เทศบาลตําบล 13 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 69 แห่ง  
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น จํานวน 471,087 คน เป็นชาย 228,054 คน เป็นหญิง 243,033 คน จํานวนครัวเรือน 
180,149 หลังคาเรือน เขตที่ต้ังพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ทางตอนใต้ของภาคกลาง โดยมีพ้ืนที่ด้านทิศเหนือติดกับ

จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ทิศใต้ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย และทิศ

ตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน ประมาณร้อยละ 50  

ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด ส่วนที่เหลือจะเป็นพ้ืนที่ราบชายทะเล และพ้ืนที่ราบแบบเชิงเขา ภูมิอากาศจึงมี 
หลายเขตตามพื้นที่ที่กล่าว ลักษณะภูมิประเทศแบบอ่ืนของจังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเป็นส่วนของสันปันนํ้า  
แบ่งนํ้าเป็นสองส่วนไหลสู่ประเทศพม่าและอีกส่วนหน่ึงเป็นต้นนํ้าของแม่นํ้าเพชรบุรีและแม่นํ้าปราณบุรี  
ซึ่งส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ ซึ่งส่งผลให้ภูมิอากาศของจังหวัด 
มีหลายเขตตามพ้ืนที่ที่กล่าว แต่ส่วนใหญ่น้ันได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพล 
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว ซึ่งช่วงเวลาที่ เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด  
คือ ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน 

โครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดเพชรบุรี มีสาธารณูปโภคครบถ้วน ทั้งไฟฟ้า ประปา แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 
การสื่อสาร โทรศัพท์ รวมทั้งการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ  

สําหรับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดเพชรบุรี ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและความมั่นคง และ 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1) ด้านเศรษฐกิจ  
   จังหวัดเพชรบุรีมีผลผลิตมวลรวมของจังหวัดประมาณ 56,582 ล้านบาท มีรายได้มวลรวมต่อประชากร 

119,219 บาท ต่อคนต่อปี โดยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักอยู่ที่ภาคการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
เป็นสําคัญ 

   ในด้านการเกษตร มีผลผลิตหลักของจังหวัดคือ ข้าว สับปะรด กล้วยหอมทอง ชมพู่ และมะนาว รวมถึง
การเพาะเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เน้ือ และกุ้ง โดยประชากรในจังหวัดมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งมีเกินกว่า

ครึ่งหน่ึงของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดภายในจังหวัด รวมถึงการผลิตมะนาว ในจังหวัดเพชรบุรีสามารถผลิตได้กว่า 
60% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ 

   ส่วนด้านการท่องเท่ียว จังหวัดเพชรบุรีมีผลผลิตมวลรวมในสาขาการท่องเที่ยวประมาณ 13,357.41 
ล้านบาท มีรายได้มวลรวมต่อประชากร 20,581.28 บาท ต่อคนต่อปี โดยลักษณะการท่องเที่ยวของจังหวัด 
มีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งด้านนิเวศ ชายทะเล ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงโครงการ 
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ตามแนวพระราชดําริอีกด้วย ซึ่งจากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีจํานวนผู้มาท่องเที่ยวและทัศนาจร 
จํานวน 4,949,167 คน ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 1.62 วัน  

2) ด้านสังคมและความมั่นคง พิจารณาจากดัชนีความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งมี ดัชนีทั้งหมด 9 มิติ 
ประกอบด้วย 1) มิติที่อยู่อาศัย 2) มิติสุขภาพอนามัย 3) มิติการศึกษา 4) มิติการมีงานทําและรายได้                
5) มิติความมั่นคงส่วนบุคคล 6) มิติครอบครัว 7) มิติการสนับสนุนทางสังคม 8) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  
และ 9) มิติการเมืองและธรรมาภิบาล 

ทั้งน้ีผลสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะมิติ

การเมืองและธรรมาภิบาล มิติการศึกษา และมิติสิทธิและความเป็นธรรม ในส่วนมิติที่จังหวัดเพชรบุรีต้องการ 
การแก้ไข คือ มิติด้านที่อยู่อาศัย มิติสุขภาพอนามัย และมิติด้านความมั่นคงส่วนบุคคล 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเพชรบุรี มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้าน

ป่าไม้ นํ้า ดิน และแร่ธาตุ รวมทั้งพ้ืนที่ภายในจังหวัดเป็นอย่างดี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ป่าไม้

ประมาณเกือบ 60% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งส่วนมากมีลักษณะเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
ทรพัยากรดินในจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1) ดินเหนียวและดินปนทราย 2) ดินเหนียวถึงดินร่วน

ปนกรวดและเศษหิน และ 3) ดินร่วนเหนียว ประกอบกับแม่นํ้าสายหลักภายในจังหวัด 3 สาย คือแม่นํ้าเพชรบุรี 
แม่นํ้าบางกลอย แม่นํ้าบางตะบูน รวมถึงห้วยต่างๆอีกจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีแร่ธาตุต่างๆ ที่สามารถพบได้ใน

จังหวัดเพชรบุรีหลากหลายชนิด เช่น แร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างและปูนซีเมนต์ ดินขาว ควอตซ์ 
หินแกรนิต ดีบุก และหินอ่อน 
         นอกจากการวิเคราะห์ดังกล่าว จังหวัดได้นําข้อมูลตัวช้ี วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (Provincial 
Performance Index/Ranking : PPIR) ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรวบรวมข้อมูลและประมวลผลโดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จํานวน 26 ตัวช้ีวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) 4 ด้านมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  4 ปี ดังน้ี 
       1. Growth & Competitiveness (สร้างความสามารถการแข่งขัน) 
           ภาพรวม การสร้างความสามารถการแข่งขันของจังหวัดฯ มีศักยภาพระดับปานกลาง โดยตัวช้ีวัดฯ  
ด้านน้ีส่วนใหญ่อยู่ในลําดับปานกลางของประเทศ และตํ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศ ทั้งด้านขนาดเศรษฐกิจ  
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะการเติบโต 
ของเศรษฐกิจที่มีอัตราค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากมูลค่าการผลิตหลัก คือ ภาคนอกเกษตร อาทิ ภาคอุตสาหกรรม  
มีขนาดเล็กและปี 2554 มีอัตราการเติบโตไม่มาก ส่วนมูลค่าการผลิตภาคเกษตร  มีสัดส่วนไม่มาก รวมทั้งปี 2554 
มีอัตราลดลง ทั้งน้ี สภาวะการจ้างงานสูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศ แต่ยังอยู่ในลําดับปานกลางของประเทศ 
          อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้และหน้ีสินครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยรายได้ครัวเรือน
เกษตรกรประมาณ 167,500 บาท/ครัวเรือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ หน้ีสินครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 49,000 
บาท/ครัวเรือน ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศ (ข้อมูลอ้างอิง : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร-สศก. และประมวลโดย สศช.) 
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          นอกจากน้ี ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ อยู่ในระดับดีมาก โดยดัชนีนักท่องเที่ยว 
ประมาณ 75.00 สูงกว่าดัชนีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยที่ 22.55 ซึ่งเป็นลําดับที่ 6 ของประเทศ  

          2. Inclusive Growth (สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม) 
           ภาพรวม ด้านโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาทิ สัดส่วนประชากรยากจน 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศ สถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน HA และอัตราการเสียชีวิตของทารกอยู่ในระดับ

ค่าเฉล่ียประเทศ ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรและมาตรฐานการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ค่าเฉล่ียฯ O-Net  
ม.3 ลําดับที่ 19 ของประเทศ) อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 3. Green Growth 
     ภาพรวม ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาทิ การบริหาร

จัดการเพ่ือลดความเสี่ยง ป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติ อยู่ในระดับดีมาก พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.16 ฟาร์มที่

ได้รับรองมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉล่ียประเทศ 
          4. Government Efficiency 
     ภาพรวม ระบบบริหารจัดการภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาทิ การให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ต่อประชาชน เช่น นํ้าประปา ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต สําหรับด้านคดียาเสพติดยังคงเป็นปัญหา เน่ืองจากมีสัดส่วนสูง

กว่าค่าเฉล่ียประเทศ 
 
 

………………



 

สวนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของจังหวัดเพชรบุรี 

 

1)  ขนาดท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดเพชรบุรีมีท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อท่ีประมาณ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 3,890,711 ไร มีอาณาเขตติดตอจังหวัดใกลเคียงและประเทศเพ่ือนบาน ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

  และอําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศใต  ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทิศตะวันออก ติดกับอาวไทย 

ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร (พมา) 

 

 
แผนภาพแสดง แผนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี 
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1.1) ลักษณะภูมิประเทศ 

     ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีราบสูง ภูเขา    

สูงชัน ท่ีราบลุม โดยมีรายละเอียดของแตละพ้ืนท่ีดังตอไปนี้  

    ทางดานทิศตะวันตกในเขตอําเภอแกงกระจานและอําเภอหนองหญาปลอง มีลักษณะเปนท่ีราบสูงและ

ภูเขาสูงชัน แลวคอยๆลาดต่ํามาทางทิศตะวันออกเกิดเปนสันปนน้ํา แบงน้ําสวนหนึ่งใหไหลลงสูประเทศพมาและ

อีกสวนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเปนตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรีและแมน้ําปราณบุรี สภาพเชนนี้ทําใหทางทิศ

ตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และแรธาตุ แตมีประชากรอาศัยอยู

นอยเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีทุรกันดารและการคมนาคมไมสะดวก จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหรางท่ีอพยพขาม

แดนมาจากพมาเขามาอาศัยเทานั้น 

1.2) ลักษณะภูมิอากาศ 

     เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนท่ีท่ีอยูติดกับอาวไทยจึง

ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงฤดูหนาว 

จึงทําใหมีอากาศหนาวเย็นในชวงเวลาดังกลาว สําหรับชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับการทองเท่ียวมากท่ีสุด คือ        

ชวงเดือนธันวาคม-เมษายน แบงฤดูกาลออกเปน 3 ฤดูดังนี้ 

• ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม 

• ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 

• ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ 

ตารางท่ี 1 อุณหภูมิของจังหวัดเพชรบุรีในป พ.ศ. 2553-2556 

จังหวัด 

เพชรบุร ี

อุณหภูมติํ่าสดุ อุณหภูมสิูงสดุ อุณหภูมเิฉลีย่ 

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 

อุณหภูมิ  19.2 17.8 20.4 15.5 38.5 36.1 37.0 36.7 28.81 28.09 26.16 28.40 

แหลงท่ีมา : สํานักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี 

     จากตารางท่ี 1 ในป 2553 อุณหภูมิอากาศสูงท่ีสุด 38.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศตํ่าท่ีสุด       

15.5 องศาเซลเซียส ในป พ.ศ.2556   

ตารางท่ี 2 ปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดเพชรบุรีในป พ.ศ. 2553-2556 

เพชรบุร ี 2553 2554 2555 2556 

ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) 1,179.1 977.7 1,062.8 1,138.1 

วันฝนตก (วัน) 103 111 120 124 

แหลงท่ีมา : สํานักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี 

     จากตารางท่ี 2 ปริมาณฝนตกรวมท้ังปมากท่ีสุดในป 2553 ประมาณ 1,179.1 มิลลิเมตร มีจํานวนวัน

ฝนตกวัดไดตั้งแต 0.1 มิลลิเมตร จํานวน 103 วัน  

      จากสถิติปริมาณน้ําฝนในรอบ 10 ป ตั้งแตป 2547-2556 เฉลี่ยวันฝนตกประมาณ ปละ 108 วัน ปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ย ในรอบ 10 ป (2547-2556) 1010.72 มิลลิเมตรตอป  
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2) การปกครอง 

(ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ 

1. การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยหนวยงานสังกัดสวนกลาง ซ่ึงมาตั้งหนวยปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ี จํานวน 84 สวนราชการ 

2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค 

• ระดับจังหวัด ประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 32 สวนราชการ 

• ระดับอําเภอ ประกอบดวย 8 อําเภอ (93 ตําบล 698 หมูบาน) ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา อําเภอทายาง อําเภอเขายอย อําเภอบานแหลม อําเภอบานลาด อําเภอหนองหญา

ปลอง และอําเภอแกงกระจาน 

3.  การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาล 15 แหง 

(เทศบาลเมือง 2 แหง และเทศบาลตําบล 13 แหง) องคการบริหารสวนตําบล 69 แหง 

ประชากร  

(ท่ีมา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง)  

กรมการปกครองตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม  2556 จังหวัดเพชรบุรี มีประชากร

จํานวน 471,087 คน เปนชาย 228,054 คน หญิง 243,033 คน จํานวนครวัเรือน 180,149 หลังคาเรือน 

สถานการณดานแรงงาน (ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี)  

 ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2557 จังหวัดเพชรบุรีมีสถานประกอบกิจการ จํานวน 2,824 แหง 

ลูกจาง 39,938 คน จําแนกประเภทอุตสาหกรรม ไดดังนี้  

ประเภท สถานประกอบการ (แหง) จํานวนลูกจาง (คน) 

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 36 299 

การประมง 105 683 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 11 196 

การผลิต 356 15,065 

การไฟฟา แก็สและการประปา 12 696 

การกอสราง 67 1,536 

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 

ของใชในครัวเรือน 

1,482 8,501 

โรงแรมและภัตตาคาร 280 5,672 

การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและคมนาคม 54 639 

ตัวกลางทางการเงิน 162 1,215 

บริการการเงิน ประกันภัย ดานอสังหาริมทรัพย 147 4,499 

การบริหารดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 32 378 

การใหบริการประชุม สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ 73 548 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 7 10 

รวม 2,824 39,938 
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3)  โครงสรางพ้ืนฐาน 

3.1) ไฟฟา 

      (ท่ีมา :  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ณ ธันวาคม 2556) 

      สถานะการใหบริการประชาชนดวยสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟา ในความรับผิดชอบของการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

     1. จํานวนผูใชไฟฟาท้ังหมด 173,571 ราย 706 หมูบาน 93 ตําบล 8 อําเภอ มีผูใชไฟฟาในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบุรี รับบริการกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหัวหิน จํานวน 1 ตําบล 10 หมูบาน 

1,889 ราย (ตําบลปาเด็ง) 

     2. ปริมาณหนวยจําหนายท้ังปรวม 1,276.680 ลานหนวย 

     3. ระบบจําหนายสายสง 92.430 วงจร / กิโลเมตร 

     4. ระบบจําหนายแรงสูง 4,351.025 วงจร / กิโลเมตร 

     5. ระบบจําหนายแรงต่ํา 5,840.362 วงจร / กิโลเมตร 

       มีสถานีจายไฟท้ังหมด 7 สถานี ไดแก เพชรบุรี 1 ,เพชรบุรี 2 ,เขายอย 1 ,เขายอย 2 ,แกงกระจาน   

ชะอํา 1 และชะอํา 2 

3.2) ประปา 

     (ท่ีมา : สํานักงานประปาเพชรบุรี ณ ธันวาคม 2556) 

     มีสถานีผลิตน้ํา 2 แหง และสถานีจายน้ํา 4 แหง คือ  

1. สถานีผลิตน้ําบานลาด กําลังผลิต 2,500 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ใชน้ําในการผลิตจากแมน้ํา   

เพชรบุรี ผลิตและจายน้ําในอําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอบานแหลม 

2. สถานีผลิตน้ํานายาง กําลังผลิต 200 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ใชน้ําในการผลิตจากคลองชลประทาน 

ผลิตและจายน้ําในอําเภอชะอําบางสวน และอําเภอทายางบางสวน 

3. สถานีจายน้ําเพชรบุรีเกา (วังบานปน) รับน้ําจากสถานีผลิตน้ําบานลาดและสูบจายน้ําใหกับอําเภอ  

บานแหลม 

4. สถานีจายน้ําบานแหลม รับน้ําจากสถานีจายน้ําเพชรบุรีเกา (วังบานปนและสูบจายน้ําใหกับอําเภอ

บานแหลม) 

5. สถานีจายน้ําบางขุนไทร สูบจายน้ําเปนครั้งคราว เพ่ือเสริมแรงดันน้ํา และรับน้ําโดยตรงจากสถาน ี 

จายน้ําบานลาด  

6. สถานีจายน้ําหาดเจาสําราญ ไมไดทําการสูบจายน้ํา (รับน้ําโดยตรงจากสถานีจายน้ําบานลาด) 

มีกําลังการผลิตน้ําเฉลี่ยรวม 1,345,819 ลูกบาศกเมตร/เดือน อัตราการจายน้ําเฉลี่ยรวม 1,002,209 

ลูกบาศกเมตร/เดือน มีผูใชน้ํารวม 44,719 ราย แยกเปน อําเภอเมืองเพชรบุรี 30,969 ราย อําเภอบานแหลม 

10,019 ราย อําเภอชะอํา 2,564 ราย อําเภอบานลาด 963 ราย อําเภอทายาง 204 ราย 
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           3.3) ชลประทาน 

       จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการชลประทานท่ีสําคัญ ท่ีดําเนินการจัดหาน้ําใหกับเกษตรกรเพ่ือใชประโยชน

ในการประกอบอาชีพและอุปโภคบริโภค ดังนี ้

        - โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน 124,157 ไร รับน้ําจากอางเก็บน้ําขนาดกลาง 11 แหง อาง

เก็บน้ําขนาดเล็กพระราชดําริ 23 แหง และอางเก็บน้ําขนาดเล็กถายโอน 65 แหง 

        - โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี จํานวน 468,286 ไร รับน้ําจากอางเก็บน้ําแกงกระจานและ

รับน้ําจากอางเก็บน้ําขนาดกลาง 2 แหง จํานวน 45,000 ไร 

       - โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงขวา จํานวน 86,000 ไร รับน้ําจากเข่ือนแมกลอง จังหวัด

กาญจนบรุี 

อางเก็บน้ําท่ีสําคัญในจังหวัดเพชรบุรี (ใชปริมาณน้ํา ณ วันท่ี 27 มกราคม 2557) 

ตารางท่ี 3 อางเก็บนํ้าท่ีสําคัญในจงัหวัด 

จังหวัดเพชรบุร ี
จํานวน 

(แหง) 

การกักเก็บนํ้า  

(ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บนํ้าขนาดใหญ 1 710 

อางเก็บนํ้าขนาดกลาง 13 72.16 

แหลงนํ้าขนาดเล็ก 1,108 35.39 

แหลงท่ีมา : โครงการชลประทานเพชรบุร ี

 

ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีชลประทานของจังหวัดเพชรบุร ีพ.ศ. 2547-2551 

เพชรบุร ี 2547 2548 2549 2550 2551 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีสรางเสร็จ

แลวถึงสิ้นป 452,985 452,985 457,985 457,985 457,985 

พ้ืนท่ีรับประโยชนท่ีสรางเสร็จ 103,135 103,385 170,665 85,737 107,237 

แหลงท่ีมา : กรมชลประทาน 

นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีชลประทาน 678,743 ไร ซ่ึงเทากับรอยละ 17.46 ของพ้ืนท่ีจังหวัด   

โดยมีโครงการชลประทานท่ีสําคัญๆ ดังนี้ โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน 124,157 ไร โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาเพชรบุรี จํานวน 468,286 ไร และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงขวา จํานวน 86,500 ไร และ

ยังมีอางเก็บน้ําขนาดใหญจํานวน 1 แหง อางเก็บน้ําขนาดกลาง 13 แหง  

3.4) โทรศัพท 

      (ท่ีมา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

      สถานะการใหบริการโทรศัพท 

1. ศูนยบริการลูกคา 4 แหง ไดแก สาขาเพชรบุรี  สาขาทายาง  สาขาชะอํา  และสาขาเขายอย 

2. ชุมสายโทรศัพท จํานวน 158 แหง ทีโอที 128 แหง ทีทีแอนดที 30 แหง 
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3. เลขหมายใหบริการ (ผูใชและสาธารณะ) จํานวน 61,978 เลขหมาย ทีโอที 37,992 เลขหมาย        

ทีทีแอนดที 23,983 เลขหมาย  

4. เลขหมายโทรศัพทท่ีมีผูใชบริการ จํานวน 32,041 เลขหมาย ทีโอที 21,621 เลขหมาย ทีทีแอนดที 

10,420 เลขหมาย 

5. เลขหมายวาง เพ่ือใชสํารองหรือใหเชา จํานวน 28,609 เลขหมาย ทีโอที 15,288 เลขหมาย           

ทีทีแอนดที 13,321 เลขหมาย 

3.5) การคมนาคม 

     จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดท่ีมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอกับภาคใตและภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ การ

เดินทางเขาสูจังหวัดทําไดหลายทาง ดังนี้ 

• ทางรถยนต 

o เสนทางกรุงเทพฯ (ปนเกลา-นครชัยศรี) - นครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี ระยะทางประมาณ 

156 กิโลเมตร 

o เสนทางกรุงเทพฯ (ธนบุรี-ปากทอ) -สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี ระยะทางประมาณ 

123 กิโลเมตร 

o เสนทางกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เสนทางคลองโคน – บางตะบูน ระยะทาง

ประมาณ 125 กิโลเมตร 

o เสนทางคมนาคมในจังหวัด  

 หมายเลข 3171 เพชรบุรี-เขาบันไดอิฐ ระยะทาง 8 กิโลเมตร  

 หมายเลข 3172 ทางแยก อ.เขายอย-สถานีรถไฟเขายอย ระยะทาง 4 กิโลเมตร  

 หมายเลข 3173 เพชรบุรี-เขาหลวง ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3174 เพชรบุรี-บานทา  ระยะทาง 41 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3175 ทายาง-เข่ือนเพชร 10 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3176 เพชรบุรี-บานแหลม (ฝงตะวันตก) 15 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3177 เพชรบุรี-หาดเจาสําราญ ระยะทาง 17 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3178 เพชรบุรี-บานแหลม(ฝงตะวันออก) ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3179 เพชรบุรี-บานลาด ระยะทาง 6 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3187 เพชรบุรี-ปกเตียน 27 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3499 เข่ือนเพชร-แกงกระจาน ระยะทาง 27 กิโลเมตร 

 หมายเลข 3349 แยกหนองควง-หนองหญาปลอง ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
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• ทางรถไฟ 

          มีขบวนรถข้ึน - ลองผานจังหวัดเพชรบุรี วันละประมาณ 24 ขบวน ระยะทาง 167 กิโลเมตร            

จากกรุงเทพฯ สามารถข้ึนรถไฟไดท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) และสถานีธนบุรี (บางกอกนอย) สถานีรถไฟ

ท่ีสําคัญในเขตจังหวัดเพชรบุรี คือสถานีเพชรบุรี สถานีเขายอย และสถานีชะอํา 

3.6) การสื่อสาร 

     จังหวัดเพชรบุรี  มีท่ีทําการไปรษณีย จํานวน 10 แหง ใหบริการดานสื่อสารไปรษณีย บริการการเงิน 

บริการธุรกิจขนสงและธุรกิจคาปลีก และมีท่ีทําการไปรษณียอนุญาตเอกชน รวม 24 แหง 

3.7) แหลงน้ํา 

     มีแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน ประกอบดวย 

• แมน้ําเพชรบุรี ตนน้ําจากเทือกเขาสูงชันทางดานตะวันตกของจังหวัด ไหลผานอําเภอแกง

กระจาน อําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอเมืองฯ แลวลงสูอาวไทย ท่ีอําเภอบานแหลม มีความ

ยาว 210 กิโลเมตร เปนแมน้ําท่ีมีความสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 

• แมน้ําบางกลอย ตนน้ําจากเทือกเขาอันเมียในเขตอําเภอหนองหญาปลอง ไหลมาบรรจบแมน้ํา

เพชรบุรี บริเวณอําเภอแกงกระจาน มีความยาว 45 กิโลเมตร 

• หวยแมประโดน ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดตอระหวางอําเภอหนองหญาปลองกับ

อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และมีสาขาสําคัญ ไดแก หวยมะเร็ว หวยเสือกัดชาง หวยสมุลแวงและ

ไหลมาบรรจบแมน้ําเพชรบุรี ในเบริเวณเขตอําเภอแกงกระจาน มีความยาว 56 กิโลเมตร 

• หวยแมประจันต ตนน้ําจากเทือกเขาในจังหวัดราชบุรี ไหลผานอําเภอหนองหญาปลอง และไหล

มาบรรจบแมน้ําเพชรบุรีบริเวณเข่ือนเพชรบุรีในเขตอําเภอทายาง 

• แมน้ําบางตะบูน เปนสาขาของแมน้ําเพชรบุรี ซ่ึงไหลยอนข้ึนไปทางเหนือผานอําเภอเขายอย 

อําเภอบานแหลม ออกสูอาวไทยท่ีปากอาวบางตะบูน อําเภอบานแหลม มีความยาวประมาณ       

13 กิโลเมตร 

3.8) ขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม 

• ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 96.67 ศาสนาอิสลาม รอยละ 3.26 และศาสนา

คริสต รอยละ 0.07 นอกนั้นเปนศาสนาอ่ืนๆ  

• มีวัด 263 วัด มัสยิด 14 แหง โบสถคริสต 8 แหง  
 

• มีสภาวัฒนธรรม 88 แหง (สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แหง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 8 แหง สภา

วัฒนธรรมตําบล 79 แหง) 

• มีศูนยวัฒนธรรม 3 แหง (ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ินวัดภาคกลางศูนย

วัฒนธรรมโรงเรยีนคงคาราม) 
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• มีแหลงโบราณคดี (โบราณสถาน-โบราณวัตถุ) 29 แหง  

         (แหลงที่มา: สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี) 

3.9) ขอมูลดานการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี

     จังหวัดเพชรบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

• โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง 422 เตียง 

• โรงพยาบาลชุมชน 7 แหง ( 60 เตียง 2 แหง , 30 เตียง 5 แหง) 

• โรงพยาบาลของรัฐสังกัดอ่ืน (กระทรวงกลาโหม) 1 แหง 10 เตียง 

• สถานีอนามัย 117 แหง 

• สถานีอนามัย สังกัด อบต. 1 แหง  

• ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล 3 แหง (เทศบาลเมืองเพชรบุรี,เทศบาลเมืองชะอํา,เทศบาล

ตําบลบางตะบูน) 

• สถานีกาชาด 1 แหง 

• โรงพยาบาลเอกชน 2 แหง รวม 200 เตียง 

• สถานพยาบาล 1 แหง ขนาด 10 เตียง 

• คลินิกเวชกรรม 69 แหง คลินิกทันตกรรม 20 แหง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ        

56 แหง คลินิกการแพทยแผนไทย 6 แหง คลินิกเทคนิคการแพทย 2 แหง  

      (แหลงท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) 

3.10) ขอมูลดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

• มีสถานีตํารวจภูธร 13 แหง  

• หนวยตํารวจเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4 หนวย ไดแก 

1. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คายนเรศวร      

อ.ชะอํา 

2.  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน คายพระราม

หก อ.ชะอํา 

3.  กองกํากับการ 7 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน             

คายศรียานนท อ.ชะอํา 

4.  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน 144 กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนท่ี 14               

อ.หนองหญาปลอง ( แหลงท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  ) 
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สวนท่ี 2 

ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดเพชรบุรี 
 

ภาพรวมศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี พบวา ดานเศรษฐกิจนั้น จังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพท่ีโดดเดนใน

ดานการทองเท่ียว และดานการเกษตรกรรม สวนทางดานสังคมนั้น แมจังหวัดเพชรบุรีจะมีทุนทางสังคมสูง      

เชน ภูมิปญญา องคความรู และประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี แตกลับยังคงพบปญหาดานครอบครัวแตกแยก 

และดานความม่ันคงสวนบุคคล สําหรับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น พบปญหามลพิษจาก

ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี และปญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เปนประเด็น

สําคัญ 

1) ดานเศรษฐกิจ 

โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี  ข้ึนอยูกับภาคการผลิตท่ีสําคัญ ไดแก เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม และการคาสงคาปลีก 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด จากขอมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ป พ.ศ. 2555 (โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีคํานวณใหมเปนแบบปริมาณลูกโซ) จังหวัดเพชรบุรี มีมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจําป เทากับ 56,582 ลานบาท อัตรา

การขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวจากปท่ีแลวรอยละ 5.80 และมี

ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวของจังหวัดเทากับ 119,219 บาท/คน/ป ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว เปนลําดับท่ี 3 ของภาค

ตะวันตก ประกอบดวย 6 จังหวัด (ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สุพรรณบรุ ีสมุทรสงคราม) 

 

ตารางท่ี 5 โครงสรางผลติภณัฑมวลรวมจังหวัดป พ.ศ.2555 ณ ราคาประจําป  

 

โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวม 
มูลคารวม  

รอยละ 
(ลานบาท) 

ภาคเกษตร 8,257 14.59 

ภาคอุตสาหกรรม 16,703 29.52 

ภาคบริการ 31,622 55.89 

 

แหลงท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ตารางท่ี 6 มูลคาผลติภณัฑมวลรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2555 

        หนวย : ลานบาท 

สาขาการผลิต 2555 

ภาคเกษตร 8,257 

การเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม  7,650 

การประมง  607 

ภาคนอกเกษตร 48,325 

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน  1,302 

การอุตสาหกรรม  13,950 

การไฟฟา กาซ และประปา  1,451 

การกอสราง  3,009 

การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต และของใช  4,197 

โรงแรม และภัตตาคาร  1,962 

การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม  3,116 

ตัวกลางทางการเงิน  2,463 

บริการดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการธุรกิจ  2,410 

การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ 

และการประกันสังคมภาคบังคับ  
7,105 

การศึกษา 5,384 

การบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห  1,248 

การบริการชุมชน สังคม และสวนบุคคล  584 

ลูกจางในในครัวเรือนสวนบุคคล  145 

ผลิตภัณฑมวลรวม 56,582 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอจํานวนประชากร 119,219 

จํานวนประชากร ( 1,000 คน) 475 

แหลงท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1.1)  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด สาขาการผลิตหลักท่ีสําคัญ 

• สาขาเกษตรกรรมเทากับ 8,257 ลานบาท (รอยละ 14.59) 

                        ในปการเพาะปลูก 2556 มีพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 942,281 ไร (รอยละ 24.22 ของ

พ้ืนท่ีจังหวัด) 

• สาขาอุตสาหกรรมเทากับ 16,703 ลานบาท (รอยละ 29.52) 

ในป พ.ศ. 2554 มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 660 โร งงาน 

o โรงงานจําพวกท่ี 11 จํานวน 182 โรงงาน 

o โรงงานจําพวกท่ี 22 จํานวน 83 โรงงาน 

1
 โรงงานจําพวกท่ี 1 : โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ี สามารถประกอบกิจการโรงงาน ไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบการ 

2
 โรงงานจําพวกท่ี 2 : โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ท่ีเม่ือจะประกอบกิจการ โรงงานตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน 

3
 โรงงานจําพวกท่ี 3 : โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ท่ีการตั้งโรงงานจะตอง ไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 
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o โรงงานจําพวกท่ี 33 จํานวน 395 โรงงาน 

 

 

เงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 28,520.500 ลานบาท มีคนงาน 18,460 คน เปนชาย 9,605 คน      

หญิง 8,855 คน 

• สาขาบริการ เทากับ 31,622 ลานบาท (รอยละ 55.89) 

การประกอบธุรกิจการคาและบริการของจังหวัดเพชรบุรี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มี

จํานวนผูจดทะเบียนประกอบธุรกิจการคาท่ีคงอยู (เฉพาะนิติบุคคล) จํานวน 1,807 ราย 
 

1.2)     ดานการเกษตร 

         ในป พ.ศ. 2556 จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรท้ังสิ้น 942,281 ไร คิดเปนรอย

ละ 24.22 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด (3,890,711 ไร) และมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกดังตอไปนี้  

• พ้ืนท่ีทํานา 376,331 ไร (รอยละ 39.94 ของพ้ืนท่ีเกษตร) 

• พ้ืนท่ีทําไร 230,499 ไร (รอยละ 24.46 ของพ้ืนท่ีเกษตร) 

• พ้ืนท่ีปลูกไมผลไมยืนตน 221,623 ไร (รอยละ 23.52 ของพ้ืนท่ีเกษตร) 

• พ้ืนท่ีทําการเกษตรอ่ืนๆ 123,828 ไร (รอยละ 13.14 ของพ้ืนท่ีเกษตร) 

 

ตารางท่ี 7 จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ผลผลติ และมลูคาการผลิต ของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ.2556 

 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ พืชท่ีปลูก (ไร) ปริมาณผลผลิต (ตัน) มูลคาการผลิต (บาท) 

ขาวนาป 321,274 225,987 3,693.56 

ขาวนาปง 262,474 200,573 2,750.13 

ตาลโตนด 339,399 100,968 3,568.34 

สับปะรด 93,316 330,859 1,379.13 

กลวยนํ้าวา 43,812 78,085 824.84 

มะนาว 42,293 73,858 3,883.16 

ออยโรงงาน 39,448 374,968 426.26 

 

แหลงท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2556 

 

ในตารางท่ี 7 จะพบวาในป พ.ศ. 2556 ผลผลิตดานการเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี มีพืชท่ีมีมูลคาการ 

ผลิตสูง ประกอบดวย ขาวนาป ขาวนาปรัง ตาลโตลดและมะนาว สําหรับมะนาวจะพบวามีมูลคาการผลิตสูงสุด  

มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอยกวา แตมีมูลคาการผลิตมากกวาพืชชนิดอ่ืน 
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ในตารางท่ี 8 และตารางท่ี 9 จะแสดงขอมูลพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร และสินคาทางการเกษตร 

ท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี 8 ขอมูลพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรและจํานวนครัวเรือนป พ.ศ. 2556 

ชื่ออําเภอ  

  

  

พ้ืนท่ี 

ท้ังหมด 

ของอําเภอ 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร รวม 

พ้ืนท่ีทําการ 

เกษตร 

ทํานา 

  

ทําไร 

  

ไมผล 

ไมยืนตน 

ปลูกผัก 

  

ไมดอก 

ไมประดบั 

ทุงหญา 

เล้ียงสัตว 

บอกุง 

บอปลา 

ปลูกปา 

โดยเอกชน 

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร) 

เมืองเพชรบุรี 177,438 100,356 109 2,096 355 26 1,531 1,243 3,613 109,329 

บานแหลม 118,678 25,027 0 8,807 25 12 503 24,685 402 58,461 

บานลาด 186,336 80,017 568 19,009 2,761 69 1,444 8 5,287 109,217 

ชะอํา 412,889 37,798 49,066 16,587 6,161 96 4,926 1,085 4,494 120,213 

เขายอย 191,030 62,504 2,104 6,828 401 43 20 4,783 0 76,683 

ทายาง 460,417 60,915 64,404 90,342 14,315 568 470 1,397 596 133,007 

หนองหญาปลอง 781,124 2,664 53,253 15,556 2,20 218 1,186 89 7,517 82,903 

แกงกระจาน 1,562,799 6,996 60,995 53,398 8,787 4 16,041 0 6,247 152,468 

รวม 3,890,711 376,331 230,499 211,623 35,225 1,036 26,121 33,290 28,156 942,281 

 

แหลงท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 2556 

 

ตาราท่ี 9 ขอมูลพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2556 

ขอมูล รวม 

พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร) 

เมือง

เพชรบุร ี
บานลาด ทายาง ชะอํา เขายอย บานแหลม 

หนองหญา

ปลอง 

แกง

กระจาน 

ขาวนาป 321,838 93,330 62,152 56,837 23,939 62,689 16,797 2,501 3,593 

ขาวนาปรัง 262,474 87,846 48,255 53,550 19,033 46,861 5,366 669 924 

สับประรด 93,316 0 1,056 20,440 16,255 233 0 30,030 25,302 

มะนาว 42,293 100 2,875 24,360 580 54 0 3,179 11,145 

ชมพูเพชรสายรุง 722 187 20 467 0 0 25 0 23 

ตาลโตลด (ตัน) 339,399 91,983 178,891 34,295 2,800 31,430 0 0 0 

กลวยหอมทอง 8,956 0 2,310 5,705 21 0 0 37 883 

กลวยนํ้าวา 43,812 150 18,700 12,678 3,342 875 50 1,048 6,969 

ขาวโพดเล้ียงสัตว 6,062 0 0 0 0 0 0 3,954 2,108 

มะมวง 15,802 459 892 5,650 1,700 424 15 1,771 4,891 

ออยโรงงาน 39,448 0 0 12,150 24,000 0 0 2,008 1,331 

 

แหลงท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
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ตารางที่ 10 ขอมูลพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรและจํานวนครัวเรือนป พ.ศ. 2556 

ชื่ออําเภอ 

 

ครัวเรือนเกษตรกร รวม 

ครัวเรือน 

เกษตรกร 

ประชากร 

ภาคเกษตร 

  

ทํานา 

  

ทําไร 

  

ปลูกไมผล 

ไมยืนตน 

ปลูกผัก 

  

ปลูกไมดอก 

ไมประดับ 

ปลูกทุงหญา 

เล้ียงสัตว 

ประมง 

  

ปลูกปา 

โดยเอกชน 

( ครัวเรือน) ( ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (คน) 

เมืองเพชรบุรี 5,469 24 1,330 194 22 973 413 1 7,557 24,955 

บานแหลม 941 0 1,246 22 9 195 1,746 217 3,129 12,581 

บานลาด 7,072 195 5,914 1,402 59 434 0 90 12,113 32,876 

ชะอํา 2,936 2,211 1,968 817 33 802 412 152 7,806 22,673 

เขายอย 2,506 88 565 118 20 9 270 0 3,500 5,811 

ทายาง 4,672 2,970 8,117 3,539 341 265 330 31 12,382 46,834 

หนองหญาปลอง 272 1,827 1,139 614 30 65 13 84 3,583 10,189 

แกงกระจาน 620 1,289 2,416 1,353 3 885 21 415 6,450 14,581 

รวม 24,488 8,604 22,695 8,059 517 3,628 3,205 990 56,520 170,500 

แหลงท่ีมา : สํานักงานแกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

จากตารางแสดงใหเห็นวา ในจังหวัดเพชรบุรีมีประชากรท่ีเปนเกษตรกรท้ังสิ้น 170,500 คน ซ่ึงคิดเปน 

56,520 ครัวเรือน และมีพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดประมาณ 3,890,711 ไร และมีพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรท้ังหมด

ประมาณ 942,281 ไร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูกขาวมากท่ีสุด และมีจํานวนครัวเรือนท่ีทํานามากท่ีสุดดวย 

ประมาณ 24,488 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีทําไร และไมผลไมยืนตนดวย โดยมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ

ตอจังหวัด คือ ขาว สับปะรด กลวยหอมทอง ชมพู และมะนาว โดยเฉพาะมะนาว ซ่ึงจังหวัดเพชรบุรีสามารถผลิต

มะนาวไดประมาณ 60% ของปริมาณการผลิตท้ังหมดของประเทศ 

ท้ังนี้จากขอมูลการสุมตัวอยางพบวามีการใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 การเพาะปลูกพืชและการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี 

ลําดับ

ที่ 
ชนิดพืช/สัตว 

จํานวน พื้นที่เพาะปลูก (ไร) / พื้นที่เล้ียงสัตว (ตัว) 
ผลผลิต 

(ตัน / ตัว) 

คิดเปน% 

ราย ไร ตัว 
อ.หนอง

หญาปลอง 
อ.ทายาง อ.เขายอย อ.ชะอํา 

จาก

เปาหมาย 

จากผลผลิต

ตอป 

1 สับปะรด 1,182 23,255  - 22,855  -  - 400 23,000 62.28 81.05 

2 โคเนื้อ 50 100 400 360  - 40  - 400 2.634  - 

3 โคนม 50 200 500  -  -  - 500 500 2.634  - 

4 ยูคาลิปตัส 89 3,760  - 3,590  - 70 100 338 4.69 1.191 

5 มะมวง 75 3,764  - 3,660 24 80   750 3.99 2.643 

6 พืชผัก 74 390  - 120 70 100 100 350 3.89 1.23 

7 กลวย 65 454  - 334 80  -  - 200 3.42 0.704 

8 ออย 56 280  - 280  -  -  - 2,800 2.95 9.87 

9 มะนาว 42 881  - 100 130  -  - 800 2.21 2.819 

10 ยางพารา 34 678  - 678  -  -  - ยังไมมีผลผลิต 1.87  - 

11 สุกร 30  - 207 207  -  -  - 207 1.58  - 

12 ไผ 23 692  - 692 20  -  - 130 1.21 0.46 

13 นาขาว 20 100  - 100  -  -  - 8 1.05 0.03 
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ลําดับ

ที่ 
ชนิดพืช/สัตว 

จํานวน พื้นที่เพาะปลูก (ไร) / พื้นที่เล้ียงสัตว (ตัว) 
ผลผลิต 

(ตัน / ตัว) 

คิดเปน% 

ราย ไร ตัว 
อ.หนอง

หญาปลอง 
อ.ทายาง อ.เขายอย อ.ชะอํา 

จาก

เปาหมาย 

จากผลผลิต

ตอป 

14 แปลงหญาเลี้ยงสัตว 2 300 - 100 - - 200 - 0.01 - 

15 อ่ืนๆและทีอยูอาศัย 106 545 - 228 - 197 120 - 5.58 - 
หมายเหต  ขอมูลจากการสุมตัวอยาง 

แหลงที่มา : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 

 

นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีติดตอกับชายฝงทะเลดานตะวันออกติดตอกับอาวไทยต้ังแตอําเภอบาน

แหลมจนถึงอําเภอชะอํา รวมระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนท่ีชายฝงอําเภอบานแหลม

เปนแหลงเพาะเลี้ยงหอยแครงท่ีสําคัญของประเทศ  

อีกท้ังยังเปนแหลงเพาะเลี้ยงกุงท่ีสําคัญอีกดวย ซ่ึงในป 2556 มีผลผลิตท้ังหมดประมาณ 6,355.40 ตัน 

นอกจากนี้ยังมีผลผลิตหอยทะเล 999.50 ตัน  

สวนดานปศุสัตว การเลี้ยงปศุสัตวท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี คือ ไกไข ไกเนื้อ ไกพ้ืนเมือง และโคเนื้อ 

โดยเปนการเลี้ยงท้ังในรปูแบบรายยอยและในรูปแบบฟาร6 

ตารางท่ี 12 ขอมูลปริมาณการผลติของการปศุสัตวท่ีสําคญั ป พ.ศ. 2556 

ผลผลติ 

เกษตรกร 

(ราย) 

จํานวนสัตว 

(ตัว) 

มูลคาปศสุัตว 

(บาท) 

มูลคาผลผลติใน

รอบป(บาท) รวมมลูคาท้ังสิ้น 

โคเน้ือ 10,243 128,970 1,603,259,000 163,380,000 1,766,639,000 

โคนม 253 9,509 171,162,000 367,236,720 538,398,720 

กระบือ 126 551 5,541,000 824,980 6,365,980 

สุกร 1068 74,574 99,384,000 517,663,400 617,047,400 

ไกพ้ืนเมือง 10,259 271,676 10,751,400 135,838,000 146,589,400 

ไกไข 166 187,205 26,208,840 152,535,449 178,744,289 

ไกเน้ือ 91 1,139,620 - 845,715,000 845,715,000 

เปดไข 947 183,902 27,585,300 174,817,241 202,402,541 

เปดเน้ือ-เปดเทศ 869 47,188 - 32,040,652 32,040,652 

แพะ 260 9,685 47,016,000 23,508,000 70,524,000 

รวม 24,282 2,052,880 1990907540 2,413,559,442 4,404,466,982 
 

แหลงท่ีมา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี, 2556 

1.3)     ดานอุตสาหกรรม 

 จังหวัดเพชรบุรีอยูในเขตสงเสริมการลงทุนเขตท่ี 3 เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพเหมาะท่ีจะเปน

ศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานตางๆ ในภูมิภาคตะวันตก เนื่องจากมีความพรอมทุกดานไมวาจะเปน 

ดานวัตถุดิบ แรงงาน และทําเลท่ีตั้ง ซ่ึงอยูใกลกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอําเภอเขายอย ซ่ีงมีโรงงานอุตสาหกรรม

สําคัญๆ มาก และอยูหางจากกรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตร 

 จังหวัดเพชรบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 660 แหง จําแนกตามจําพวกโรงงาน ดังนี้ 

 -  ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  จํานวน     0  โรงงาน 

 -  โรงงานจําพวกท่ี 1 (นอกเขตฯ)    จํานวน  182  โรงงาน 

 -  โรงงานจําพวกท่ี 2 (นอกเขตฯ)    จํานวน    83  โรงงาน 
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 -  โรงงานจําพวกท่ี 3 (นอกเขตฯ)    จํานวน  395  โรงงาน 

 เงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 28,520.500 ลานบาท มีคนงาน 18,460 คน เปนชาย 9,605 คน หญิง 

8,855 คน 
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ณ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 ปจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีเหมืองแรท่ีมีประทานบัตรท่ียังไมสิ้นอายุ

ท้ังหมด 9 แปลง และเปดทําการ 6 แปลง หยุดทําการ 3 แปลง ในปงบประมาณ 2556 มีรายไดจากคาภาคหลวง

แรและคาธรรมเนียม เดือนมกราคม-มิถุนายน รวม 8,908,818.34 บาท 
 

ตารางท่ี 13 จํานวนโรงงานจําแนกรายหมวดอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี 

ลําดับท่ี 

 

กลุมอุตสาหกรรม จํานวน (โรงงาน) 

1 ผลิตภัณฑจากพืช 175 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 86 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 

4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 13 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย ยกเวนรองเทา 2 

6 ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว  1 

7 แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 31 

8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 10 

9 ผลิตกระดาษและผลติภัณฑกระดาษ 6 

10 การพิมพ การเย็บเลม ทําปกหรือทําแมพิมพ 5 

11 เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 16 

12 ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 7 

13 ยางและผลิตภัณฑยาง 5 

14 ผลิตภัณฑพลาสติก 24 

15 ผลิตภัณฑอโลหะ 48 

16 ผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 18 

17 ผลิตภัณฑโลหะ 39 

18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 33 

19 ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ 8 

20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ รวมท้ังการซอมยานพาหนะและอุปกรณ 63 

21 การผลิตอ่ืนๆ 68 

1.4)  ดานการทองเท่ียว 

จังหวัดเพชรบุรี มีธรรมชาติและภูมิประเทศอันสวยงามหลากหลายท้ังภูเขา ปาทึบ ท่ีราบลุมแมน้ํา

ตลอดจนชายฝงทะเลดานอาวไทย จึงสงผลใหจังหวัดเพชรบุรีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย และสมบูรณกวาจังหวัด

อ่ืนไมวาจะเปนชายหาด ทะเลอันสวยงาม น้ําตก ถํ้า ปา เขา ท่ียังคงธรรมชาติอันงดงาม ตลอดจนทะเลสาบน้ําจืด 

ขนาดใหญท่ีอยูทามกลางธรรมชาติของแมกไม นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรียังมีแหลงศึกษางานดานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอีกจํานวนมากดวย จากสถิติของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใน ป 2554 จังหวัดเพชรบุรี                       

มีผูมาทองเท่ียวและทัศนาจร จํานวน 5,010,666 คน-ครั้ง เปนชาวไทย 4,605913 คน-ครั้ง ชาวตางประเทศ 

404,753 คน-ครั้ง  
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ตารางท่ี 14 สรุปขอมูลผูเย่ียมเยือนจังหวัดเพชรบุรี  ป พ.ศ. 2555 

จํานวนนักทองเท่ียว/นักทัศนาจรแยกประเภท ยอนหลัง 3 ป 

รายละเอียด 
2555 

(2012) 

2554 

(2011) 

2553 

(2010) 

∆ (%) 

* นักทองเท่ียว (คน) 

คนไทย (คน) 

ตางชาติ (คน) 

2,371,963 

2,081,091 

290,872 

2,122,115 

1,892,823 

229,292 

1,880,960 

1,687,095 

193,865 

+11.77 

+9.95 

+26.86 

* นักทัศนาจร (คน) 

คนไทย (คน) 

ตางชาติ (คน) 

2,638,703 

2,524,822 

113,881 

2,827,052 

2,774,330 

52,722 

2,662,713 

2,611,154 

51,559 

-6.66 

-8.99 

+116.00 

รายไดจากการทองเท่ียว ยอนหลัง 3 ป 

รายละเอียด 
2555 

(2012) 

2554 

(2011) 

2553 

(2010) 

∆ (%) 

* รวม (บาท) 

คนไทย (คน) 

ตางชาติ (บาท) 

16,299.00 

13,518.38 

2,717.62 

13,357.41 

11,518.01 

1,839.40 

8,216.12 

6,452.81 

1,763.31 

+22.02 

+17.91 

+47.74 

คาใชจายเฉล่ียแยกประเภท ยอนหลัง 3 ป 

รายละเอียด 
2555 

(2012) 

2554 

(2011) 

2553 

(2010) 

∆ (%) 

* นักทองเท่ียว (คน) 

คนไทย (คน) 

ตางชาติ (คน) 

2,056.49 

1,992.20 

2,380.45 

1,951.59 

1,896.56 

2,276.71 

1,778.41 

1,583.60 

2,528.94 

+5.38 

+5.04 

+4.56 

* นักทัศนาจร (คน) 

คนไทย (คน) 

ตางชาติ (คน) 

1,038.23 

1,038.19 

1,039.07 

985.42 

984.71 

1,023.10 

906.01 

899.72 

1,224.81 

+5.36 

+5.43 

+1.56 

หมายเหตุ ท่ีมา : กลุมขอมูลสถิติดานการทองเท่ียว กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 

รายไดจากการทองเท่ียวของเพชรบุรีในป 2555 มีมูลคา 16,299.00 ลานบาทซ่ึงเม่ือเทียบกับรายไดจาก

การทองเท่ียวของเพชรบุรีในป 2554 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 22.02 %  

แหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี 

• แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประกอบดวย ปากอาวบางตะบูน ชายหาดชะอํา หาดเจาสําราญ 

หาดปกเตียน เขาทะโมน ถํ้าเขายอย ถํ้าเขาหลวง เข่ือนแกงกระจาน อุทยานแหงชาติ          

แกงกระจาน เขาพะเนินทุง น้ําตกทอทิพย ผาน้ําหยด ชายทะเลอําเภอบานแหลม (บางตะบูน 

บางแกว บางขุนไทร) แหลมหลวง คอกระออม น้ําตกแมกระดังลา ทุงดอกกระเจียวเขาทุงแฝก 

น้ําพุรอน 
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• แหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย ปรางควัดกําแพงแลง โบสถวัดกุฏิบางเค็ม 

ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม สถาปตยกรรมพระนครคีรี 

ปูนปนวัดไผลอม ปูนปนวัดใหญสุวรรณาราม ปูนปนวัดเขาบันไดอิฐ ปูนปนฐานเสมาวัดสระบัว 

ปูนปนวัดมหาธาตุวรวิหาร ปูนปนวัดพลับพลาชัย ปูนปนวัดปากคลอง ใบเสมาวัดมหาธาตุ

วรวิหาร จิตรกรรมฝาผนัง (วัดใหญสุวรรณาราม, วัดทายตลาด) จิตรกรรมสมุดขอยวัดพระรูป 

• แหลงทองเท่ียวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร ประกอบดวย พระนครคีรี (เขาวัง) พระรามราช

นิเวศน (วังบานปน) พระราชนิเวศนมฤคทายวัน วัดเขาบันไดอิฐ วัดกําแพงแลง วัดทาไชยศิริ    

วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดใหญสุวรรณาราม วัดกุฏิ วัดเขาตะเครา วัดสระบัว วัดเกาะแกวสุทธาราม 

วัดไผลอม 

• แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ประกอบดวย ศูนยวฒันธรรมไทยทรงดํา, บึงปรีดา 

• เทศกาลงานประเพณี ประกอบดวย เทศกาลสงตะวัน นอนนับดาวเฝาชมหมอก ออกดูนก , งาน

พระนครคีรี - เมืองเพชร ,การแขงขันวัวเทียมเกวียน , งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมชาวไทย

เชื้อสายจีน , งานปดทองนมัสการหลวงพอเขาตะเครา , เทศกาลวาวไทย – วาวนานาชาติ , 

มหกรรมการเกษตรของดีทายาง , เทศกาลดูนก ดูผีเสื้อ บานกราง , เทศกาลกินปลา , พาเท่ียว

แกงกระจาน , งานประเพณีไทยทรงดํา , งานประเพณีโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา,       

งานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก งานฤดูหนาว พระราชนิเวศนมฤคทายวัน , งานประเพณีขาว

หอกะเหรี่ยง 

• แหลงทองเท่ียวศึกษาหาความรูในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิประกอบดวย 

1.  โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง 

2.  โครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย 

3.  โครงการจัดพัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงคหนองพลับ-กลัดหลวง 

4.  โครงการสหกรณหวยสัตวใหญ ปาเด็ง-ปาละอู 

5.  โครงการดูแลรักษาปาไมบริเวณปาละอูบนและเขาพะเนินทุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

6.  โครงการพัฒนาหวยแมเพรียงตามพระราชดําริ 

7.  โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

8.  โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา 

9.  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

10. โครงการท่ีดินและปลูกปาในท่ีดินของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ บานทากะทุม 

11. โครงการศูนยสาธิตพืชไรพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

12. โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีบริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจาลายใหญ)         

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

13. โครงการอางเก็บหวยแมประจันตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

14. โครงการอางเก็บน้ําหวยผากอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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15. โครงการเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง)อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

16. พัฒนาแหลงน้ําบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (งานขุด

ลอกอางเก็บน้ําหนองจิก) 

17. โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

18. โครงการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

19. โครงการอางเก็บน้ําผาน้ําหยดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

20. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบานบางกลอยและบานโปงลึก อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

21. โครงการฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสานตามพระราชดําริ 

22. โครงการชั่ งหัว มันตามพระราชดําริ  ครอบคลุมตํ าบลเขากระปุก และตําบล 

กลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

• กิจกรรมท่ีนาสนใจ ประกอบดวย สนามกอลฟ , ATV , ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ

สิรินทร, และศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1.5 ความยากจน 

     จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดเก็บขอมูลรายไดระดับครัวเรือนเปนประจําทุกป สําหรับในปงบประมาณ 

2556 มีการจัดเก็บขอมูล จัดเก็บขอมูล จปฐ. จากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จํานวน 65,430 ครัวเรือน จาก 586 

หมูบาน 81 ตําบล 8 อําเภอ ซ่ึงมีประชากรท้ังหมด จํานวน 224,096 คน โดยกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ไดสํารวจขอมูลและกลั่นกรองครัวเรือนยากจนเปาหมายตามเกณฑขอมูล 

จปฐ. ขอ 23 “คนในครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาท/คน/ป” พบวาไมผานเกณฑ จปฐ. 

จํานวน 53 ครัวเรือน ซ่ึงตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนเรื่องอาชีพ รายได การลดรายจาย การใชวัตถุดิบ          

ลดตนทุนการผลิต และการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป เพ่ือยกระดับรายไดใหผานเกณฑ 
 

2)   ดานสังคมและความม่ันคง 

จากขอมูลดานสังคม “ความม่ันคงของมนุษยประเทศไทย” ป พ.ศ.2553 ของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย พบวา สถานการณภาพรวมทางดานสังคมของจังหวัดเพชรบุรีนั้นจัดอยูในเกณฑ             

ปานกลาง อยูในอันดับท่ี 44 ของประเทศ ลําดับท่ี 3 ของภาคกลาง โดยวัดจากองคประกอบ 9 มิติ                

จากองคประกอบท้ังหมด 10 มิติ เนื่องจากตองใชเฉพาะตัวชี้วัดท่ีสามารถสะทอนกรอบแนวคิดความม่ันคงของ

มนุษยไดตรงและชัดเจน และตองมีขอมูลครบทุกจังหวัด ท่ัวประเทศ ซ่ึงสามารถวัดไดตามคาดัชนีความม่ันคง

ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 15 ดัชนีความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.2553 

จังหวัด 

มิติความม่ันคง 

คา CHSI 
ที่อยูอาศัย 

สุขภาพ

อนามัย 
การศึกษา 

การมีงานทําและ

รายได 

ความม่ันคงสวน

บุคคล 
ครอบครัว 

การสนับสนุนทาง

สังคม 

สิทธิและความ

เปนธรรม 

การเมืองและ

ธรรมาภิบาล 

เพชรบรุี 66.21 67.99 79.94 68.55 66.17 72.12 66.22 70.04 80.29 71.52 

ภาพรวม

ประเทศ 
70.39 70.37 69.79 70.43 70.37 70.13 69.59 70.31 69.98 69.65 

แหลงท่ีมา : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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จากการวิเคราะหสถานการณทางดานสังคมจากขอมูล “สถานการณความม่ันคงของมนุษยประเทศไทย ” 

พบวา สถานการณภาพรวมทางดานสังคมของจังหวัดเพชรบุรีนั้นจัดอยูในเกณฑคอนขางสูง โดยเฉพาะ    มิติ

การเมืองและธรรมาภิบาล มิติการศึกษา และมิติสิทธิและความเปนธรรม ในสวนมิติท่ีจังหวัดเพชรบุรีตองการการ

แกไข คือ มิติดานท่ีอยูอาศัย มิติสุขภาพอนามัย และมิติดานความม่ันคงสวนบุคคล  

3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.1) สถานการณดานการวางแผนการใชพ้ืนท่ีใหเหมาะสม 

จังหวัดเพชรบุรี มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว ดังนี้ 

1. มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนดําเนินการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมใชบังคับ (ข้ันตอนเตรียมเสนอ ครม.) 

2. มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองและชุมชน ในระดับเทศบาลใชบังคับ ดังนี้ 

 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี มีพ้ืนท่ี 64.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี อปท. ในเขตผัง

เมืองรวมท้ังหมด 17 แหง (ขณะนี้อยูระหวางการใชบังคับ) ประกอบดวย 

 - เทศบาล 3 แหง คือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลตําบลบานลาด (พ้ืนท่ีบางสวน), 

เทศบาลตําบลหัวสะพาน (พ้ืนท่ีบางสวนของ ต.หัวสะพาน ต.วังตะโก) 

 - อบต. 14 แหง คือ อบต. หนองโสน, อบต.บานกุม, อบต.ธงชัย, อบต.ชองสะแก, อบต.บาง

จาก, อบต.ไรสม (ต.ไรสม+ ต.เวียงคอย), อบต.บานหมอ, อบต.นาวุง ,อบต.โพไรหวาน,อบต.ตนมะมวง และพ้ืนท่ี

อําเภอบานลาด ประกอบดวย ต.ลาดโพธิ์ (อบต.โรงเข) , อบต.บานหาด, อบต.สมอพลือ , อบต.ทาเสน 

 ผังเมืองรวมเมืองชะอํา พ้ืนท่ีประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล

เมืองชะอําเต็มตําบล (ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงผัง) 

 ผังเมืองรวมชุมชนบานลาด พ้ืนท่ีประมาณ 6.2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล

ตําบลบานลาด และตําบลทาเสน (ผังอยูระหวางข้ันตอนดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับ) 

 ผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน พ้ืนท่ีประมาณ 45.98 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบล

บางตะบูนออก ตําบลบางตะบูน (ผังอยูระหวางข้ันตอนดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับ) 

3. พ้ืนท่ีท่ีอยูระหวางการดําเนินการวางผัง 

 ผังเมืองรวมชุมชนนายาง-หนองจอก พ้ืนท่ีประมาณ 270 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ตําบลปกเตียน ตําบลบานในดง อําเภอทายาง ตําบลหนองศาลา ตําบลบางเกา ตําบลนายาง ตําบลดอนขุนหวย 

ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา 

 ผังเมืองรวมชุมชนทายาง ครอบคลุมพ้ืนท่ี ตําบลทายาง ตําบลทาคอย ตําบลบานในดง 

ตําบลยางหยอง พ้ืนท่ีบางสวนของตําบลทาไมรวก ตําบลทาแลง ตําบลมาบปลาเคา 

 ผังเมืองรวมชุมชนเขายอย ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหวยโรง ตําบลหนองชุมชนเหนือ       

ตําบลหนองชุมพล ตําบลบางเค็ม ตําบลสระพัง ตําบลเขายอย ตําบลทับคาง ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองปรง 
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ตารางท่ี 16 สรุปประเภทการใชท่ีดิน  

ประเภทการใชท่ีดิน   
เนื้อท่ี 

ไร % 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 177,259 4.55 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,132,295 29.10 

พ้ืนท่ีปาไม 2,251,773 57.89 

พ้ืนท่ีแหลงนํ้า 71,785 1.85 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 257,599   6.61 

รวม  3,890,711 100.00 

แหลงท่ีมา: ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน  
 

จากตารางท่ี 16 แสดงใหเห็นวา  พ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดเพชรบุรีเปนพ้ืนท่ีปาไม (2,251,773 ไร)     

และพ้ืนท่ีการเกษตรกรรม (1,132,295 ไร) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมกันกวา 80% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในจังหวัด 

3.2) ทรัพยากรดิน 

ลักษณะดินของจังหวัดเพชรบุรีสามารถแบงตามลักษณะได 3 สวน คือ 

1) ดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย พบในบริเวณท่ีราบตอนกลางของจังหวัด 

2) ดินเหนียวถึงดินรวนปนกรวดและเศษหิน พบในบริเวณท่ีราบสูงทางดานตะวันตก 

3) ดินรวนเหนียว พบในบริเวณพ้ืนท่ีราบชายฝงทะเลตะวันออก 

3.3) ทรัพยากรน้ํา 

สถาบันอุทกศาสตรแหงประเทศไทย กําหนดระบบน้ําของแผนดินเปนระบบลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา   

ท่ัวประเทศ จังหวัดเพชรบุรีมีลุมน้ําเพชรบุรีเปนลําดับท่ี 19 ใน 25 ลุมน้ํา โดยมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ ท้ังน้ําผิวดิน

และน้ําบาดาลท่ีมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน ประกอบดวย 

น้ําผิวดิน จังหวัดเพชรบุรี มีแมน้ําลําคลองสายสําคัญ ซ่ึงยังประโยชนตอชีวิตความเปนอยู ของ

ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

• แมน้ําเพชรบุรี ตนน้ําจากเทือกเขาสูงชันทางดานตะวันตกของจังหวัด ไหลผานอําเภอแกงกระจาน 

อําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอเมืองฯ แลวลงสูอาวไทยท่ีอําเภอบานแหลม มีความยาว 

210 กิโลเมตร เปนแมน้ําท่ีมีความสําคัญของจังหวัดเพชรบุรีตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 

• แมน้ําบางกลอย ตนน้ําจากเทือกเขาอันเมีย ในเขตอําเภอหนองหญาปลอง ไหลมา

บรรจบแมน้ําเพชรบุรีบริเวณอําเภอแกงกระจาน มีความยาว 45 กิโลเมตร 

• หวยแมประโดน ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดตอระหวางอําเภอหนองหญา

ปลองกับอําเภอปากทอจังหวัดราชบุรี และมีสาขาสําคัญ ไดแก หวยมะเร็ว หวยเสือกัด

ชาง หวยสมุลแวงและไหลมาบรรจบแมน้ําเพชรบุรี ในบริเวณเขตอําเภอแกงกระจาน   

มีความยาว 56 กิโลเมตร  
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• หวยผาก ตนน้ําจากภูเขาอางแกวและภูเขาน้ําหยดในบริเวณเขตอําเภอแกงกระจาน 

ไหลมารวมกับแมน้ําเพชรบุรีท่ีบริเวณใตเข่ือนแกงกระจานในเขตอําเภอแกงกระจาน    

มีความยาว 30 กิโลเมตร 

• หวยแมประจันต ตนน้ําจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผานอําเภอหนองหญา

ปลอง และไหลมาบรรจบแมน้ําเพชรบุรีบริเวณเข่ือนเพชรบุรีในเขตอําเภอทายาง 

• แมน้ําบางตะบูน เปนสาขาของแมน้ําเพชรบุรีซ่ึงไหลยอนข้ึนไปทางเหนือผานอําเภอเขายอย 

อําเภอบานแหลม ออกสูอาวไทยท่ีปากอาวบางตะบูน อําเภอบานแหลม มีความยาว

ประมาณ 13 กิโลเมตร 

• แมน้ําปราณบุรี มีตนกําเนิดอยูในตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน ออกสูทะเลท่ีอําเภอ 

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร 

ระบบน้ําเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีการเกษตร 942,281 ไร เปน

พ้ืนท่ีนา 376,331 ไร พืชไร ไมยืนตนและอ่ืน ๆ 452,122 ไร โดยพ้ืนท่ีการเกษตรดังกลาวเปนพ้ืนท่ีชลประทานจาก

อางเก็บน้ําแกงกระจาน จํานวน 468,286 ไร รับน้ําจากแหลงชลประทานขนาดกลาง 12 แหง พ้ืนท่ี 39,620 ไร 

และรับน้ําจากเข่ือนแมกลอง พ้ืนท่ี 86,500 ไร คิดเปนพ้ืนท่ีชลประทาน รอยละ 15.27 ของพ้ืนท่ีจังหวัดมีโครงการ

ชลประทานสําคัญ ๆ ท่ีดําเนินการจัดหาน้ําใหกับเกษตรกรเพ่ือใชประโยชนในการประกอบอาชีพและการอุปโภค

บริโภค ดังนี้ 

• อางเก็บน้ําขนาดใหญ จํานวน 1 แหง (สงน้ําใหกับพ้ืนท่ีในเขตสงน้ําฯ เพชรบุรี) ไดแก

เข่ือนแกงกระจาน ตั้งอยูท่ีอําเภอแกงกระจาน สามารถเก็บกักน้ําได 710 ลาน ลบ.ม. 

• อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แหง (สงน้ําใหกับพ้ืนท่ีนอกเขตสงน้ําฯ เพชรบุรี) 

ไดแก 

1. อางเก็บน้ําหวยตะแปด ตั้งอยูท่ีอําเภอชะอํา สามารถเก็บกักน้ําได 4.0 ลาน ลบ.ม. 

2. อางเก็บน้ําหวยทราย ตั้งอยูท่ีอําเภอชะอํา สามารถเก็บกักน้ําได 1.95 ลาน ลบ.ม. 

3. อางเก็บน้ําบานทุงขาม ตั้งอยูท่ีอําเภอชะอํา สามารถเก็บกักน้ําได 8.0 ลาน ลบ.ม. 

4. อางเก็บน้ําหวยพุหวาย ตั้งอยูท่ีอําเภอชะอํา สามารถเก็บกักน้ําได 0.8 ลาน ลบ.ม. 

5. อางเก็บน้ําโปงทะลุ ตั้งอยูท่ีอําเภอชะอํา สามารถเก็บกักน้ําได 0.81 ลาน ลบ.ม. 

6. อางเก็บน้ําหุบกะพง ตั้งอยูท่ีอําเภอชะอํา สามารถเก็บกักน้ําได 0.36 ลาน ลบ.ม. 

7. อางเก็บน้ําหวยวังยาว ตั้งอยูท่ีอําเภอทายาง สามารถเก็บกักน้ําได 0.265 ลาน ลบ.ม. 

8. อางเก็บน้ําหวยสามเขา ตั้งอยูท่ีอําเภอทายาง สามารถเก็บกักน้ําได 3.4 ลาน ลบ.ม. 

9. อางเก็บน้ําบานกระหราง ตั้งอยูท่ีอําเภอแกงกระจาน สามารถเก็บกักน้ําได 6.0 ลาน

ลบ.ม. 

10.ฝายทดน้ําหวยสงสัย ตั้งอยูท่ีอําเภอแกงกระจาน สามารถเก็บกักน้ําได 4.054 ลาน

ลบ.ม. 

11.อางเก็บน้ําหวยพุนอยตั้งอยูท่ีอําเภอทายาง สามารถเก็บกักน้ําได 0.32 ลาน ลบ.ม. 
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12.อางเก็บน้ําหวยแมประจัน ตั้งอยูท่ีอําเภอหนองหญาปลอง สามารถเก็บกักน้ําได

42.20 ลาน ลบ.ม. 

• แหลงน้ําขนาดเล็ก จํานวน 6 ประเภท ดังนี้ 

1. อางเก็บน้ําขนาดเล็กตามพระราชดําริ จํานวน 22 แหง สามารถเก็บกักน้ําได  

11.45 ลาน ลบ.ม. 

2. อางเก็บน้ําขนาดเล็กตาม พน. หรือ กชช. จํานวน 60 แหง สามารถเก็บกักน้ําได

21.31 ลาน ลบ.ม.  

3. ศูนยบริการเกษตรเคลื่อนท่ี จํานวน 98 แหง สามารถเก็บกักน้ําได 0.63 ลาน ลบ.ม.

4. ขุดลอกหนองน้ําธรรมชาติ จํานวน 26 แหง สามารถเก็บกักน้ําได 0.52 ลาน ลบ.ม. 

5. แหลงน้ําในไรนาตามแผนปกติ จํานวน 589 บอ สามารถเก็บกักน้ําน้ํา 0.74 ลาน  

ลบ.ม. 

6. แหลงน้ําในไรนาตามแผนปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร จํานวน 308 

บอ สามารถเก็บกักน้ําได 0.74 ลาน ลบ.ม. 

ความตองการน้ํา 

ความตองการน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําเพชรบุรใีนสภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2547) และในอนาคตปท่ี 

20 (พ.ศ. 2569) จําแนกได 8 ประเภท คือ 

   1. ความตองการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

   2. ความตองการน้ําเพ่ือการทองเท่ียว 

   3. ความตองการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

   4. ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตร (รวมความตองการน้ําในเขตชลประทานและความ

   ตองการน้ํานอกเขตชลประทาน) 

   5. ความตองการเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

   6. ความตองการน้ําเพ่ือการปศุสัตว 

   7. ความตองการน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟา (เปนปริมาณน้ําท่ีไมไดถูกใชหมดไป แตเปน

   ปริมาณน้ําท่ีปลอยท้ิงไปทางดานทายน้ําความตองการของกิจกรรมอ่ืน ๆ ปจจุบันพ้ืนท่ี

   ศึกษามีโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนแกงกระจานเพียงแหงเดียว ซ่ึงสามารถจายน้ําไดสูงสุด  

   75 ลบ.ม./วินาที) 

   8. ความตองการน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

  ท้ังนี้ ความจุของโครงการพัฒนาแหลงน้ําตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคตของจังหวัดเพชรบุรี

ประมาณ 831 และ 967 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ ซ่ึงนอยกวาความตองการน้ํารวม กรณีไมรวมความตองการน้ําเพ่ือ

การเกษตรนอกเขตชลประทานซ่ึงนอยกวาความตองการน้ํารวม กรณีไมรวมความตองการน้ํา เพ่ือการเกษตรนอก

เขตชลประทานซ่ึงอาศัยน้ําฝนเปนหลัก ดังนั้นควรบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหลงน้ําตาง ๆ อยางเหมาะสม 

เพ่ือใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํานอยท่ีสุด 
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  น้ําบาดาล พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีรองรับดวยชั้นหินแข็งประมาณ 90% ของพ้ืนท่ี เนื่องจากบริเวณ

สวนใหญเปนพ้ืนท่ีภูเขา โดยเฉพาะทางดานตะวันตกและทางตอนกลางบริเวณท่ีเปนแหลงน้ําบาดาลท่ีสําคัญเพียง

บริเวณท่ีราบทางดานตะวันออกของพ้ืนท่ี 

  ชั้นน้ําตะกอนหินรวนท่ีเปนแหลงน้ําบาดาลท่ีสําคัญ คือ ชั้นน้ําท่ีราบลุมน้ําหลายและตะกอนเศษ

หินเชิงเขา ซ่ึงแผกระจายตัวตามลําน้ํา ท่ีราบสองฝงลําน้ํา และท่ีราบชายฝงทะเล สําหรับชั้นน้ําหินแข็งท่ีเปนแหลง

น้ําบาดาลท่ีสําคัญ คือ ชั้นน้ําหินตะกอนก่ีงแปรท่ีแผกระจายตัวทางดานตะวันออกของพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีราบแหลง

น้ําบาดาลเหลานี้ โดยท่ัวไปใหน้ําในเกณฑ 2-10 ลบ.ม./ล. และ 10-20 ลบ.ม.สําหรับบริเวณอ่ืนซ่ึงเปนบริเวณสวน

ใหญของพ้ืนท่ีใหน้ําในเกณฑนอยกวา 2 ลบ.ม. 

  ในดานคุณภาพน้ําบาดาล เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาดานตะวันตก และทางตอนกลางของพ้ืนท่ี

จังหวัด เปนบริเวณท่ีไมมีการพัฒนาน้ําบาดาล ทําใหไมมีขอมูลคุณภาพน้ําบาดาลในบริเวณดังกลาว ขอมูลคุณภาพ

น้ําบาดาลท่ีได จึงมีเพียงแคบริเวณดานตะวันออกท่ีเปนพ้ืนท่ีราบ คุณภาพน้ําบาดาลโดยท่ัวไป อยูในเกณฑปาน

กลางถึงไมดี โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง อําเภอบานแหลม และอําเภอเขายอย อันเนื่องมาจากการแทรกซอน

ของน้ําทะเล มีคาปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายไดเกินกวา 1,500 มก./ล. คาคลอไรดและความกระดางสูงเกินกวา

มาตรฐานมาก น้ําบาดาลท่ีไดเปนน้ําเค็ม 

  ปริมาณน้ําท่ีสูบข้ึนมาใชจากบอบาดาลและบอน้ําตื้นในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีคาประมาณ 9.3 ลาน 

ลบ.ม./ป คิดเปนรอยละ 8 ของปริมาณน้ําบาดาลท่ีสามารถพัฒนาไดในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีคาประมาณ 118 ลาน ลบ.ม./ป 

ท้ังนี้ ทุกลุมน้ําสาขามีปริมาณน้ําบาดาลท่ีสูบข้ึนมาใชตอปนอยกวาปปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาได

ตอปมากเนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณใกลทะเลซ่ึงมีประชาชนมากน้ําบาดาลมีรสกรอย จึงไมสามารถใชน้ําได นอกจากนี้

จังหวัดเพชรบุรียังอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาสงวนแหงชาติ ถึงรอยละ 62 และ 49 

ของพ้ืนท่ีจังหวัด ตามลําดับ ซ่ึงบริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยูนอย จึงมีการใชน้ําบาดาลนอย 
 

ลําดับ ชื่อลุมน้ํายอย จํานวนบอบาดาล รวม 

1 แมนํ้าเพชรบุรีตอนบน 319 297 75 18  709 

 ความลึกเฉลี่ย (ม.) 25-45 15-30 20-45 10-50   

 ระดับนํ้าปกติโดยเฉลี่ย (ม.) 3-8 4-8 3-10 2-13   

2 หวยแมประจัน 8 130 138   276 

 ความลึกเฉลี่ย (ม.) 30-50 20-30 20-45    

 ระดับนํ้าปกติโดยเฉลี่ย (ม.) 5-12 5-6 3-10    

3 แมนํ้าเพชรบุรีตอนลาง 34 44 212 160 62 512 

 ความลึกเฉลี่ย (ม.) 70-80 70-80 30-50 30-54 15-30  

 ระดับนํ้าปกติโดยเฉลี่ย (ม.) 5-6 5-6 5-12 3-6 4-8  

รวม 1,497 
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คุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพน้ําแมน้ําเพชรบุรี 

ลุมน้ําเพชรบุรีมีแมน้ําสายหลักท่ีสําคัญเพียงสายเดียวคือ แมน้ําเพชรบุรี กรมควบคุมมลพิษไดประกาศ

กําหนดใหแมน้ําเพชรบุรี ตั้งแตปากแมน้ําบริเวณบานแหลม ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี (กิโลเมตร

ท่ี 0) จนถึงทายเข่ือนเพชรบรุี บริเวณบานคอละออม ตําบลทาแลง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (กิโลเมตร 61) เปนแหลง

น้ําประเภทท่ี 3 และต้ังแตทายเข่ือนเพชรบุรีจนถึงทายเข่ือนแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (กิโลเมตรท่ี 

118) เปนแหลงน้ําประเภทท่ี 2 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 8 ราชบุรีไดดําเนินการติดตามสอบคุณภาพน้ําแมน้ําเพชรบุรี รวมท้ังสิ้น 10 

สถานี โดยดําเนินการตรวจวัด จํานวน 4 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2552 เดือนมีนาคม มิถุนายน และ กันยายน 2553 ซ่ึง

สามารถสรุปผลไดดังนี้ เม่ือพิจารณาจากดัชนีวัดคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ไดแก ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO) ปริมาณ

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) ปริมาณแบคท่ีเรียกลุมฟคัลโคลิ

ฟอรม (FCB) และปริมาณไนโตรเจนท่ีอยูในรูปของแอมโมเนียท้ังหมด (NH3) พบวาคุณภาพน้ําเฉลี่ย ชวงตั้งแตปากแมน้ํา

จนถึงทายเข่ือนเพชรบุรีเม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ

กรมควบคุมมลพิษ คือจัดอยูในประเภทท่ี 2 จํานวน 1 สถานี (รอยละ 14.28) และจัดอยูในประเภทท่ี 3 จํานวน 3 สถานี 

(รอยละ 42.86) และต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คือจัดอยูในประเภทท่ี 4 และ 5 จํานวน 3 (รอยละ 42.86) และชวงตั้งแตทาย

เข่ือนเพชรบุรีจนถึงทายเข่ือนแกงกระจาน ต่ํากวามาตรฐาน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ คือจัดอยูในประเภทท่ี 3 

จํานวน 2 สถานี (รอยละ66.67) และจัดอยูในประเภทท่ี 4 จํานวน 1 สถานี (รอยละ 33.33) จากตารางท่ี 13 พบวา 

คุณภาพน้ําเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษจํานวน 6 สถานี อยูในเกณฑมาตรฐาน 4 สถานี ซ่ึง

มีแนวโนมต่ําลงจากปท่ีผานมา 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําท่ีสําคัญท่ีนํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาคุณภาพน้ํา ไดแก ปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน้ํา (DO) มีคาเฉลี่อยูระหวาง 4.6-6.2 mg/l ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) มีคาเฉลี่อยูระหวาง 

1.25 -5.5 mg/l ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (มีคาเฉลี่ย 343-52,000 MPN/100ml ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟ

คัลโคลิฟอรม (FCB) มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 63-11,075 MPN100mg/l และปริมาณไนโตรเจนท่ีอยูในรูปของแอมโมเนีย

ท้ังหมด (NH3) มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.1-0.4 mg/l 

เม่ือพิจารณาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

พบวา ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําท่ีเปนปญหาสําคัญท่ีเปนสาเหตุทําใหคุณภาพน้ําต่ําคือ ปริมาณความสกปรกในรูปของ

สารอินทรีย (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) และปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (FCB) 

โดยเฉพาะปริมาณปากแมน้ําเพชรบุรี อําเภอบานแหลม (PC 01) มีคาเฉลี่ยของปริมาณแบคทีเรียคอนขางสูง ซ่ึงนาจะมี

สาเหตุมาจากน้ําท้ิงชุมชนรวมท้ังสถานประกองการแปรรูปสัตวน้ําท่ีมีอยูเปนจํานวนมากในเขตเทศบาลตําบล 

บานแหลม 
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ตารางที่ 17 ผลการตรวจคุณภาพน้ําแมน้ําเพชรบุรี (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8) 

 

สถาน ี

คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ  

การจัดลําดับ

ประเภทคุณภาพ

น้ํา 

 

ปญหา DO BOD TCB FCB NH3 

(mg/l) (MPN/100ml.) (mg/l) 

PC01 4.6 5.5 52,000 11,075 0.4 5 (ต่ํามาก) BOD, TCB, FCB 

PC02 5.0 2.9 44,500 3,025 0.3 4 (ต่ํา) BOD, TCB 

PC03 5.4 2.0 48,850 3,548 0.1 4 (ต่ํา) TCB 

PC04 5.3 1.6 11,600 1,140 0.1 3 (พอใช) - 

PC4.1 5.1 1.5 5,175 2,178 0.1 3 (พอใช) - 

PC4.9 6.1 1.3 2,675 63 0.2 2 (ดี) - 

PC05 6.0 1.9 2,440 203 0.2 3 (พอใช) - 

PC5.1 6.2 1.7 835 85 0.2 3 (พอใช) - 

PC5.9 5.9 2.2 343 134 0.3 4 (ต่ํา) BOD 

PC06 5.7 1.4 1,203 122 0.4 3 (พอใช) - 

บริเวณท่ีเก็บตัวอยางน้ํา 

 PC01 : ปากแมน้ําเพชรบุรี อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 

 PC02 : สะพานขามกอนเขาบานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 

 PC03 : สะพานเทศบาล ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 PC04 : ถ.เพชรเกษม บานตนมะมวง – บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 PC4.1 : สะพานราษฎรรวมศรัทธา (วัดลาดศรัทธาราม) อ.บานลาด จ.เพชรบุร ี

 PC4.9 : สะพานยางหยอง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

 PC05 : ทายเข่ือนเพชรบุรี ม.๑ ต.ทาแลง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

 PC5.1 : สะพานทาไมรวก ต.ทาไมรวก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

 PC5.9 : สะพานสองพ่ีนอง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

 PC06 : ทายเข่ือนแกงกระจาน ม.๑ ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

ลําดับ ทองท่ีอําเภอ จํานวนพ้ืนท่ีชุมน้ํา/แหง ความจุเกบ็กกั  

(ลานลกูบาศกเมตร) 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1 เมือง 30 1.76 87.5 

2 ชะอํา 47 21.60 131.7 

3 เขายอย 50 15.02 85.3 

4 ทายาง 71 17.24 144.2 

5 บานแหลม 36 1.12 95.6 

6 บานลาด 45 3.55 88.0 

7 หนองหญาปลอง 28 12.3 106.0 

8 แกงกระจาน 39 721.69 5.9 

 รวม 346 792.516353 744.18 

 

 26  



 

พ้ืนท่ีลุมน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพ้ืนท่ีรับน้ําฝนท้ังหมดของน้ําสายใดสายหนึ่ง 

เชน พ้ืนท่ีลุมน้ําเพชรบุรี ก็คือ พ้ืนท่ีรับน้ําฝนแลวไหลไปตามลาํหวยลําธารลงสูแมน้ําเพชรบุรตีามมติคณะรัฐมนตรี ได

แบงเปนชั้นคุณภาพลุมน้ําตาง ๆ รวม ๕ ชั้น ดังนี ้

  - พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 เอ. หมายถึง พ้ืนท่ีท่ียังมีสภาพปาสมบูรณ หนาแนน มีผลกระทบทาง 

 สิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินไดงายและรุนแรง จําเปนตองสงวนไวเปนพ้ืนท่ีตน

   น้ําลําธารโดยเฉพาะ หรือคิดเปนรอยละประมาณ 43.0 ของลุมน้ําเพชรบุรี 

  - พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1 บี หมายถึงพ้ืนท่ีปาเดิมมีสภาพหนาแนน แตไดถูกบุกรุกทําลายไป หรือ 

 ดัดแปลงเพ่ือการใชท่ีดินในรูปแบบอ่ืน การใชท่ีดินตาง ๆ จะตองมีมาตรการควบคุมเปนพิเศษ 

   หรือคิดเปนรอยละประมาณ 0.04 ของลุมน้ําเพชรบุรี 

  - พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 2 หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพเหมาะตอการเปนตนน้ําลําธารในระดับ 

 รองลงมา และสามารถนําไปใชประโยชนในกิจการท่ีสําคัญได เชน การทําเหมืองแรปลูกปา 

   เปนตน โดยคิดเปนรอยละประมาณ 6.0 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําเพชรบุรี 

  - พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 3 หมายถึง พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปสามารถใชประโยชนไดท้ังกิจการทําไมเหมืองแร 

 และปลูกพืชประเภทไมยืนตน หรือเรียกวาปาเศรษฐกิจ แตการใชท่ีดินตองปฏิบัติใหเปนไป

   ตามระบบอนุรักษดินและน้ํา 

 - พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 4 หมายถึง พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีดอนท่ีสภาพปาไดถูกบุกรุกแผวถางเพ่ือใช 

 ประโยชนในกิจการพืชไรเปนสวนมาก การใชท่ีดินควรปฏิบัติตามระบบอนุรักษดินและน้ํา 

 - พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 5 หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหรือท่ีลุม หรือพ้ืนท่ี 

 การเกษตรท่ีลุม สวนใหญปาไมไดถูกบุกรุกแผวถางไปหมดแลว โดยพ้ืนท่ีคุณภาพลุมน้ําชั้นท่ี 

   3-5 คิดเปนรอยละ 50.96 ของลุมน้ําเพชรบุรี 

สวนคําวา พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร หมายถึง พ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ํา มีลักษณะเปนภูเขาสูงชัน และมี     

ความลาดชัน มีการกัดเซาะพังทลายของดินไดงาย และมติ ค.ร.ม. ไดกําหนดใหพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1เอ, 1 บี และชั้นท่ี 2 เปน

พ้ืนท่ีตนน้ําลําธารและมีมาตรการควบคุมการใชท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวนี้ ซ่ึงกําหนดข้ึนโดยสํานักงานคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

• สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

 - ภูมิอากาศ เมฆ หมอก และภูมิประเทศ 

 - ดิน น้ํา ปาไม 

 - ความหลากหลายทางชวีภาพ 

 - พ้ืนท่ีชุมน้ํา 

• สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

 - ท่ีอยูอาศัย และโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - เขตอนุรักษ และพ้ืนท่ีคุมครอง 

 - ไรหมุนเวียน และไรเลื่อนลอย 
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 - มลพิษจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการทําเหมืองแร 

 - เข่ือนและฝายตนน้ํา 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรตนน้ํา 

• ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมชีวกายภาพ 

 - ผลกระทบตอลักษณะอากาศและอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน 

 - ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ผลกระทบตอการใหน้ําจืดตอสรรพชีวิต 

 - ผลกระทบในเรื่องปริมาณน้ํา 

 - ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา 

 - ผลกระทบดานชวงเวลาการหลาก – การไหลของน้ํา 

• ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของคนในและใตพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

   - แผนดินถลมทางน้ําทะลายน้ําทวมฉับพลัน 

3.4) ทรัพยากรปาไม 

จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีปาไม จํานวน 2,373,562 ไร คิดเปน 61.01% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (3,890,711 ไร) 

จังหวัดเพชรบุรีมีปาสงวนแหงชาติจํานวน 15 ปา ปาสงวนแหงชาติท่ีเปนปาชายเลน 2 ปา 

อุทยานแหงชาติ 1 แหง (อุทยานแหงชาติแกงกระจาน) และวนอุทยาน 2 แหง (วนอุทยานชะอํา และวนอุทยานเขานางพันธุรัต) 

ตารางท่ี 18 สรุปพ้ืนท่ีปาไม จังหวัดเพชรบุรี  

ลําดับท่ี ประเภทปา 
 

เนื้อท่ี(ไร) หมายเหตุ 

1 

 
 ปาสงวนแหงชาติ  658,686  

2  อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 1,670,610 ทับซอนปาสงวนฯทั้งหมด 

3 เขตหามลาสัตวปา เขากระปุก-เขาเตาหมอ 4,850 ทับซอนปาสงวนฯ 4,200 ไร 

4 เขตหามลาสัตวปา ชะอํา 622  

5 วนอุทยานชะอํา 416 ทับซอนปาสงวนฯทั้งหมด 

6 วนอุทยานเขานางพันธุรัต 1,562  

7 ปาไมถาวร 36,816  

 รวม 2,373,562  

แหลงท่ีมา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

 

3.5) ทรัพยากรแรธาต ุ

     (ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี) 

     จังหวัดเพชรบุรีมีเหมืองแรสัมปทานท้ังหมด 13 แปลง และเปดทําการ 9 แปลง หยุดทําการ 2 แปลง 

และยังไมไดแจงเปดทําการ 1 แปลง ในปงบประมาณ 2555 มีรายไดจากคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียม รวม 

2,109,390 บาท สําหรับแรธาตุท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก 
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• แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง พ้ืนท่ีพบ ไดแก บริเวณเขาอีบิด ตําบล

หนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย และตําบลนายาง อําเภอชะอํา 

• ดินขาว พ้ืนท่ีพบ ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน 

• หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต พ้ืนท่ีพบ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 

• ควอตซ พ้ืนท่ีพบ ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง 

• หินแกรนิต พ้ืนท่ีพบ ตําบลหวยของ ตําบลบานลาด 

• ดีบุก พ้ืนท่ีพบ ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง 

• หินออน พ้ืนท่ีพบ ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง 
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ขอมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดของจังหวัดเพชรบุรี 

 

 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (Provincial Performance Index/Ranking : PPIR) ของจังหวัดเพชรบุรี 

ซ่ึงรวบรวมขอมูลและประมวลผลโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

จํานวน 26 ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 4 ดาน รายละเอียด ดังนี้ 

 1. กราฟตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดฯ 
 

 
 

2. ขอมูลประกอบการอานกราฟฯ 
 

 

สวนท่ี 3 
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3. รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ขอมูล และเหตุผลสนับสนุน 

    3.1 Growth & Competitiveness (สรางความสามารถการแขงขัน) 

          ภาพรวม การสรางความสามารถการแขงขันของจังหวัดฯ มีศักยภาพระดับปานกลาง  โดยตัวชี้วัด

ฯ ดานนี้สวนใหญอยูในลําดับปานกลางของประเทศ และต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศ ท้ังดานขนาดเศรษฐกิจ  

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะการเติบโตของ

เศรษฐกิจท่ีมีอัตราคอนขางต่ํา เนื่องจากมูลคาการผลิตหลัก คือ ภาคนอกเกษตร อาทิ ภาคอุตสาหกรรม มีขนาด

เล็กและป 2554 มีอัตราการเติบโตไมมาก สวนมูลคาการผลิตภาคเกษตร  มีสัดสวนไมมาก รวมท้ังป 2554 มีอัตรา

ลดลง ท้ังนี้ สภาวะการจางงานสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ แตยังอยูในลําดับปานกลางของประเทศ 

          อยางไรก็ตาม สัดสวนรายไดและหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดฯ อยูในเกณฑท่ีดี โดยรายได

ครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 167,500 บาท/ครัวเรือน สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 

49,000 บาท/ครัวเรือน ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศ (ขอมูลอางอิง : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร-สศก. และประมวลโดย สศช.) 

         นอกจากนี้ ประสิทธิภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัดฯ อยูในระดับดีมาก โดยดัชนีนักทองเท่ียว 

ประมาณ 75.00 สูงกวาดัชนีนักทองเท่ียวเฉลี่ยท่ี 22.55 ซ่ึงเปนลําดับท่ี 6 ของประเทศ (ขอมูลอางอิง : กระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา และประมวลโดย สศช.) 

 

(รายละเอียดเพ่ิมเติม) 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูล และเหตุผลสนบัสนุน 

Growth & 

Competitiveness 

   - ขนาดเศรษฐกิจ GPP (ป 2554) 50,856 ลานบาท/ลําดับท่ี 43 ของประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ย 

ประเทศท่ี 102,491 ลานบาท เน่ืองจากมูลคาการผลิตภาคเกษตรและการผลิตภาคนอกเกษตร 

มีขนาดเล็กกวาจังหวัดอ่ืน, การผลิตภาคเกษตรมีสัดสวนไมมากและลดลงจากปท่ีผานมาประมาณ 

รอยละ 8.20, การผลิตภาคนอกเกษตรเพ่ิมข้ึนจากป 2553 ไมมาก เพียงรอยละ 2.39 

   - การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราขยายตัว GPP เฉลี่ย 5 ป (ป 2550-2554) คอนขางต่ํา รอยละ 

0.7/ลําดับท่ี 69 ของประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศท่ีรอยละ 3.1 

   - ผลิตภัณฑมวลรวมตอคน (ป 2554) ท่ี 109,664 บาท/ลําดับท่ี 28 ของประเทศ ต่ํากวา

คาเฉลี่ยประเทศท่ี 128,245 บาท 

   - อัตราเงินเฟอ รอยละ 3.9 ลําดับปานกลางท่ี 49 ของประเทศ สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ 

ท่ีรอยละ 3.0 

   - ผลิตภาพแรงงาน (ป 2554) 131,053 บาทตอคนตอป/ลําดับท่ี 24 ของประเทศ ต่ํากวา 

คาเฉลี่ยประเทศท่ี 158,395 บาท เน่ืองจากแรงงานหลักอยูในภาคเกษตร สวนกลุม 

ภาคนอกการเกษตร สวนใหญเปนผูรับจาง/แรงงานระดับกลางมากกวา  

   - อัตราการวางงาน รอยละ 0.61 ลําดับปานกลางท่ี 41 ของประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศ 

ท่ี 0.66 
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มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูล และเหตุผลสนบัสนุน 

Growth & 

Competitiveness 

   (ขอมูลประกอบอ่ืน) 

   - รายไดและหน้ีสินครัวเรือนเกษตรกร (ปเพาะปลูก 2553/2554) เกษตรกรมีการบริหาร 

จัดการท่ีดี สัดสวนรายไดและหน้ีสินครัวเรือนเกษตรกรอยูในเกณฑดี ดัชนีหน้ีสินครัวเรือน 

เกษตรกร ประมาณ 1.00 ต่ํากวาดัชนีหน้ีสินเฉลี่ยประเทศท่ี 1.59 เปนลําดับท่ี 31 ของประเทศ  

ซึ่งรายไดครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 167,500 บาท/ครัวเรือน สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ 

ท่ี 137,175 บาท/ครัวเรือน เปนลําดับท่ี 41 ของประเทศ สวนหน้ีสินครัวเรือนเกษตรกรประมาณ  

49,000 บาท/ครัวเรือน ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศท่ี 59,808 บาท/ครัวเรือน เปนลําดับท่ี 57  

ของประเทศ 

   - ประสิทธิภาพดานการทองเท่ียว (ป 2554) อยูในระดับดีมาก โดยดัชนีนักทองเท่ียว ประมาณ  

75.00 สูงกวาดัชนีนักทองเท่ียวเฉลี่ยท่ี 22.55 และเปนลําดับท่ี 6 ของประเทศ นอกจากน้ี 

รายไดดานทองเท่ียวป 2555 ประมาณ 16,299 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2554 ประมาณ 2,940  

ลานบาท นักทองเท่ียวป 2555 ประมาณ 5.01 ลานคน เพ่ิมข้ึน ประมาณ 62,000 คน 

 

    3.2 Inclusive Growth (สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม) 

          ภาพรวม ดานโอกาสและความเทาเทียมกันทางสังคมอยูในเกณฑท่ีดี อาทิ สัดสวนประชากร

ยากจนต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศ สถานบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน HA และอัตราการเสียชีวิตของทารกอยูในระดับ

คาเฉลี่ยประเทศ ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรและมาตรฐานการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (คาเฉลี่ยฯ O-Net ม.3 

ลําดับท่ี 19 ของประเทศ) อยูในเกณฑคอนขางดี 

 

(ขอมูลเพ่ิมเติม) 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูล และเหตุผลสนบัสนุน 

Inclusive Growth    - สัดสวนคนจน (ป 2554) เกณฑความยากจนอยูในระดับท่ีดี มีสัดสวนคนจนในระดับต่ํา  

รอยละ 8.35/ลําดับท่ี 53 ของประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศท่ี 13.15 

   - สัดสวนผูอยูในระบบประกันทางสังคม (ป 2554) การคุมครองทางสังคมยังไมครอบคลุม 

มากนัก โดยสัดสวนผูอยูในระบบประกันสังคมมีรอยละ 16.55/ลําดับท่ี 22 ของประเทศ ต่ํากวา 

คาเฉลี่ยประเทศท่ี 26.98 เน่ืองจากมีประชากรในภาคเกษตรจํานวนหน่ึงท่ียังไมมีการคุมครอง 

ทางสังคม 

   - ปการศึกษาเฉลี่ย (ป 2554) ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเล็กนอย โดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 

ท่ี 8.9 ป/ลําดับท่ี 42 ของประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศท่ี 9.1 ป 

   - คาเฉลี่ย O-Net ม.3 คุณภาพการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) คา O-Net ไดรอยละ 43.22  

อยูในเกณฑท่ีดี ลําดับท่ี 19 ของประเทศ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการสอบผานท่ัวไปท่ีก่ึงหน่ึง/ 

รอยละ 50 ไมมากนัก แตสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศท่ีรอยละ 36.23 ถึงประมาณรอยละ 7 

   - สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีกําหนด (HA) (ต.ค.55-เม.ย.56) รอยละ 25  

อยูในระดับใกลเคียงคาเฉลี่ยประเทศท่ี 25.99 
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มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูล และเหตุผลสนบัสนุน 

Inclusive Growth    - คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (สาเหตุหลักของโรคเรื้อรังอ่ืน) มีผล 

ดําเนินการระดับปานกลาง-ดี โดยการคัดกรองโรคตอประชาชนอายุ 15 ป ข้ึนไป โรคเบาหวาน  

ท่ีรอยละ 48.70 สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ 36.93 โรคความดันโลหิตสูงรอยละ 53.54 สูงกวา 

คาเฉลี่ยประเทศท่ี 39.86 

   - ผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดี รอยละ 6.65 สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ  

ท่ีรอยละ 3.71  

   - ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิต ยังไมคอยดี รอยละ 0.96 ต่ํากวา 

คาเฉลี่ยประเทศท่ี 4.19 

   - ผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการดูแลรักษา/สงตอ อยูในเกณฑมาตรฐาน ท่ีรอยละ 75.90  

สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศท่ีรอยละ 75.67  

   สวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการดูแลรักษา/สงตอ หนวยงานจัดเก็บขอมูลยังไม 

สามารถรวบรวมไดครบถวน 

   - อัตราทารกตายตอเกิดมีชีพพันคน อยูในระดับใกลเคียงมาตรฐาน โดยมีอัตรารอยละ 6.0  

ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศท่ี 6.8 เล็กนอย 

 

    3.3 Green Growth 

          ภาพรวม ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑท่ีดี อาทิ การบริหาร

จัดการเพ่ือลดความเสี่ยง ปองกัน และบรรเทาภัยพิบัติ อยูในระดับดีมาก พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.16 ฟารมท่ี

ไดรับรองมาตรฐาน GAP อยูในระดับเดียวกับคาเฉลี่ยประเทศ 

 

(ขอมูลเพ่ิมเติม) 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูล และเหตุผลสนบัสนุน 

Green Growth    - การใชจายงบประมาณเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ (ป 2555) ซึ่งวัดผลการบริหารจัดการ 

เพ่ือลดความเสี่ยง ปองกัน และบรรเทา ภัยพิบัติ ภาพรวมของจังหวัดฯ อยูในเกณฑท่ีดีมาก  

ประมาณ 16.70 ลานบาท/ลําดับท่ี 5 ประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศท่ี 269.69 ลานบาท       

   - ปริมาณขยะ (ป 2555) 103,939 ตัน/ป มีปริมาณขยะต่ําเปนลําดับท่ี 23 ของประเทศ ต่ํากวา 

คาเฉลี่ยประเทศท่ี 167,276 ตัน/ป  

   - เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไม (ป 2551) มีพ้ืนท่ีปาไม ประเภทตางๆ อาทิ ปาดิบ ปาสน ปาชายเลน  

ปาชายหาด ประมาณ 2.2 ลานไร (ป 2547-2551) การเปลี่ยนแปลงดี เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.16  

   - ฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน (GAP) บงช้ีการเกษตรสีเขียว ภาพรวมของจังหวัดฯ อยูใน 

เกณฑมาตรฐาน มีฟารมท่ีได GAP รอยละ 44.63 ในระดับเดียวกับคาเฉลี่ยประเทศท่ีรอยละ  

45.10 เน่ืองจากจังหวัดฯ ใหความสําคัญตอการผลิตและพัฒนาดานการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน 

และสอดคลองกับพ้ืนท่ี-ความตองการของตลาด 
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    3.4 Government Efficiency 

          ภาพรวม ระบบบริหารจัดการภาครัฐอยูในเกณฑท่ีดี อาทิ การใหบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตอ

ประชาชน เชน น้ําประปา ไฟฟา อินเตอรเน็ต สําหรับดานคดียาเสพติดยังคงเปนปญหา เนื่องจากมีสัดสวนสูงกวา

คาเฉลี่ยประเทศ 

 

(ขอมูลเพ่ิมเติม) 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูล และเหตุผลสนบัสนุน 

Government 

Efficiency 

   ประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ แบงเปน 

   - การเขาถึงนํ้าประปา (ป 2555) การใหบริการประปาของจังหวัดฯ อยูในเกณฑท่ีดี คือ  

รอยละ 24.82/ลําดับท่ี 11 ของประเทศ สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศท่ี 20.41  

   - การเขาถึงไฟฟา (ป 2555) รอยละ 99.03/ลําดับท่ี 57 ของประเทศ ใหบริการครอบคลุม 

พ้ืนท่ีมาก ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศท่ีรอยละ 99.20 เล็กนอย  

   - การเขาถึงอินเตอรเน็ตของประชากร (ป 2555) อยูในระดับปานกลาง โดยมีอัตราฯ รอยละ  

22.71/ลําดับท่ี 38 ของประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศท่ี 23.40 เล็กนอย 

   - สัดสวนคดียาเสพติดตอประชากรแสนคน (ม.ค.-มิ.ย.56) มีสัดสวนคดียาเสพติดฯ 473.9  

คดี/ประชากรแสนคน สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศท่ี 338.6 คดี/ประชากรแสนคน 
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สวนท่ี 4 

สรุปทิศทาง ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในมิติสําคัญ 

 

จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาวาการวิเคราะหสภาวะแวดลอมและศักยภาพองคกรโดยวิธี SWOT Analysis 

เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดรับกับผลการวิเคราะหในบริบทปจจุบัน เพราะจะ

ทําใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรสําหรับขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดใหดําเนินไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพและสภาพแวดลอมท่ีแทจริง  

ในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรีมีจุดแข็งท่ีเปนศักยภาพรองรับการพัฒนา/สงเสริมแหลงผลผลิต    

ทางการเกษตรและภาคการทองเท่ียว เนื่องจากสภาพทางธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ มีประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมท่ีนาสนใจ แตจุดออน คือ ขาดการบูรณาการในดานตางๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา เชน  ความรวมมือ

ของบุคลากรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชน ในขณะท่ีนโยบาย แนวทาง โครงการท่ีสําคัญของ

ภาครัฐเปนโอกาสท่ีสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดไดเปนอยางดี สวนสภาพปญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ 

โดยเฉพาะภูมิภาคท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ เชน ยุโรป อเมริกาเหนือ รวมถึงสถานการณราคาผลผลิตทาง

การเกษตรในตลาดโลกและแนวโนมปญหาขาดแคลนแรงงานจะเปนอุปสรรค ตอการพัฒนาโดยรวม 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมและศักยภาพโดยวิธี SWOT Analysis ของจังหวัดเพชรบุรี  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. จุดแข็ง (Strength)  

     - ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณและหลากหลาย 

     - แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนมีคุณภาพ เชน ทะเล ปาไม ภูเขา แมน้ํา 

      - ทุนทางวัฒนธรรมสูง สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว อาทิ วัดตางๆ พระราชวัง พิพิธภัณฑ ศูนย

วัฒนธรรม และสามารถพัฒนา/ตอยอดเปนอาชีพระดับทักษะได อาทิ ศิลปะชางสิบหมู 

    - ใกลกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ซ่ึงเปนศูนยกลางการพัฒนาของประเทศ   และเปน

ปจจัยสนับสนุนสําคัญ เชน ดานทองเท่ียว การลงทุน 

    - มีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานในระดับดี เชน เสนทางคมนาคม ระบบไฟฟา 

ประปา โทรศัพท 

      - การคมนาคมสะดวกและมีหลายรูปแบบ อาทิ การคมนาคมทางบก เชน ถนนเพชรเกษม ท่ีมีคุณภาพ

ในระดับดี ถนนเลียบชายฝงทะเลดานตะวันตกของอาวไทยซ่ึงระยะปจจุบันเชื่อมโยงจังหวัดสมุทรสงครามและ

เพชรบุรี สําหรับระยะตอไปจะเชื่อมโยงตอเนื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธและชุมพร รถไฟสายใตท่ีมีเสนทางผาน

จังหวัดเพชรบุรี การคมนาคมทางอากาศมีทาอากาศยานหัวหิน (สนามบิน บอฝาย) ซ่ึงมีท้ังเท่ียวบินภายในประเทศ

และระหวางประเทศ 
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      - เปนแหลงผลผลิตการเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพระดับประเทศ เชน ขาว กลวยหอมทอง ชมพู

เพชรสายรุง มะนาว ตาลโตนด โคเนื้อ ขนมหวานไทย รวมท้ังสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคา ดังกลาวได  

เชน จําหนายในหางสรรพสินคา สงออกตางประเทศ 

      - มีปจจัยสงเสริมการพัฒนาศักยภาพเปนจังหวัดเปนพ้ืนท่ีศึกษาดูงานท่ีสําคัญของประเทศ รวมถึงการ

ประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการ ภายในประเทศ (Domestic MICE :D-MICE) ท่ีมี

คุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม เชน มีศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สถานท่ีศึกษาดูงานดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โรงแรม/ท่ีพัก การคมนาคมสะดวก 

สถานประกอบการดานอาหารและทองเท่ียวมีความพรอม 

 2. จุดออน (Weakness)  

      - ขาดการบูรณาการอยางจริงจังและตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจ/เอกชน และภาคประชาชน เชน การขับเคลื่อนดานการทองเท่ียว การรวบรวม 

จัดเก็บ ประมวล และใชประโยชนขอมูลเพ่ือการพัฒนา 

      - ระบบบริหารจัดการน้ํายังไมมีประสิทธิภาพเต็มท่ี เชน ขาดการจัดทําระบบฐานขอมูล และ ความ

รวมมือเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด 

      - ปญหาขยะท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ียังไมสามารถสรางสถานท่ีกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ

สถานการณดังกลาว โดยเฉพาะปริมาณขยะจากภาคการทองเท่ียว รวมถึงขยะลักษณะมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

      - ขาดโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการเปนแหลงเรียนรูและการพัฒนากิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม 

      - ถนนสายรอง/ยอยเพ่ือการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและการเขาถึงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน

บางสวนยังมีสภาพชํารุดและขาดงบประมาณดูแลซอมแซม 

      - ระบบขนสงมวลชนท้ังประเภทรูปแบบภายในจังหวัดและระหวางจังหวัดยังไม มีลักษณะ

มาตรฐานสากลและไมครอบคลุมความตองการท่ีท่ัวถึง 

-  การรวมกลุมของเกษตรกรในจังหวัดยังไมมีความเขมแข็ง ทําใหไมมีอํานาจในการตอรองราคาปจจัย

การผลิต หรือกําหนดราคาสินคาเกษตรตามท่ีตองการได 

- ระบบการบริหารจัดการดานคมนาคมของจังหวัดยังขาดประสิทธิภาพ สงผลใหยังพบปญหา 

การจราจรหนาแนนในชวงเทศกาล (High season)  

- การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ยังขาดความเหมาะสม ทําใหทรัพยากรธรรมชาติของ

จังหวัดเสื่อมโทรม ซ่ึงสงผลเสียตอทัศนียภาพของแหลงทองเท่ียว  

- ขาดการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ รวมท้ังการศึกษาการทําการตลาดเพ่ือใหกาวทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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- ระบบการจัดการของเสียยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาดานการระบายน้ํา จากสาเหตุ

ขยะอุดตันตามทอระบายน้ําตามมา 

 

      - ขาดการหยิบยกจุดเดนดานตางๆ ของจังหวัดฯ มาใชประโยชนเพ่ือตอยอดสําหรับการพัฒนา 

อาทิ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เชน วัด ศูนยวัฒนธรรมพ้ืนบาน แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน เชน         

วนอุทยาน แหลงทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ เชน บอน้ําพุรอน  

 3. โอกาส (Opportunities) 

      - นโยบายภาครัฐสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนผูประกอบการเชิงสรางสรรค 

      - ภาครัฐมีโครงการตอเนื่องจัดทําถนนเลียบชายฝงทะเลดานตะวันตกของอาวไทยท่ีเชื่อมโยงตั้งแต

จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และชุมพร 

      - อยูในเขตสงเสริมการลงทุนเขตท่ี 3 ซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนสงเสริมการประกอบธุรกิจ เชนการยกเวน

และลดหยอนภาษีอากร การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ 

      - กระแสการพัฒนามุงเนนเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเนนความยั่งยืนและสมดุล 

      - นโยบาย/แนวทางเสริมสรางประสิทธิภาพจุดผานแดนของจังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ  

ท่ีติดตอพมา โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจการคา ซ่ึงจังหวัดฯ สามารถหยิบยกใชประโยชน จากจุดผานแดนฯ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดฯ เชน สรางเครือขายระบบโลจิสติกสเข่ือมโยง จุดผานแดน/เสนทางดังกลาว 

      - การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยในป 2558 รวมถึงศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึน    

ของอาเซียนในระดับนานาชาติภายหลังการเขาสู AEC 

      - แนวทางจัดทําโครงการรถไฟระบบรางคู สามารถลดระยะเวลาเดินทาง/ขนสงมาท่ีจังหวัดเพชรบุรีได

มากกวารอยละ 40 ของระยะเวลาเดิม รวมถึงการเสนอโครงการรถไฟระบบความเร็วสูง  ซ่ึงเสนทางสายใต

ระยะแรกจากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดเพชรบุรี และสิ้นสุดท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนระยะตอไป

สิ้นสุดท่ีปาดังเบซารและอาจเชื่อมตอกับเสนทางรถไฟไปสูมาเลเซีย นอกจากนี้ โครงการดังกลาวมีการปรับปรุง

ซอมแซมถนนท่ีเชื่อมโยงระบบรถไฟท้ังสองประเภท 

      - นโยบายภาครัฐสงเสริมเกษตรสีเขียว เพ่ืออาหารปลอดภัย ควบคูกับนโยบายการบริหารจัดการเขต

การใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม การเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการไดรับประโยชนจากโครงการบริหารจัดการน้ําของ

รัฐบาล 

     - ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธในปจจุบัน และการเขาถึงสื่อท่ีงายข้ึน จึงสามารถสรางโอกาส

ใหกับการคาและการทองเท่ียวของจังหวัด 

 4. อุปสรรค (Threats) 

    - สถานการณการเมืองระดับชาติมีสภาวะท่ีไมสงเสริมความเชื่อม่ันดานการพัฒนามิติตางๆ 

     - สภาวะเศรษฐกิจโลกนะระยะปจจุบันยังคงขาดเสถียรภาพ บางสวนมีลักษณะอยูในวงจรถดถอยหรือ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และสรางผลกระทบแบบลูกโซไปท่ีประเทศ/ภูมิภาคอ่ืน 

      - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เชน สภาวะโลกรอน สภาพอากาศไมตรงตามฤดูกาล อาจ

สงผลใหผลผลิตการเกษตรลดลง/มีคุณภาพไมคงท่ี 
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      - ราคาผลผลิตการเกษตรหลักในตลาดภายในประเทศและตลาดโลกไมคงท่ี รวมท้ังบางสวนไดรับ

ผลกระทบจากการถูกแทรกแซงดวยกลไกภายนอก 

 

      - คานิยมทางการศึกษาท่ีสวนใหญมุงเนนสายสามัญมากกวาสายอาชีพเฉพาะดาน สงผลใหมีแรงงาน

ฝมือสายอาชีพไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 

      - แนวโนมปจจัยการผลิตและคาจางแรงงานสูงข้ึน โดยเฉพาะปญหาดานแรงงาน ท่ีอาจเกิดปญหาขาด

แคลนแรงงานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอเนื่องดานตนทุนการผลิตสูงข้ึน หรือเคลื่อนยายแรงงานขาม

ชาติ  

ทิศทาง ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี และเปาหมายท่ีจังหวัดตองการบรรลุ 

จากการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดเพชรบุรี 

ประกอบกับการพิจารณาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของจังหวัด (SWOT) สรุปผลขอมูลจากการประชุม

เชิงปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงการเชื่อมโยงความรวมมือและการพัฒนายุทธศาสตรตั้งแตยุทธศาสตรระดับชาติ 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ซ่ึงพิจารณาไดจากรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีภาคกลาง แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 

(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) สรุปไดวาจังหวัดเพชรบุรีควรมุงเนนและใหความสําคัญใน

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดใน 3 ประเด็นหลัก กลาวคือ 

   1) ดานการเกษตร-อาหารมีคุณภาพปลอดภัย 

        สินคาเกษตรของจังหวัดเพชรบุรีเปนหนึ่งในธุรกิจหลักท่ีนํารายไดมาสูจังหวัดเปนจํานวนมาก  

เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและประมงสําหรับการบริโภคภายในประเทศและการสงออก 

โดยเฉพาะสินคาพืชผักผลไมท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ เชน ชมพูเพชร กลวยหอมทอง น้ําตาลโตนด แตจากการ

สํารวจในเบื้องตนพบวายังมีอุปสรรคและประเด็นปญหาในการพัฒนาอยูกลาว คือ 

       1) ดานการผลิต โดยเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการเพาะปลูก การใชปุย – สารเคมี          

ขาดการพัฒนาพันธุใหผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพมากข้ึนและเก็บไวไดนานข้ึน ปญหาศัตรูพืชและโรคพืชใน

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ และผลผลิตบางชนิดมีวิธีการดูแลรักษายาก ทําใหตนทุนสูง และตองใชสารเคมีมากเพ่ือกําจัด

แมลง เชน มะนาว ผลผลิตบางชนิด เชน ชมพูเพชร กลวยหอมทอง น้ําตาลโตนด เปนสินคาเกษตรท่ีมีชื่อเสียง

ระดับประเทศ แตกําลังการผลิตในจังหวัดยังมีนอย เนื่องจากการปลูกมีตนทุนสูง การดูแลรักษายาก และตองปลูก

ในบริเวณเฉพาะเทานั้นจึงจะไดรสชาติดี และมีปญหาในเรื่องการบริหารจัดการแหลงน้ําทางการเกษตร 

       2) ดานการแปรรูป สินคาเกษตรแปรรูปยังขาดการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานสากล และยังขาด

การพัฒนาและคิดคนสินคาเกษตรแปรรูปใหม ๆ 

       3) การตลาดและการประชาสัมพันธ ขาดการประชาสัมพันธท้ังสินคาเกษตรแปรรูป สินคาเกษตร 

รวมถึงสินคาเกษตรอินทรีย ทําใหไมสามารถขยายตลาดสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกได ถึงแมจะมีตลาดกลางสินคา

เกษตรก็ตาม แตขาดการประชาสัมพันธและการบริหารจัดการท่ีดี 
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       4) โครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ กลุมเกษตรยังไมเขมแข็ง ขาดการรวมกลุมกันเปน

เครือขายระดับจังหวัด อีกท้ังยังขาดการเชื่อมโยงความรูของกลุมเกษตรกร และขาดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เชน 

โรงอบขาว ยุงฉางและลานตากขาวกลาง  

 

 

       อยางไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน พบวา ประเด็นปญหา

สําคัญดานเกษตรท่ีทุกภาคสวนเห็นพองตองกัน คือ 

       ขาดการพัฒนาพันธุพืชเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีสินคา

เกษตรจํานวนมากท่ีมีคุณภาพสูง ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด โดยท่ียังคงไว

ซ่ึงคุณภาพและรสชาติท่ีดี 

       ขาดการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสินคาเกษตรแปรรูป แมวาปจจุบันจะมีการคิดคน

เทคโนโลยีเพ่ือแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ิมมากข้ึนในหลายพ้ืนท่ี แตอยางไรก็ดีปญหาท่ีพบสวนใหญก็คือ สินคาแปรรูป

ดังกลาวยังไมมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

       กลุมเกษตรยังไมเขมแข็ง ทําใหขาดอํานาจการตอรอง ขาดการรวมกลุมเครือขายในระดับจังหวัด 

และขาดการเชื่อมโยงความรู ความเขาใจในการเพาะปลูก การใชปุย – สารเคมี 

       ดังนั้น เพ่ือเปนการแกปญหาดานการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด จึงเนนการ

พัฒนาใน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 

       1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

       2) จัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสมกับความตองการภาคเกษตรกรรม 
       3) สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรกรรม สามารถตอยอด/แปรรูปสินคาเชิงสรางสรรคและเพ่ิม

มูลคาผลผลิตภาคการเกษตร 
 
       4) เสริมสรางองคความรูตอเกษตรกรดานการเพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต รวมถึงรูปแบบ

การเกษตรสีเขียวไรสารเคมี 
 
   2) ดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม/ความนาอยูอาศัย/คุณภาพชีวิต 

       เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีประสบปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังการเกิดข้ึนของภัยธรรมชาติไมวา

จะเปนน้ําทวม ภัยแลง ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและแมน้ํา การเกิดมลพิษมลภาวะตาง ๆ ท้ังน้ําเสีย ขยะมูลฝอย 

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการบุกรุก3 4พ้ืนท่ีปาไมและปาชายเลน3 4 ประชาชนบางสวนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษและใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา ประกอบกับการขาดการบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการท่ีครัวเรือน                      

แหลงทองเท่ียว และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีไมมีการดูแลบําบัดน้ําเสียท่ีดี  จึงทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      

       จังหวัดเพชรบุรีนับเปนจังหวัดท่ีมีทุนสังคมสูง และมีโครงสรางพ้ืนฐานคอนขางครบถวน เชน 

โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ท่ีอยูอาศัย แตจากการวิเคราะหสถานการณในเบื้องตนพบวายังมีอุปสรรคและ

ประเด็นปญหาในการพัฒนา โดยเฉพาะ 1) ปญหา ความแตกแยกในระดับครอบครัวและชุมชน รวมถึงปญหาการ

หยาราง ซ่ึงไมมีการสรางภูมิคุมกันทางสังคมในครอบครัว และไมมีการเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือพัฒนาความเขมแข็ง

ของครอบครัว 2) คานิยมในการบริโภคท่ีไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาหนี้สิน 3) ปญหาทองกอนวัยอันควร               
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“ทองวัยใส”ซ่ึงสถิติการทองของจังหวัดอยูในระดับตนๆ ของประเทศ เปนการตั้งทองในวัยท่ีไมพรอม กอใหเกิด

ปญหาสังคมตามมา 4) ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในหมูเยาวชน 

อยางไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณกลุมภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสัมภาษณภาคธุรกิจเอกชน ทุก

ฝายใหขอสังเกตตรงกันวา จังหวัดเพชรบุรีมีปญหาหยารางและปญหาทองกอนวัยอันควร ซ่ึงเปนประเด็นปญหาท่ี 

 

ตองแกไขอยางเรงดวน เนื่องจากเพชรบุรีเปนจังหวัดท่ีมีปญหาหยารางและปญหาทองกอนวัยอันควรรุนแรงใน

ระดับตน ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีปญหาดานการศึกษา เนื่องจากคุณภาพของระบบการศึกษายังขาด

คุณภาพ และเยาวชนขาดความสนใจในการเรียนรูวิชาในหองเรียนและการเรียนรูในการดํารงชีวิตท่ีถูกตองซ่ึงนํามา

สูปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอีกดวย 

จากการสัมภาษณจากกลุมภาคประชาชน กลุมภาครัฐ และกลุมธุรกิจเอกชน พบวา ประเด็นปญหาสําคัญ

ดานสังคมท่ีทุกภาคสวนเห็นพองตองกัน คือ 

ครอบครัวและชุมชนแตกแยก เปนหนึ่งในปญหาสังคมท่ีสําคัญของเพชรบุรี เนื่องจากประชาชนบางสวน

มีคานิยมท่ีไมถูกตอง เชน การแตงงานตั้งแตอายุยังนอยหรือการทองกอนวัยอันควร ทําใหขาดความพรอมในการ

สรางครอบครัวเกิดปญหาหยารางและเด็กขาดความอบอุน 

สวนในดานชุมชน ในบางทองท่ีเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) โดยสวนหนึ่งเกิดจากการท่ี อปท. บางสวนไมไดเปนปากเสียงใหกับชุมชนอยางแทจริง และการมีสวนรวม

ของชุมชนยังขาดความเขมแข็ง แสดงใหเห็นถึงการขาดจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม 

ปญหาระบบการศึกษาขาดคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ จังหวัดเพชรบุรีนับวามี

สถาบันการศึกษาเปนจํานวนมาก แตมีปญหาผูจบการศึกษาขาดคุณภาพ และจํานวนบุคลากรทางการศึกษาไม

เพียงพอ รวมถึงเยาวชนบางสวนขาดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรูท้ังในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย ซ่ึงทํา

ใหเกิดปญหาการวางงานตามมาดวย 

ความเหล่ือมลํ้าของรายได จังหวัดเพชรบุรีมีคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวของจังหวัดในป พ.ศ. 2555 

เทากับ 119,219 บาท/คน/ป ซ่ึงสูงเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย แตในความเปนจริงรายไดของประชาชนเกิด

การกระจุกตัว โดยเฉพาะภาคเกษตรกรท่ีมีรายไดคอนขางต่ําและเกิดปญหารายไดไมเพียงพอตอรายจาย อีกท้ัง

ปญหาคานิยมในการบริโภคท่ีไมเหมาะสม ทําใหกอใหเกิดปญหาหนี้สินของครอบครัว 

ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด จํานวนคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีดานยาเสพติดในจังหวัดเพชรบุรี

มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ มีแหลงอบายมุขเพ่ิมมากข้ึนทําใหเกิดการม่ัวสุมของเยาวชน และจากการท่ีเยาวชน

บางสวนการศึกษาต่ําทําใหเกิดปญหาการวางงานซ่ึงก็เปนเหตุใหเกิดคดีอาชญากรรมตามมา 

ดังนั้น เพ่ือเปนการแกปญหาและพัฒนาสังคมและความม่ันคงโดยรวมของจังหวัด จึงเนนการพัฒนาใน    

5 ดาน ดังตอไปนี้ 

1) สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

2) บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

3) ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
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4) เสริมสรางภารกิจรักษาดานความม่ันคงความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

5) ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันการกัดเซาะชายฝงและรุกล้ําแมน้ํา 

3)  ดานการทองเท่ียว 

       อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีนํารายไดมาสูจังหวัดเปนจํานวนมาก  โดยมี

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติเปนจํานวนมาก เชน ชายหาด ทะเล เขตปาไมท่ีสมบูรณ มีแนวทาง royal coast 

มนตเสนหทะเลวัง และจังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดท่ีมีโครงการในพระราชดําริเปนจํานวนมาก ซ่ึงหนวยงานภาครัฐ

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจากท่ัวประเทศใหความสนใจและนิยมมาประชุม/สัมมนา ศึกษาความรู/ดูงานใน

โครงการพระราชดําริควบคูกับการทองเท่ียวพักผอนเปนจํานวนมาก จังหวัดเพชรบุรียังมีแหลงทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอีกเปนจํานวนมาก และมีขนมหวานตางๆ ท่ีไดรับความนิยมในการซ้ือหาเพ่ือเปน

ของฝากของท่ีระลึก มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาเปนสินคาหลักสําหรับการทองเท่ียวได แตจากการวิเคราะห

สถานการณในเบื้องตนพบวายังมีอุปสรรคและประเด็นปญหาในการพัฒนา ดังนี้ 

1) ไมสามารถสงเสริมศักยภาพหรือตนทุนดานการทองเท่ียวภายในจังหวัดซ่ึงมีหลากหลายท้ังแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ใหเปนจุดขายได 

2) การบริหารจัดการและระบบโครงสรางพ้ืนฐานกลาวคือ ขาดการบูรณาการระหวางภาครัฐ ทองถ่ิน 

ภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวรวมกัน ขาดความตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

และสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรไมตรงตามความตองการของผูประกอบการดานการทองเท่ียว ปญหาในการ

เขาถึงแหลงทองเท่ียว 

3) ปญหาแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรม ซ่ึงท้ังในเรื่องของความสะอาดของแหลงทองเท่ียว สัตวในแหลง

ทองเท่ียว จรรยาบรรณของมัคคุเทศกและแมคา และขาดการบริการขอมูลการทองเท่ียว  

จากการสัมภาษณจากกลุมภาคประชาชน กลุมภาครัฐ และกลุมธุรกิจเอกชน พบวา ประเด็นปญหาสําคัญ

ดานการทองเท่ียวท่ีทุกภาคสวนเห็นพองตองกัน คือ 

ขาดการเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวตาง ๆ และขาดการประชาสัมพันธภาพลักษณของเมืองเพชรบุรีเปน

เมืองทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวสวนใหญกระจุกตัวอยูเฉพาะบริเวณ อ. ชะอํา เทานั้น หรือเปนเพียงทางผาน

ของนักทองเท่ียวไปสูจังหวัดในภาคใตหรือผานไปยัง อ. หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เทานั้น  

ขาดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง ท้ังแหลงทองเท่ียวในปจจุบันท่ีเสื่อมโทรม มีปญหาดานความ

สะอาดและสัตวจรจัดในแหลงทองเท่ียว ขาดการคัดเลือกสถานท่ีใหม ๆ ท่ีมีศักยภาพและพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวแหงใหมเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว ในขณะท่ีจังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองประวัติศาสตร มีศิลปวัฒนธรรมท่ี

นาสนใจมากมาย รวมถึงมีโครงการพระราชดําริอยูในจังหวัดเปนจํานวนมาก ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้มีศักยภาพเพียง

พอท่ีจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวไดแตขาดการสงเสริม และขาดการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาจรรยาบรรณของอาชีพ 

นอกจากนี้ แมวาการเดินทางเขาสูจังหวัดเพชรบุรีทางรถยนตจะคอนขางสะดวกสบาย แตถนนหนทาง

และการเขาถึงแหลงทองเท่ียวยังขาดความพรอม โดยเฉพาะการรองรับรถทัวรขนาดใหญ 
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ขาดการบูรณาการระหวางประชาชน-ทองถิ่น-ภาครัฐ ท้ังในเรื่องโครงการและงบประมาณ เนื่องจาก

บางกรณีเกิดจากอาณาเขตหรือหนาท่ีรับผิดชอบท่ีทับซอนกันทําใหเกิดปญหาในการพัฒนารวมกัน รวมถึงเกิด

ความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดวยเนื่องจากรายไดจากการทองเท่ียวไมสามารถกระจายไดอยางท่ัวถึงสู

ประชาชนในพ้ืนท่ีได 

 

นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียงการบูรณาการแผนการทองเท่ียวรวมกันมีนอยท้ังๆ ท่ี

สามารถนําจุดเดนดานแหลงทองเท่ียวมาเชื่อมโยงกับเปนเสนทางทองเท่ียวรวมกันได 

ดังนั้น เพ่ือเปนการแกปญหาดานการทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด จึงเนนการพัฒนา

ใน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

1) สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสนับสนุนและพัฒนาปจจัยผลักดันเปน

แหลงศึกษาดูงาน และจัดนิทรรศการท่ีสําคัญระดับประเทศ 

2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับภาคการทองเท่ียว 

3) ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 
 

โดยสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีจึงควรเนนการสงเสริมภาคเศรษฐกิจท้ังดานการทองเท่ียว    

ดานการเกษตร ควบคูกับการจัดการสิ่งแวดลอมใหเมืองนาอยูและพัฒนาสังคมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

รวมถึงอีก 2 ประเด็นซ่ึงถือเปนภารกิจหลักของจังหวัดในการรักษาความสงบเรียบรอยและการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการของจังหวัดเอง ซ่ึงแตละดานประกอบดวยทิศทางและเปาหมายท่ีตองการบรรลุดังตอไปนี ้

1.) ดานการเกษตร-อาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบุรีจะเปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคาพืชผัก ผลไม 

และอาหารปลอดภัย เพ่ือเปนครัวของกรุงเทพฯ รวมถึงบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการสงออก โดยมี

เปาประสงคคือ เพ่ือไดผลิตสินคาเกษตร ประมง ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน ตามเกณฑนานาชาติ 

สรางรายไดและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 

2.) ดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม/ความนาอยูอาศัย/คุณภาพชีวิต มุงเนนการเปน เมืองนาอยู 

ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง ควบคูการเปนสังคมแหงคุณธรรม และการ

อนุรักษประเพณีศิลปวัฒนธรรมท่ีดี มีสภาพแวดลอมท่ีสมบูรณ ประชาชนมีความตระหนักและรวมกันอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันรณรงคเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมในทองถ่ิน และมีระบบการตรวจสอบในทองถ่ินเพ่ือ

การปองกันมลพิษ ทางน้ํา อากาศ และขยะมูลฝอยในจังหวัด ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีจะมีความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

สุดทาย  ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีทุกระดับสามารถเขาถึงและไดรับบริการท่ีดีจากรัฐ และมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ โดยมีเปาประสงคคือ จังหวัดเพชรบุรีผานเกณฑเมืองนาอยูสามารถตอบสนองความตองการและ

แกไขปญหาใหกับคนในพ้ืนท่ีได และมอบบริการสาธารณะท่ีดีมีคุณภาพใหกับประชาชน 

3.) ดานการทองเท่ียว มุงเนนการเปน แหลงทองเท่ียวอันหลากหลายท่ีใกลท่ีสุดและเปนทางเลือกสําหรับ

กลุมครอบครัว กลุมผูชื่นชอบการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  และกลุมจัดประชุมสัมมนา รวมถึงเปนแหลงการศึกษา

เรียนรูโครงการในพระราชดําริของเยาวชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีเปาประสงคเพ่ือใหจังหวัดเพชรบุรี
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บรรลุเปาหมายการทองเท่ียวของคนในภูมิภาค ASEAN เพ่ิมรายไดและจํานวนนักทองเท่ียว และการกระจาย

นักทองเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีในจังหวัด 
 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
 

จังหวัดเพชรบุรีไดวิเคราะหขอมูลตางๆ ท้ังสภาพพ้ืนฐาน ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด สภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

รวมถึงขอคิดเห็นของทุกภาคสวน อาทิ ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกร

พัฒนาเอกชน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบาย และแนวทางสําคัญระดับชาติ เชน ยุทธศาสตร

ประเทศ (Country Strategy) นโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตรความม่ันคง โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม

ขนสงของประเทศ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประเทศ 

รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีภาคกลางและทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2  

ท่ีจังหวัดเพชรบุรีเปนสมาชิกกลุมฯ จังหวัดฯ จึงไดจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. วิสัยทัศน  

     แหลงผลิตอาหารคุณภาพและเมืองทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN  

 2. พันธกิจ  

     1. ผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตอยอด/แปรรูปเชิงสรางสรรคได 

     2. พัฒนาเชิงบูรณาการใหเปนจังหวัดท่ีนาอยูอาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

     3. ยกระดับเปนเมืองทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN 

 3. เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด  
 

เปาประสงครวม ตัวชี้วัด/เปาหมายรวม 4 ป 
เปาหมายรายป 

2557 2558 2559 2560 

   1. สินคาเกษตร- 

อาหารมีคุณภาพและ 

ปลอดภัย เกิดการ 

ตอยอด/แปรรูปสินคา 

เชิงสรางสรรค  

สามารถเพ่ิมมูลคา 

ผลผลิตภาคการ 

เกษตรของจังหวัด 

   

 

อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรของจังหวัด

เพชรบุรี/รอยละ 12 

รอยละ 

3 

รอยละ 

3 

รอยละ 

3 

รอยละ 

3 

รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรอง

มาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับ

การตรวจจากระทรวงเกษตรและสหกรณ/ 

รอยละ 100 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

รอยละของรานอาหารและแผงลอจําหนาย

อาหารผานเกณฑ Clean FoodGood Taste/

รอยละ 85 

รอยละ 

85 

รอยละ 

85 

รอยละ 

85 

รอยละ 

85 

รอยละของสถานประกอบการอาหารแปรรูปท่ี รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
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บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย (สําหรับอาหาร 

OTOP) ไดรับการอบรมและตรวจประเมินตาม

เกณฑ Primary GMP/รอยละ 90 

90 90 90 90 

รอยละของการเก็บสุมตัวอยางอาหารเพ่ือเฝา

ระวังความปลอดภัยจากแหลงจําหนาย

ปลอดภัยของแผนการสุมตัวอยาง/รอยละ 90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

 

เปาประสงครวม ตัวชี้วัด/เปาหมายรวม 4 ป 
เปาหมายรายป 

2558 2559 2560 2561 

  2. เปนจังหวัด 

ท่ีนาอยูอาศัยและ 

ประชาชนมีคุณภาพ 

ชีวิตท่ีดี 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ 80 รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการ

รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน/ระดับ 5 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

คาเฉล่ียจํานวนอุบัติเหตุทางถนนชวงเวลาปกติ/

ไมเกิน 0.7 ครั้งตอวัน 

ไมเกิน 

0.7 ครั้ง 

ตอวัน 

ไมเกิน 

0.7 ครั้ง 

ตอวัน 

ไมเกิน 

0.7 ครั้ง 

ตอวัน 

ไมเกิน 

0.7 ครั้ง 

ตอวัน 

คาเฉล่ียจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเวลาปกติ/ไมเกิน 0.5 คนตอวัน 

ไมเกิน 

0.5 คน 

ตอวัน 

ไมเกิน 

0.5 คน 

ตอวัน 

ไมเกิน 

0.5 คน 

ตอวัน 

ไมเกิน 

0.5 คน 

ตอวัน 

อัตราทารกตายตอเกิดมีชีพ 1,000 คน/ไมเกิน

อัตรา 9.0 

ไมเกิน 

อัตรา  

9..0 

ไมเกิน 

อัตรา  

9.0 

ไมเกิน 

อัตรา  

9.0 

ไมเกิน 

อัตรา  

9.0 

รอยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดไมผาน

เกณฑ จปฐ. (เกณฑป 2556 กําหนดใหรายได

เฉล่ียไมตํ่ากวา 30,000 บาทตอป)  

ของครัวเรือนท่ีจัดเก็บขอมูล/ไมเกินรอยละ 2 

ไมเกินรอย

ละ 2 

ไมเกินรอย

ละ 2 

ไมเกินรอย

ละ 2 

ไมเกินรอย

ละ 2 

รอยละของการจับกุมไดตอการเกิดคดี

อาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินประชาชน/รอยละ 80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/ 

ไมตํ่ากวาคาเฉล่ียประเทศของแตละป 

ไมตํ่า 

กวา

คาเฉล่ีย

ประเทศแต

ละป 

 

ไมตํ่า 

กวา

คาเฉล่ีย

ประเทศแต

ละป 

ไมตํ่า 

กวา

คาเฉล่ีย

ประเทศแต

ละป 

ไมตํ่า 

กวา

คาเฉล่ีย

ประเทศแต

ละป 

  3. เปนเมือง 

ทองเท่ียวชั้นนําของ  

ASEAN โดยเฉพาะ 

สถานท่ีทองเท่ียว 

เชิงนิเวศนและเปน 

แหลงศึกษาดูงาน- 

รอยละของรายไดดานการ 

ทองเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น/รอยละ 40 

รอยละ 

10 

 

รอยละ 

10 

รอยละ 

10 

รอยละ 

10 

รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น/ 

รอยละ 12 

รอยละ 

3 

 

รอยละ 

3 

รอยละ 

3 

รอยละ 

3 
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การประชุมสัมมนาท่ี 

สําคัญระดับประเทศ 

รอยละของจํานวนนักทองเท่ียว 

ชาวตางชาติท่ีเพ่ิมขึ้น/รอยละ 32 

รอยละ 

8 

รอยละ 

8 

รอยละ 

8 

รอยละ 

8 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร 

     จากแนวทางหลักการพัฒนาจังหวัดท่ีมุงเนนการพัฒนาสินคาดานการเกษตรอาหารดีมีคุณภาพและ

ปลอดภัย การพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองท่ีนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และการยกระดับดานการทองเท่ียว

ของจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรประจําป พ.ศ.2557-2560 ดังนี้ 

 1) สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 

 2) เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3) เมืองทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 
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 จากรูปภาพแสดงถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนายุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเปาหมายในการเพ่ิม

รายไดและฐานะทางเศรษฐกิจของจังหวัด ลดปญหาดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยอาศัยการพัฒนาภายในจังหวัด 3 ดาน คือ 1) สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพ

และปลอดภัย 2) เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 3) เมืองทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN และแหลง

ศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเนนท่ีการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากจังหวัดมีศักยภาพในการ

ผลิตสินคาเกษตรเปนอันดับตนๆ ของประเทศ จังหวัดจึงตองสงเสริมความรูความเขาใจในกระบวนการผลิต  

การควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร ประมงและอาหารปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรตอเนื่อง สงเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ และการจัดจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑ

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด ในขณะท่ีกลุมเกษตรกรและและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีเปนกําลัง

ผลิตหลักของจังหวัด ก็ควรไดรับการสงเสริมใหมีการรวมตัวเปนเครือขายสรางความรวมมือใหกลุมเกษตรและ 

ผูใชแรงงานมีความเขมแข็ง ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและไดรับการยอมรับจาก

นักทองเท่ียว จังหวัดจึงตองสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและ

บริการดานการทองเท่ียว สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวในเชิงรุกใหมากข้ึนรวมถึงขยาย 

กลุมนักทองเท่ียวเปาหมายบ พัฒนาแหลงทองเท่ียวแหงใหมและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวตางๆ เปนเมืองทองเท่ียว

ชั้นนําระดับอาเซียน รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวในจังหวัด 

 แตอยางไรก็ตามประเด็นปญหาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสังคมก็ยังคงเปนปญหาหลัก 

ท่ีจังหวัดตองเผชิญ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับคนในจังหวัดจึงเนนท่ี การปองกัน ควบคุม 

แกไข ปญหาจากมลพิษเพ่ือรักษาสมดุลของสภาพแวดลอมใหคงอยูอยางยั่ งยืน การอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง การเสริมสรางความเขมแข็งและคุณธรรมใหกับ

ครอบครัวและชุมชน การสรางสังคมแหงการเรียนรูควบคูไปกับการยกระดับคุณภาพระบบการศึกษา ในดานความ

ม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน จังหวัดจะตองยกระดับการจัดระเบียบสังคมและดูแลรักษาความสงบ

เรียบรอยใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน นอกจากนี้ในสวนของจังหวัดยังตองพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง ดวยการเปดโอกาส 

ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการของรัฐและเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ จะเห็นไดวาในการพัฒนา

ยุทธศาสตรของจังหวัดนั้นจะตองสงเสริมและพัฒนายุทธศาสตรในแตละดานควบคูกันไปขาดดานในดานหนึ่ง 

ไปมิได  

 เพ่ือใหแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557-2560 บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว จังหวัดจึง

ไดกําหนดกลยุทธ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาตรท่ี 1:  สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 

กลยุทธ   -  สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและ 

          ปลอดภัย 

   -  จัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสมกับความตองการภาคเกษตรกรรม 

   - สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรกรรม สามารถตอยอด/แปรรูปสินคาเชิงสรางสรรค

     และเพ่ิมมูลคาผลผลิตภาคการเกษตร 

   - เสริมสรางองคความรูตอเกษตรกรดานการเพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต 

     รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียวไรสารเคมี 

 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 2:  เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ   - สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

   - บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

   - ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

   - เสริมสรางภารกิจรักษาดานความม่ันคงความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและ

     ทรัพยสินของประชาชน 

   - ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันการกัดเซาะชายฝงและรุกล้ําแมน้ํา 

 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 3:  เมืองทองเท่ียวช้ันนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญ

   ระดับประเทศ 

กลยุทธ   - สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสนับสนุนและ

     พัฒนาปจจัยผลักดันเปนแหลงศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการท่ีสําคัญระดับประเทศ 

   - พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับภาค  

     การทองเท่ียว 

   - ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

   - เสริมสรางองคความรูตอเกษตรกรดานการเพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต 

     รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียวไรสารเคมี 
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5. ความสอดคลองของแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557-2560  กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 แนวนโยบายของรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 

1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางโอกาส

ใหทุกคนในสังคมไทยเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและ

สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี 

 

- สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน

ธรรมาภิบาล 

- ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบโครงสราง  

พ้ืนฐาน 

- เสริมสรางภารกิจรักษาดานความมั่นคงความสงบเรียบรอย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางยั่งยืน มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอม

ท้ังกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงามและรูคุณคา

ความเปนไทย 

 

- บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

- ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

3) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและ

พลังงาน มุงพัฒนาใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและ

พลังงานท่ีมีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต

สินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณ

เพียงพอกับความตองการของตลาด และมีราคาท่ีเปนธรรม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงในอาชีพและ

รายไดเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุน

ครัวเรือนและองคกรเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและพ่ึงพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

- สงเสริมการผลิตสนิคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอาหาร

ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

- เสริมสรางองคความรูตอเกษตรกรดานการเพ่ิมปริมาณและ

ประสิทธิภาพผลผลิต รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียวไรสารเคม ี

 

 

4) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบนฐานความรู 

มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง  

มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ลดความ

เหลื่อมล้ํา และกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปน

ธรรม รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางระบบ 

 

- จัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงนํ้าใหเหมาะสมกับความ

ตองการภาคเกษตรกรรม 

- สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรกรรม สามารถตอยอด/

แปรรูปสินคา เ ชิงสรางสรรคและเ พ่ิมมูลคาผลผลิตภาค

การเกษตร 

- เสริมสรางองคความรูตอเกษตรกรดานการเพ่ิมปริมาณและ

ประสิทธิภาพผลผลิต รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว ไร

สารเคมี 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 

5) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและ 

ความมั่นคงในภูมิภาค มุงเสริมสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจ

จากศักยภาพท่ีตั้งเชิงยุทธศาสตรทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของ

ประเทศท่ีเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

แปซิฟกใหสามารถใชประโยชนจากภูมิภาคไดอยางสูงสุด 

 

 

 

- สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมสนับสนุนและพัฒนาปจจัยผลักดันเปนแหลง ศึกษาดู

งานและจัดนิทรรศการท่ีสําคัญระดับประเทศ 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวย

ความสะดวกรองรับภาคการทองเท่ียว 

- ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรค

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

 

6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน มุงอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ

เปนฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและ

บริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา 

 

 

- จัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงนํ้าใหเหมาะสมกับความ

ตองการภาคเกษตรกรรม 

- ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงและรุกล้ําแมนํ้า 

 

 

แนวนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย - สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน

ธรรมาภิบาล 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ -เสริมสรางภารกิจรักษาดานความมั่นคงความสงบเรียบรอย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาส 

การเขาถึงบริการของรัฐ 

- บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

- ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมสนับสนุนและพัฒนาปจจัยผลักดันเปนแหลงศึกษา 

ดูงานและจัดนิทรรศการท่ีสําคัญระดับประเทศ 

- ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรค

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 

- บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - สงเสริมการผลติสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอาหาร

ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

- สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรกรรม สามารถตอยอด/

แปรรูปสินคาเชิงสรางสรรคและเพ่ิมมูลคาผลผลิตภาคการเกษตร 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 

 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวย

ความสะดวกรองรับภาคการทองเท่ียว 

- ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรค

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

 

7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน - สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมสนับสนุนและพัฒนาปจจัยผลักดันเปนแหลงศึกษา 

ดูงานและจัดนิทรรศการท่ีสําคัญระดับประเทศ 

-พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวย

ความสะดวกรองรับภาคการทองเท่ียว 

 

8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม 

- สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรกรรม สามารถตอยอด/

แปรรูปสินคา เ ชิงสรางสรรคและเ พ่ิมมูลคาผลผลิตภาค

การเกษตร 

- เสริมสรางองคความรูตอเกษตรกรดานการเพ่ิมปริมาณและ

ประสิทธิภาพผลผลิต รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียวไรสารเคม ี

 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล

ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

-ปรับปรุงภูมิ ทัศนและพัฒนาแหลงทองเ ท่ียว สรางสรรค

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

- ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงและรุกล้ําแมนํ้า 

 

10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและ

การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

- สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน

ธรรมาภิบาล 

 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม - เสริมสรางภารกิจรักษาดานความมั่นคงความสงบเรียบรอย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 

ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 1 : การสรางตนทุนทางทรัพยากรเพ่ือ  

                             การลงทุน 

- จัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงนํ้าใหเหมาะสมกับความ

ตองการภาคเกษตรกรรม 

- ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงและรุกล้ําแมนํ้า 

- ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรค

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 2 : สรางความเช่ือมโยงของการทองเท่ียว 

      และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

- สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมสนับสนุนและพัฒนาปจจัยผลักดันเปนแหลง 

ศึกษาดูงานและจดันิทรรศการท่ีสาํคัญระดับประเทศ 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวย

ความสะดวกรองรับภาคการทองเท่ียว 

- ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรค

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 3 : การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

- ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงและรุกล้ําแมนํ้า 

- ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางสรรค

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 
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วสัิยทศัน์ แหล่งผลติอาหารคุณภาพและเมอืงท่องเทีย่วช้ันนํา้ของ ASEAN

     3.1  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 สินค้าเกษตร-อาหารมคุีณภาพและปลอดภัย

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 2560

สินคา้เกษตร-อาหาร อตัราการขยายตวั GPP ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 ร้อยละ 12

มีคุณภาพและปลอดภยั ภาคเกษตรของจงัหวดัเพชรบุรี/

เกิดการต่อยอด/แปรรูป ร้อยละ 12

สินคา้เชิงสร้างสรรค ์ ร้อยละของจาํนวนแปลง/ฟาร์ม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต ท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน GAP

ภาคเกษตรของจงัหวดั ต่อจาํนวนแปลง/ฟาร์มท่ีไดรั้บ

การตรวจจากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์/ร้อยละ 100

ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอย ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

จาํหน่ายอาหารผา่นเกณฑ ์Clean

Food Good Taste/ร้อยละ 85

ร้อยละของสถานประกอบการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะ

พร้อมจาํหน่าย (สาํหรับอาหาร

OTOP) ไดรั้บการอบรมและตรวจ

ประเมินตามเกณฑ ์Primary GMP/

ร้อยละ 90

ร้อยละของการเกบ็สุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

อาหารเพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยั

จากแหล่งจาํหน่ายปลอดภยัของ

แผนการสุ่มตวัอยา่ง/ร้อยละ 90

ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2557 - 

พ.ศ.2560
กลยุทธ์

 - ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภยั
- จดัสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่งนํ้า
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการภาค
เกษตรกรรม
- ส่งเสริมดา้นการตลาดสินคา้เกษตรกรรม
 สามารถต่อยอด/แปรรูปสินคา้เชิง
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มมูลค่าผลผลิต
  ภาคการเกษตร
- เสริมสร้างองคค์วามรู้ต่อเกษตรกรดา้น
การเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต
 รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว
  ไร้สารเคมี



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อเช่ือมโยงเส้นทาง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในจงัหวดั
เพชรบุรี

ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั

1 1  -  - 180,860,700      - อาํเภอ 8 อาํเภอ

2 วางท่อส่งนํ้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี ๕ บา้น
ท่าหัวลบ ตาํบลวงัไคร้ อาํเภอท่ายาง

จดัสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่งนํ้ าให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการภาคเกษตรกรรม

1 1  -  - 1,700,700          - ท่ีทาํการ
ปกครองอาํเภอ
ท่ายาง

3 ก่อสร้างอาคารโรงเรือนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร(กลุ่มผลิตไวน์) 
หมู่ท่ี ๑๓ ตาํบลท่าไมร้วก อาํเภอท่ายาง

ส่งเสริมดา้นการตลาดสินคา้เกษตรกรรม 
สามารถต่อยอด/แปรรูปสินคา้เชิง
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มมูลค่าผลผลิต
 ภาคการเกษตร

1 1  -  - 1,983,000          - ท่ีทาํการ
ปกครองอาํเภอ
ท่ายาง

4 ขดุสระนํ้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี ๑๐ บา้น
หนองแก ตาํบลวงัไคร้

จดัสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่งนํ้ าให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการภาคเกษตรกรรม

1 1  -  -  - 1,977,900      ท่ีทาํการ
ปกครองอาํเภอ
ท่ายาง

5 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าเพื่อ
การเกษตร บา้นพุพลู หมู่ท่ี 3-4 ตาํบลยางนํ้ า
 กลดัใต้

จดัสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่งนํ้ าให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการภาคเกษตรกรรม

1 1  -  - 1,294,000  - ท่ีทาํการ
ปกครองอาํเภอ
หนองหญา้ปลอ้ง

6 หมู่บา้นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมดา้นการตลาดสินคา้เกษตรกรรม 
สามารถต่อยอด/แปรรูปสินคา้เชิง
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มมูลค่าผลผลิต
 ภาคการเกษตร

1 1  -  - 1,465,100         1,500,000 สาํนกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

7 ปรับโครงสร้างการผลิตสินคา้เกษตรให้
สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของ
ตลาด

ส่งเสริมดา้นการตลาดสินคา้เกษตรกรรม 
สามารถต่อยอด/แปรรูปสินคา้เชิง
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร

1 1  -  - 1,304,400          - สาํนกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

8 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินคา้
เกษตร Zoning ให้สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและ
ความตอ้งการของตลาด

เสริมสร้างองคค์วามรู้ต่อเกษตรกรดา้นการ
เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต 
รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว
ไร้สารเคมี

1 1  -  - 1,304,400          - สาํนกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

9 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
สับปะรด

เสริมสร้างองคค์วามรู้ต่อเกษตรกรดา้นการ
เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต 
รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว
ไร้สารเคมี

1 1  -  - 3,304,300         3,000,000 เกษตรจงัหวดั
เพชรบุรี

10 เพิ่มศกัยภาพการผลิตโคเน้ือจงัหวดัเพชรบุรี เสริมสร้างองคค์วามรู้ต่อเกษตรกรดา้นการ
เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต 
รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว
ไร้สารเคมี

1 1  -  - 3,358,000         4,000,000 สาํนกังานปศุ
สัตวจ์งัหวดั

11 ส่งเสริมและเช่ือมโยงการตลาดเกลือทะเล ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั

1 1  -  - 601,000            700,000 สาํนกังาน
พาณิชยจ์งัหวดั

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

     3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย

วิสัยทัศน์ แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเท่ียวช้ันน้ําของ ASEAN

แบบฟอร์มแผนวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

12 เช่ือมโยงการตลาดผลิตภณัฑต์าลโตนดและ
ของดีเมืองเพชร

ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั

1 1  -  - 980,000            980,000         สาํนกังาน
พาณิชยจ์งัหวดั

13 อาหารปลอดภยั ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั

1 1  -  - 1,059,000          - สาํนกังาน
สาธารณสุข
จงัหวดั

14 ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในภาค
การเกษตร

เสริมสร้างองคค์วามรู้ต่อเกษตรกรดา้นการ
เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต 
รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว
ไร้สารเคมี

1 3  -  - 1,191,840 1,191,840 สนง.พลงังาน
จงัหวดัเพชรบุรี

15 สร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตรเกษตรแปรรูป 
สู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ปี ๒๕๖๐

เสริมสร้างองคค์วามรู้ต่อเกษตรกรดา้นการ
เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพผลผลิต 
รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียว
ไร้สารเคมี

1 1  -  -  - 500,000         สาํนกังาน
พฒันาชุมชน
จงัหวดัเพชรบุรี

16 อาหารปลอดภยั ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั

1 1  -  - 1,059,000          - สาํนกังาน
สาธารณสุข
จงัหวดัเพชรบุรี

17 ส่งเสริมอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวติท่ีดี ชีวมีี
สุข

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,708,600          - สาํนกังาน
พฒันาชุมชน
จงัหวดั

18 ก่อสร้างรางส่งนํ้ าขนาดเล็กรูปตวัย ูหมู่ท่ี 11
 , หมู่ท่ี 12 บา้นหนองบ่อ ตาํบลดอนยาง 
อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 500,000             - ท่ีทาํการ
ปกครองอาํเภอ
เมืองเพชรบุรี

19 ส่งเสริมการใชว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตร
เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  - 1,613,440 1,613,440 สนง.พลงังาน
จงัหวดัเพชรบุรี

205,287,480     15,463,180    

1 สร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 112,000            112,000         สนง.เกษตร
จงัหวดัเพชรบุรี

2 พฒันาองคก์รเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 418,500            418,500         สนง.เกษตร
จงัหวดัเพชรบุรี

3 พฒันาอาสาสมคัรเกษตร การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 306,400            306,400         สนง.เกษตร
จงัหวดัเพชรบุรี

4 ลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาด
ศตัรูพืช

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 112,000            112,000         สนง.เกษตร
จงัหวดัเพชรบุรี

5 สายใยรักแห่งครอบครัว การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  -               20,000            20,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จงัหวดัเพชรบุรี

6 พระราชดาํริ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  -               20,000            20,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จงัหวดัเพชรบุรี

โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนกระทรวง/กรม



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการกาํหนดแนว
ทางการบริหารจดัการศูนยแ์สดงและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องสมาชิกสหกรณ์และ
เครือข่ายสหกรณ์ (ร้านคา้สหกรณ์หุบกะพง
บริเวณถนนเพชรเกษม)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  -  -  - ศูนยส์าธิต
สหกรณ์
โครงการหุบ
กะพง 
สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
เพชรบุรี

8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเขา้สู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 30,000 30,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

9 ส่งเสริมเกษตรกรดา้นการประมง การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 240,000 240,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

10 สัมมนาเครือข่ายประมงอาสา การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 75,100 75,100 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

11 กิจกรรมบริหารจดัการและควบคุมการทาํ
การประมง

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 38,000 38,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

12 กิจกรรมพฒันาตามแผนแม่บททะเลไทย การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 76,000 76,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

13 กิจกรรมดาํเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบ
ของประเทศคู่คา้

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 570,000 570,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

14 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 20,000 20,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

15 กิจกรรมสาํรวจสถิติประมง การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 24,500 24,500 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

16 ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทราย อนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 579,000 579,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

17 ตามพระราชประสงคหุ์บกะพง การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 121,500 121,500 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

18 สนบัสนุนดา้นการประมงตามพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 25,300 25,300 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

19 สายใยรักแห่งครอบครัวฯ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 14,860 14,860 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

20 สร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียว
และบริการของจงัหวดั

1 1  -  - 56,000 56,000 สนงประมง
จงัหวดัเพชรบุรี

2,859,160         2,859,160      



วสัิยทศัน์ แหล่งผลติอาหารคุณภาพและเมอืงท่องเทีย่วช้ันนํา้ของ ASEAN

     3.2  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 เมอืงน่าอยู่และประชาชนมคุีณภาพชีวติทีด่ี

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 2560

เป็นจงัหวดัท่ีน่าอยูอ่าศยั ระดบัความพึงพอใจของ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

และประชาชนมีคุณภาพ ผูรั้บบริการ/ร้อยละ 80

ชีวิตท่ีดี ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5

ศูนยบ์ริการร่วมหรือเคานเ์ตอร์

บริการประชาชน/ระดบั 5

ค่าเฉล่ียจาํนวนอุบติัเหตุทางถนน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน

ช่วงเวลาปกติ/ไม่เกิน 0.7 คร้ัง 0.7 คร้ัง 0.7 คร้ัง 0.7 คร้ัง 0.7 คร้ัง 0.7 คร้ัง

ต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั

ค่าเฉล่ียจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติั ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน

เหตุทางถนนช่วงเวลาปกติ/ไม่เกิน 0.5 คน 0.5 คน 0.5 คน 0.5 คน 0.5 คน

0.5 คนต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั ต่อวนั

อตัราทารกตายต่อเกิดมีชีพ ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน

1,000 คน/ไม่เกินอตัรา 9.0 อตัรา 9.0 อตัรา 9.0 อตัรา 9.0 อตัรา 9.0 อตัรา 9.0

ร้อยละของจาํนวนครัวเรือนท่ีมี ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน

รายไดไ้ม่ผา่นเกณฑ ์จปฐ. (เกณฑ์ ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2

ปี 2556 กาํหนดใหร้ายไดเ้ฉล่ียไม่

ต ํ่ากวา่ 30,000 บาทต่อปี) ของ

ครัวเรือนท่ีจดัเกบ็ขอ้มูล/ไม่เกิน

ร้อยละ 2

ร้อยละของการจบักุมไดต้่อการเกิด ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

คดีอาญากรรมเพื่อความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นประชาชน/

ร้อยละ 80

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบั ไม่ต ํ่ากวา่ค่า ไม่ต ํ่ากวา่ค่า ไม่ต ํ่ากวา่ค่า ไม่ต ํ่ากวา่ค่า ไม่ต ํ่ากวา่ค่า

ชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ระดบั เฉล่ียประเทศ เฉล่ียประเทศ เฉล่ียประเทศ เฉล่ียประเทศ เฉล่ียประเทศ

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/ไม่ต ํ่ากวา่ค่า แต่ละปี แต่ละปี แต่ละปี แต่ละปี แต่ละปี

เฉล่ียประเทศของแต่ละปี

ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2557 - 

พ.ศ.2560
กลยุทธ์

 - ส่งเสริมการบริหารจดัการภาครัฐใหมี้
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
- บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน
- ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- เสริมสร้างภารกิจรักษาดา้นความมัน่คง
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน
- ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้าแม่นํ้า



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.

2557

พ.ศ.

2558

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

1 ป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงแม่นํ้ าลาํคลอง
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 1  -  - 44,729,100          100,000,000       อาํเภอบา้นแหลม
อาํเภอบา้นลาด
สาํนกังานโยธา
ธิการและผงัเมือง

2 ก่อสร้างระบบสูบนํ้ าไฟฟ้าพร้อมวาง
ท่อส่งนํ้ า สายวดัเขากล้ิง ตั้งแต่คลอง
ชลประทาน ถึงบา้นนายนอ หมู่ท่ี ๒ 
ตาํบลสระพงั

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  - 2,490,000            2,490,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเขายอ้ย

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองตา้ง (ต่อจากเดิมถึงคลอง
ชลประทานราชบุรี ๑ ขวา) หมู่ท่ี ๑ 
ตาํบลหนองปรง อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,620,000 1,620,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเขายอ้ย

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนก
รีต สายวดัเขานาค  (ช่วงท่ี ๑) หมู่ท่ี ๒ 
ต.สระพงั

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,900,000 1,900,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเขายอ้ย

5 ศูนยเ์รียนรู้และพฒันา   หมู่บา้นบา้น
บางกลอย - โป่งลึก

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,000,000 1,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแก่งกระจาน - กลดัหลวง 
ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,380,800 1,380,800 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี ๔ สายหนองไมแ้ก่น ตาํบล
แกงระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 4,140,000 4,140,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี ๑๓
 ตาํบลแก่งกระจาน เช่ือมต่อกบั ตาํบล
สองพี่นอ้ง อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,428,000 2,428,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ นายยอด  นวลพลอย หมู่ท่ี
 ๓ ตาํบลวงัจนัทร์ อาํเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 443,000 443,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนา้โรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ด 
หมู่ท่ี๘ ตาํบลวงัจนัทร์ อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 830,000 830,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๘ ตาํบลวงัจนัทร์ 
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,575,000 1,575,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

แบบฟอร์มแผนวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

วิสัยทัศน์ แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเท่ียวช้ันน้ําของ ASEAN

     3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี ๑ 
บา้นสองพี่นอ้ง(สายสองพี่นอ้ง -วงั
นางนวล) ตาํบลสองพี่นอ้ง อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 7,900,000 7,900,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ท่ี ๗ บา้นห้วย
กระสังข ์(สายบา้นนางบุญส่ง รอดจาก
ทุกข ์ตาํบลสองพี่นอ้ง อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 3,575,000 3,575,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯหมู่ท่ี ๘
 บา้นหนองมะค่า (สายหนองมะค่า - 
ห้วยกระสังข)์ ตาํบลสองพี่นอ้ง อาํเภอ
แก่งกระจาน
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,400,000 5,400,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรค หมู่ท่ี๕ บา้นนากรวย 
ซอยโป่งแห้ง ตาํบลพุสวรรค ์อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 4,864,000 4,864,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

16 โครงการปรับปรุงทางนํ้ าไหลเขา้อ่าง
เก็บนํ้ าห้วยระหาร หมู่ท่ี ๔ ตาํบลพุ
สวรรค ์อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 500,000 500,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

17 โครงการวางท่อระบายนํ้ าเพื่อลดปัญหา
นํ้ าท่วมขงับริเวณบา้นนางสลิตร์สดใส -
 บริเวณบา้นนางพลวน ทิมเพชร หมู่ท่ี๔
 ตาํบลพุสวรรค ์อาํเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,422,000 2,422,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมไหร่ทาง ซอยหลงัวดั (สาย
ไร่นายโปร่ง - ไร่นายเม้ือน) หมู่ท่ี ๔ 
หนองนํ้ าดาํตาํบลห้วยแม่เพรียง  อาํเภอ
แก่งกระจาน   จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 4,900,000 4,900,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมไหล่ทาง ซอยเส้นหลงั
โรงเรียนบา้นด่านโง หมู่ท่ี ๕ ตาํบลห้วย
แม่เพรียง  อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,600,000 5,600,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมไหล่ทาง ซอย๘ หมู่ท่ี ๖
ห้วยไผ ่ตาํบลห้วยแม่เพรียง อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,240,000 2,240,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี๓ (ต่อเติมถึงอ่างละเมาะ
นอ้ย) บา้นป่าแดง  ตาํบลป่าเด็ง อาํเภอ
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,543,750 1,543,750 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน
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22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี๖ (สายประปา) บา้นป่าเด็งใต้
 ตาํบลป่าเด็ง อาํเภอแก่งกระจาน
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 4,562,100 4,562,100 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

23 โครงการปรับปรุงตลาดนดัชุมชน หมู่ท่ี
 ๒ บา้นร่วมใจพฒันา ตาํบลป่าเด็ง 
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,623,900 2,623,900 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

24 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสทติ์กคอนก
รีต สายบา้นห้วยหินไร่เนิน-โรงเรียน
ปลูกรากแกว้แผน่ดิน หมู่ท่ี 5 บา้นไร่เนิน
 ตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 4,070,000            4,070,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

25 ปรับปรุงถนนผวิจราจรแอลฟัสทติ์ก
คอนกรีต แบบ Pavement In-Place 
Recycling  บริเวณหมู่ท่ี 3 หมู่ 5 ตาํบล
สามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,430,800            2,430,800           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บา้นบางเกตุ ( ซอย ๑๐) หมู่ท่ี 7 บา้นบาง
เกตุ ตาํบลบางเก่า อาํเภอชะอาํ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,609,000            5,609,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

27 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสทติ์กคอนก
รีต ซอยบา้นทุ่งเคล็ด หมู่ท่ี ๓ ถึง บา้น
บ่อหลวง หม่ท่ี ๔ ตาํบลห้วยทรายเหนือ
 อาํเภอชะอาํ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,400,000            5,400,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

28 ปรับปรุงถนนผวิจราจรแอลฟัสทติ์กคอ
นกรีต วธีิ Pavement In - Place 
Recycling สายบา้นไร่ใหม่พฒันา หมู่ท่ี
 ๒ - หมู่ท่ี ๔ บา้นหนองเข่ือน ตาํบลไร่
ใหม่พฒันา อาํเภอชะอาํ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 24,790,000         ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

29 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ บา้น
อ่างหิน ตาํบลสามพระยา   อาํเภอชะอาํ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 6,230,000            6,230,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

30 ปรับปรุงถนนผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต สายบา้นไร่ใหม่พฒันา หมู่ท่ี 2 - 
หมู่ท่ี 4 บา้นหนองเข่ือน ตาํบลไร่ใหม่
พฒันา อาํเภอชะอาํ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,987,000            1,987,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลทติ์กคอนก
รีต ซอยบา้นลุงจิตร หมู่ท่ี 1 บา้นทุ่งจบั
ญวน ตาํบลห้วยทรายเหนือ  อาํเภอชะอาํ
 จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 4,789,000 4,789,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2
 พุมะหาด หมู่ท่ี 6 บา้นพุหวาย ตาํบล
ห้วยทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,590,000 1,590,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

33 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมติดตั้งกลอ้ง (CCTV) บริเวณ 1.
 ส่ีแยกทุ่งเคล็ด  2. สามแยกพุหวาย 3. 
สามแยกพุหวาย-ชา้งแทงฯ

เสริมสร้างภารกิจรักษาดา้นความมัน่คง
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

1 1  -  - 1,771,000 1,771,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ
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34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
6, หมู่ท่ี 7 ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ
 จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,143,000 5,143,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
7 ตาํบลสามพระยา

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 6,275,000 6,275,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลทติ์ก เร่ิม
จากถนนเพชรเกษม-บา้นท่า ถึงถนน
ทางหลวงชนบท บริเวณ หมู่ท่ี 2 บา้น
หนองศาลา ตาํบลหนองศาลา อาํเภอ
ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 3,750,000 3,750,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลทติ์ก เร่ิม
จากถนนเพชรเกษมบา้นท่า ถึงถนนทาง
 หลวงชนบท บริเวณ หมู่ท่ี 7 ถึงหมู่ท่ี 8 
ตาํบลหนองศาลาอาํเภอชะอาํ จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 3,750,000 3,750,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

38 ก่อสร้างถนนแอลฟัลทติ์กคอนกรีต
ชายหาดชะอาํ -ถนนคลองเทียน (ขา้ง
ศูนยอ์บรมป่าไม)้

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 20,000,000 20,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

39 ก่อสร้างโดมทะเลป้องกนัการ กดัเซาะ
ชายฝ่ัง

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 1  -  - 40,000,000 40,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

40 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสุด
หาดชะอาํถึงถนนคลองเทียน (ขา้งวดัเน
รัญ)

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 15,000,000 15,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

41 ก่อสร้างคูระบายนํ้ า คสล. ชุมชนบา้น
หนองแขม หมู่ท่ี 8 ตาํบลท่ายาง อาํเภอ
ท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  - 5,217,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

42 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนา้นิคม
สหกรณ์ท่ายาง หมู่ท่ี 8 ถึงถนนเพชร
เกษม บา้นหนองบวั หมุ่ท่ี 10 ตาํบลท่า
ยาง อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,129,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

43 ก่อสร้างคูระบายนํ้ า คสล. บา้นฝ่ังคลอง
 หมู่ท่ี ๘ ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  - 5,026,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

44 ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ท่ี ๔ บา้น
หนองเกตุ ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 641,000                - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

45 ก่อสร้างสะพานขา้มคลองชลประทาน 
หมู่ท่ี ๑๐ บา้นหนองประดู่ ตาํบลท่าคอย
 อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,500,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

46 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ท่ี ๓ บา้น
หัวเข ้ตาํบลบา้นในดง อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,260,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

47 ก่อสร้างรางระบายนํ้ ารูปตวัย ูบา้นลุ่ม
สมอ หมู่ท่ี 9  ตาํบลท่าแลง  อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,719,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

48 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก
คอนกรีต หมู่ท่ี ๑1 บา้นโป่งเกตุล่าง 
ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 3,050,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง
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49 ขดุลอกลาํห้วยยาง หมู่ท่ี ๕,๗,๑๐,๑๑ 
ตาํบลท่าคอย

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 3  -  -  - 3,713,500           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

50 ก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลทติ์ก หมู่
ท่ี ๑ บา้นหนองทราย-บา้นนาโคก 
ตาํบลปึกเตียน

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,882,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

51 ก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตวัย ูหมู่ท่ี ๓ 
บา้นวงัไคร้ ตาํบลวงัไคร้ อาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,237,900           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

52 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี ๔ บา้น
หนองเกตุ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,934,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๑๓ บา้นหนองเตาปูน

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 976,100             ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

54 ก่อสร้างถนน คสล.สายยางหยอ่ง - 
หนองนํ้ าถ่าย

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,916,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

55  โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต
นํ้ าประปาโรงกรองนํ้ าท่ายาง เทศบาล
ตาํบลท่ายาง ม.๑ ต.ท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 15,000,000         ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

56 ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าตน้โพธ์ิ–ท่า
ทุ่งแฝก ม.๑ ต.ท่าคอย

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,333,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

57 ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน์ 
เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ
 ท่ีวา่การอาํเภอท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,200,000           ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

58 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๑๒ ตาํบล
บางครก อาํเภอบา้นแหลม

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 3,319,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

59 ก่อสร้างถนน คสล. สายกาํนนัชิต หมู่ท่ี
 ๒ ตาํบลท่าแร้งออก อาํเภอบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,750,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

60 ก่อสร้างสะพาน คสล.ขา้มคลองหนอง
แห้ว เขตติอต่อหมู่ท่ี 5 กบัหมู่ท่ี 6 ตาํบล
บางแกว้ อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดั
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,119,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

61 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ขา้ม
คลองแสมชาย หมู่ท่ี 4 ตาํบลบางตะบูน
ออก  อาํเภอบา้นแหลทม

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,000,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

62 ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง (บริเวณใต้
สะพานเฉลิมพระเกียรติ) หมู่ท่ี 1 ตาํบล
บางตะบูน  อาํเภอบา้นแหลม

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 3  -  - 2,600,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

63 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายนํ้ า
 ค.ส.ล. รูปตวัย ูซอยขอ้งอู่รวมยนต ์หมู่ท่ี
 7 ตาํบลบา้นแหลม อาํเภอบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,200,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

64 วางท่อระบายนํ้ าบา้นเหมืองตลาดแกว้ 
เป็นช่วง 1 ช่วงท่ี 2 จากประตูนํ้ าถึงบา้น
จูนอ้ย หมู่ท่ี 1ตาํบลท่าแร้งออก อาํเภอ
บา้นแหลม

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,500,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม
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65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองชลประทาน (คลอง 10) สายบา้น
แหลม - บางครก หมู่ท่ี 9 ตาํบลบา้น
แหลม อาํเภอบา้นแหลม

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,519,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองชลประทาน (คลอง 11) สายบา้น
แหลม - บางครก หมู่ท่ี 5 ตาํบลบา้น
แหลม  อาํเภอบา้นแหลม

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,617,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

67 ก่อสร้างสะพานขา้มห้วยอ่างหิน ม.4 ต.
ถํ้ารงค์

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,002,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

68 โครงการก่อสร้างพนงักั้นนํ้ าบริเวณ
รอยต่อระหวา่ง ม.1 หมู่ 2 ต.บา้นลาด

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  - 9,310,100 9,310,100 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

69 โครงการก่อสร้างพนงักั้นนํ้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.3 ต.ท่าเสน

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  -  - 4,332,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

70 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นดินคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํ้ า คสล. 
และฝาเหล็ก บา้นโพธ์ิกรุ หมู่ท่ี 3 ต.ท่า
ชา้ง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  - 3,686,000 3,686,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

71 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน
ขนาดใหญ่ ต.ตาํหรุ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  - 2,334,000 2,334,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

72 โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งนํ้ า 
(คลองนาเรียบ) ต.บา้นหาด อ.บา้นลาด 
จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,694,000 1,694,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

73 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลทติ์ก 
คอนกรีตเสริม ม.1 ต.สมอพลือ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,690,000 2,690,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

74 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลํ้าห้วยกะลาตาย ต.ถํ้ารงค์

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,742,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

75 โครงการขดุลอกลาํห้วยหัวร่อ ต.ไร่
สะทอ้น

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 3  -  - 3,085,900 3,085,900 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

76 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขา้มคลองชลประทาน ต.ไร่สะทอ้น

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,685,700 1,685,700 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  บา้นเนินใหญ่

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 5,590,000 5,590,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นลาด

78 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทาง
หลวงชนบทบา้นจะโปรง เขายอ้ย – 
บา้นสระส่ีมุม  (ช่วงบา้นสระส่ีมุม)

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  - 10,058,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

79 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรนํ้ า หมู่ 8 บา้นท่าตะคร้อ
เหนือ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  - 4,158,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

80 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน
ขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้ า (ฝ่ังพุม่วง) หมู่ท่ี 4 
ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญา้ปลอ้ง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  - 4,816,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

81 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล./ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 1-11 บริเวณท่ี
ชาํรุด

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 3,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง
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82 โครงการวางท่อระบายนํ้ าบริเวณตลาด
นดัหนองหญา้ปลอ้ง-บา้นครูนารี หมู่ 4 
หนองหญา้ปลอ้ง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,500,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

83 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้ า บา้นนาย
ลา แกว้สด และ ทาํท่อบล็อกบา้นนาย
รอด ศรีสุวรรณ หมู่ 6บา้นพุไทร

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,500,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

84 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้ า ภายใน
หมู่บา้นหมู่ 6 บา้นพุไทร

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

85 โครงการวางท่อระบายนํ้ า รอบบริเวณ
หมู่บา้น,ทางไปอ่างเก็บนํ้ าหมู่ 8 บา้น
สะแกงาม

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

86 โครงการขดุสระนํ้ าภายในอ่างเก็บนํ้ า
แม่ประจนัต ์พร้อมซ่อมแซมฝาย หมู่ 6 
บา้นพุไทร

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,300,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

87 โครงการขดุสระนํ้ าประจาํหมู่บา้นเขา
บนัได หมู่7

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  -  - 1,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

88 โครงการขดุสระนํ้ าภายในหมู่บา้น
สะแกงาม หมู่ 8

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  -  - 800,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

89 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหนา้
อาํเภอ หมู่ 4

บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

1 1  -  -  - 2,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

90 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเขา้หมู่บา้น
วงัซอ หมู่ 1 (ประชาคม ม. 1) ต.ท่า
ตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 900,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

91 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นท่าตะคร้อ-
พุบอน หมู่ 2 (ประชาคม ม.2) ต.ท่า
ตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 630,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

92 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นสามเรือน-
บา้นสระส่ีมุม (เขต ต.หนองหญา้ปลอ้ง) 
(ประชาคมหมู่ 4) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 3,600,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

93 ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเก่า ม.8 
(ประชาคม ม.8) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,800,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

94 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.สายบา้น
เนินสวรรค ์(ประชาคม ม.3) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 3,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

95 ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บา้น
พุม่วง (ประชาคม หมู่ 8) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,520,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

96 ก่อสร้างสะพานขา้มลาํห้วยแม่ประจนัต์
สายบา้นท่าตะคร้อ-วงัซอ (ประชาคมหมู่
 2) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 6,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง
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97 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นช่างนอ้ย 
(ประชาคม ม.4) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,200,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

98 ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 
หมู่ 5 ขา้งศาลากลางหมู่บา้น-ม.3 
(ประชาคมหมู่ 5 หมู่ 3) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 3,600,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

99 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง(นายบา้น
นายสน)ม.5 ทุ่งเคล็ด(ประชาคม ม.5) 
(แผนชุมชน ม. 5)  ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,440,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

100 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบา้นสามเรือน
 ม.4 (ประชาคม ม. 4) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,500,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

101 ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยด่าน ม.4 
(ประชาคม ม.4 ) ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,880,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

102 โครงการขดุคลองลาํห้วยแม่ประจนัตใ์น
เขตตาํบล ม.2, 1, 7, 3, 5, 8 ต.ท่าตะคร้อ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  -  - 3,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

103 ก่อสร้างถนนลาดยางล้ินชา้ง-วดัยางเหนือ ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 10,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

104 ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าหนองเปาะ หมู่ 4 ท่า
เสลา ต.ยางนํ้ ากลดัใต้

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอหนองหญา้
ปลอ้ง

105 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งตาํบลบางจาก 
เช่ือมตาํบลวงัตะโกและตาํบลหนอง
ปลาไหล หมู่ท่ี 1,2,4 อาํเภอเมืองเพชรบุรี
 จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,976,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

106 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งตาํบลบางจาก 
เช่ือมตาํบลวงัตะโกและตาํบลหนอง
ปลาไหล หมู่ท่ี 6,7 อาํเภอเมืองเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 2,976,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

107 ก่อสร้างศูนยบ์ริการประชาชน ต.เวยีง
คอย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  - 3,000,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

108 ขดุลอกวชัพืชและเปิดทางนํ้ า คู คลอง 
ห้วยไม่ให้ต้ืนเขิน ตาํบลดอนยาง อาํเภอ
เมืองเพชรบุรี

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 3  -  - 422,000                - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

109 ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง หมู่ 1 บา้นไร่
 วดัไมร้วก ช่วงท่ี 2 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  -  - 4,500,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

110 ก่อสร้างถนนยกระดบัเลียบฝายนํ้ าลน้
บา้นหัวกระถิน หมู่ 6 ตาํบลบา้นหมอ้ อ.
เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,850,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

111 ก่อสร้างระบบระบายนํ้ าริมถนนเพชร
เกษม  ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 10,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
นาสองร้อย ม.๓ ต.บางจาก อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 3,850,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี
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113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นยายเท่ียง ม.๔ ต.บางจาก อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,502,500 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ม.๕ เช่ือม ม.๖ ต.บางจาก อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,598,750 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากทางรถไฟ – ฝายกั้นนํ้ าเคม็ ม.๗ ต.
บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,925,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

116 ก่อสร้างถนนสายเลียบคลอง ดี ๑๘ ฝ่ัง
หมู่ ๙ ต.นาพนัสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 4,320,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สะพานไร่สัตว ์– บา้นหมวดยรู)  ม.๒ 
ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 1,300,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บา้น
นายเสมอ – เช่ือมต่อถนนค.ส.ล.  ม.๔) 
ม.๓ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 2,400,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บา้น
โรงนา – สะพาน ค.ส.ล.) ม.๔  ต.หนอง
โสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  -  - 717,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

120 ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ต.บา้นหมอ้ อ.
เมือง จ.เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,000,000 1,000,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

121 ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัริมตล่ิง หมู่ ๒ 
บา้นหัวหาด ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 3  -  - 8,300,000 8,300,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

122 ปรับภูมิทศัน์และไหล่ทางถนนหนา้วดั
ถํ้าแกว้ ต.บา้นหมอ้ อ.บา้นลาด จ.
เพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,950,000 1,950,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองเพชรบุรี

123 เสริมสร้างศกัยภาพในการสนบัสนุน
การถวายความปลอดภยัในการเสด็จ
พระราชดาํเนินพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว

เสริมสร้างภารกิจรักษาดา้นความมัน่คง
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

1 4  -  - 10,500,000           - สาํนกังานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั

124 เสริมสร้างศกัยภาพในการเฝ้าระวงัและ
เตรียมความพร้อมดา้นการท่องเท่ียว
จงัหวดัเพชรบุรี ตามโครงการ
พระราชดาํริ พระบรมวงศานุวงศ ์และ
บุคคลสาํคญัในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรี

เสริมสร้างภารกิจรักษาดา้นความมัน่คง
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

1 4  -  - 6,000,000            800,000 สาํนกังานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั

125 หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมายคุรบ 
๘๘ พรรษา  (๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘)

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,600,000             - สาํนกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดั

126 ประชาชนปลอดภยั  กูชี้พ-กูภ้ยั ใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดั
เพชรบุรีเขม้แขง็

เสริมสร้างภารกิจรักษาดา้นความมัน่คง
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

1 2  -  - 400,000               420,000 สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.

2557

พ.ศ.

2558

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

127 รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE จงัหวดั
เพชรบุรี สานฝัน สานสายใยให้วยัรุ่น
หัวใจแกร่ง ปี 2559

บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

1 2  -  - 2,136,000            2,136,000           สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั

128 สกดักั้นปราบปรามแรงงานต่างดา้ว
หลบหนีเขา้เมืองในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรี

เสริมสร้างภารกิจรักษาดา้นความมัน่คง
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

1 4  -  - 624,800                - กอ.รมน.จงัหวดั 
พ.บ.

129 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อ
ป้องกนัทรัพยากรป่าไมถู้กทาํลายอยา่ง
ย ัง่ยนื

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 4  -  - 830,400                - กอ.รมน.จงัหวดั 
พ.บ.

130 ผนึกกาํลงัเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการ
ความมัน่คงตามแนวชายแดน/ชายฝ่ัง
ทะเลจงัหวดัเพชรบุรี

เสริมสร้างภารกิจรักษาดา้นความมัน่คง
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

1 4  -  - 1,303,000             - กอ.รมน.จงัหวดั 
พ.บ.

131 ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงแม่นํ้ าเพชรบุรี
 บา้นท่าแลง หมู่ 6 ตาํบลท่าแลง อาํเภอ
ท่ายาง ความยาว 300 เมตร

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 3  -  -  - 15,000,000         สาํนกังานโยธาธิ
การและผงัเมือง
จงัหวดัเพชรบุรี

132 ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงแม่นํ้ าเพชรบุรี
 บา้นคลองยอ หมู่ 2 ตาํบลถํ้ารงค ์
อาํแภอบา้นลาด  ความยาว 200 เมตร

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและรุกลํ้า
แม่นํ้ า

1 3  -  -  - 10,000,000         สาํนกังานโยธาธิ
การและผงัเมือง
จงัหวดัเพชรบุรี

133 ติดตั้งเสาไฟส่องสวา่งดว้ยหลอดไฟฟ้า
ประหยดัพลงังานจากระบบผลิตไฟฟ้า
เซลลแ์สงอาทิตย์

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  - 3,389,760 3,389,760           สนง.พลงังาน
จงัหวดัเพชรบุรี

134 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก
ทางหลวงชนบท พบ.4002 – บา้นหนอง
เสือ

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 3  -  -  - 16,000,000 สาํนกังานทาง
หลวงชนบท
จงัหวดัเพชรบุรี

135 สร้างความปรองดองสมานฉันทโ์ดยใช้
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บา้นรักษาศีล 5” จงัหวดัเพชรบุรี

ส่งเสริมการบริหารจดัการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

1 2  -  - 54,800 54,800               สาํนกังาน
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัเพชรบุรี

136 สวดมนตเ์พื่อความเป็นสิริมงคล เน่ือง
ในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่

ส่งเสริมการบริหารจดัการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

1 2  -  - 20,000 20,000 สาํนกังาน
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัเพชรบุรี

137 อุดหนุนการจดังานวนัสาํคญัทาง
พระพุทธศาสนา วนัมาฆบูชา วนัวิ
สาขบูชา วนัอาสาหบูชา

ส่งเสริมการบริหารจดัการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

1 2  -  - 90,000                 90,000               สาํนกังาน
พระพุทธศาสนา
จงัหวดัเพชรบุรี

138 วางท่อส่งนํ้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 5 
บา้นท่าหัวลบ ตาํบลวงัไคร์ อาํเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,700,700             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

139 พฒันาคลีนิกแพทยแ์ผนไทย หมู่ท่ี 5 
บา้นหนองขานาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 2  -  - 1,164,000             - สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั
เพชรบุรี

140 8 อาํเภอ 8 หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว เน่ืองในโอกาสเฉลิม
พระชนมายคุรบ 88 พรรษา (5 ธนัวาคม 
2558)

ส่งเสริมการบริหารจดัการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

1 1  -  - 1,600,000             - สาํนกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดั
เพชรบุรี
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141 ก่อสร้างอาคารโรงเรือนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร (กลุ่มผลิตไวน์)
 หมู่ท่ี 13 ตาํบลท่าไมร้วก อาํเภอ
ท่ายาง

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,983,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

142 ก่อสร้างสะพาน คสล.(หลงั รพ.สต.
บา้นนาบวั) หมู่ท่ี 6 ตาํบลบางแกว้ 
อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี

ดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1 1  -  - 1,206,000             - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอบา้นแหลม

143 ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบ
บูรณาการ

ส่งเสริมการบริหารจดัการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

1 5  -  - 9,000,000 9,000,000 สาํนกังานจงัหวดั
เพชรบุรี

391,911,610        552,210,360       

1 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเขื่อนป้องกนั
ตล่ิง คสล. สายเลียบคลองระหารบอน ดี
 ๙ ม.๖ ตาํบลท่ายาง

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

1 1  -  -            26,785,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่าขาม ม.1 ต.ท่าคอย 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            40,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

3 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี ม.2 ต.ท่าเสน อ.บา้นลาด
 จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            24,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

4 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี วดัเกาะแกว้ ม.2 ต.บาง
ตะบูนออก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            50,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

5 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี ม.6 ต.หนองโสน อ.เมือง
 จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            25,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

6 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี ม.1 ต.ท่าเสน  อ.บา้นลาด
 จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            20,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

7 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่าคอย ม.3 ต.ท่าคอย 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            32,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

8 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี ม.4 ต.ท่าเสน อ.บา้นลาด
 จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            24,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

9 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.สาระเห็ด ม.3 ต.กลดั
หลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            40,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

10 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            16,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

11 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่าโล ้ม.5 ต.ยางหยอ่ง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            24,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

12 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ยางหยอ่ง ม.1 ต.ยาง
หยอ่ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            24,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

โครงการทีข่อรับการสนับสนุนกระทรวง/กรม
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13 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี วดัเขาตะเครา ม.8 ต.บาง
ครก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            15,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

14 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่าไมร้วกล่าง ม.8 ต.
ท่าไมร้วก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            24,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

15 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ในคุง้ ม.3 ต.ท่าไมร้วก
 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            24,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

16 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่ายาง ม.1 ต.ท่ายาง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            12,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

17 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่าพุ่ง - บ.ท่ากระเทียม
 ม.1-ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -          144,800,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

18 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่นํ้ าเพชรบุรี บ.ท่ากระเทียม - บ.ไส
คา้น ม.3-ม.4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -          191,840,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

19 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ืงริม
ลาํห้วยแม่ประจนัต ์ม.6 ต.พุสวรรค ์ อ.
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            40,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

20 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ืงริม
ลาํห้วยแม่ประจนัต ์บ.แม่ประจนัต ์ม.9 
ต.พุสวรรค ์อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            20,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

21 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ืงริม
แม่นํ้ าปราณบุรี บ.ร่วมใจพฒันา ม.2 ต.
ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            24,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

22 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
ทะเล บ.บางแกว้ ม.1 และ บ.ดอนบน ม.
4 ต.บางแกว้ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            60,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

23 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
ทะเล ปากคลองนา บ.บางชองม.3 ต.ปึก
เตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            15,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

24 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมชะอาํ 
พื้นท่ีเฉพาะทุ่งตะกาดพลี อ.ชะอาํ จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -          160,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

25 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบาง
ตะบูน พื้นท่ีเฉพาะชุมชนบางตะบูน
ระยะท่ี 2 อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            30,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

26 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบาง
ตะบูน พื้นท่ีเฉพาะวดัปากลดั อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            50,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

27 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบาง
ตะบูน สะพาน คสล.ขา้มคลองสาม
คลอง ม.2 ต.บางตะบูนออก อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            15,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง
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28 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบาง
ตะบูน พื้นท่ีเฉพาะชุมชนเมืองชะอาํ
และนายาง อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            90,000,000  - กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง

29 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายนํ้ าอ่างเก็บนํ้ าแม่คะเมย

การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สร้างความ
มัน่คงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง
ศาสนา และส่งเสริมทศิลปวฒันธรรม

1 2  -  -   - 13,649,000         กรมชลประทาน

30 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
บา้นทุ่งพร้าว ม.๙ต.ท่าคอย  ถึงบา้นสาย
 ๑ ม.๗  ต.ท่าคอย

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

1 1  -  -              5,821,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

31 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหัวทุ่ง ม.
๘ต.ท่ายาง ถึงบา้นทุ่งพร้าว ม.๙  ต.ท่า
คอย

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

1 1  -  -              8,134,000  - กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

32 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อลอด
เหล่ียมคสล. เลียบคลองระบายนํ้ าดี ๑๒
 ม.๑ ต.ท่ายาง

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

1 1  -  -              7,111,000  - กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

33 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต
นํ้ าประปาโรงกรองนํ้ าท่ายางเทศบาล
ตาํบลท่ายาง  ม.๑ ต.ท่ายาง

การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สร้างความ
มัน่คงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

1 2  -  -            15,000,000  - กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

34 ก่อสร้างขยายระบบผลิตนํ้ าประปาการ
ประปาเทศบาลตาํบลท่ายางขนาดกาํลงั
การผลิต ๘๐๐ ลบ.ม./ช.ม. ม.๖ ต.ท่าคอย

การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สร้างความ
มัน่คงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

1 2  -  -            55,585,000  - กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

35 ก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณ
สนามกีฬาและสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
 พรรษา ม.๗ ต.ท่ายาง

การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สร้างความ
มัน่คงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

1 2  -  -            15,854,000  - กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนก
รีต หมู่ท่ี 8 - หมู่ท่ี 7 ต.กลดัหลวง 
(โครงการบา้นพ่อไปบา้นแม่)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

1 1  -  -            45,000,000  - กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

1,413,930,000      

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ นายยอด  นวลพลอย หมู่ท่ี
 ๓ ตาํบลวงัจนัทร์ อาํเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 443,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนา้โรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ด 
หมู่ท่ี๘ ตาํบลวงัจนัทร์ อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 830,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๘ ตาํบลวงัจนัทร์ 
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 1,575,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี ๑ 
บา้นสองพี่นอ้ง(สายสองพี่นอ้ง -วงั
นางนวล) ตาํบลสองพี่นอ้ง อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 7,900,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ท่ี ๗ บา้นห้วย
กระสังข ์(สายบา้นนางบุญส่ง รอดจาก
ทุกข ์ตาํบลสองพี่นอ้ง อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 3,575,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯหมู่ท่ี ๘
 บา้นหนองมะค่า (สายหนองมะค่า - 
ห้วยกระสังข)์ ตาํบลสองพี่นอ้ง อาํเภอ
แก่งกระจาน
จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 5,400,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรค หมู่ท่ี๕ บา้นนากรวย 
ซอยโป่งแห้ง ตาํบลพุสวรรค ์อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 4,864,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

8 โครงการปรับปรุงทางนํ้ าไหลเขา้อ่าง
เก็บนํ้ าห้วยระหาร หมู่ท่ี ๔ ตาํบลพุ
สวรรค ์อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 500,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

9 โครงการจดังาน "เทศกาลกินปลาพา
เท่ียวแก่งกระจาน"

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 300,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

10 โครงการส่งเสริมการแสดง
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี เพื่อการ
ท่องเท่ียว

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 300,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

11 โครงการวางท่อระบายนํ้ าเพื่อลดปัญหา
นํ้ าท่วมขงับริเวณบา้นนางสลิตร์สดใส -
 บริเวณบา้นนางพลวน ทิมเพชร หมู่ท่ี๔
 ตาํบลพุสวรรค ์อาํเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี

การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สร้างความ
มัน่คงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

2.3 2  -  - 2,422,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมไหร่ทาง ซอยหลงัวดั (สาย
ไร่นายโปร่ง - ไร่นายเม้ือน) หมู่ท่ี ๔ 
หนองนํ้ าดาํตาํบลห้วยแม่เพรียง  อาํเภอ
แก่งกระจาน   จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 4,900,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมไหล่ทาง ซอยเส้นหลงั
โรงเรียนบา้นด่านโง หมู่ท่ี ๕ ตาํบลห้วย
แม่เพรียง  อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดั
เพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 5,600,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมไหล่ทาง ซอย๘ หมู่ท่ี ๖
ห้วยไผ ่ตาํบลห้วยแม่เพรียง อาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 2,240,000  - อาํเภอแก่งกระจาน

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี๓ (ต่อเติมถึงอ่างละเมาะ
นอ้ย) บา้นป่าแดง  ตาํบลป่าเด็ง อาํเภอ
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 1,543,750  - อาํเภอแก่งกระจาน



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.

2557

พ.ศ.

2558

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี๖ (สายประปา) บา้นป่าเด็งใต้
 ตาํบลป่าเด็ง อาํเภอแก่งกระจาน
จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 4,562,100  - อาํเภอแก่งกระจาน

17 โครงการปรับปรุงตลาดนดัชุมชน หมู่ท่ี
 ๒ บา้นร่วมใจพฒันา ตาํบลป่าเด็ง 
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
เพื่อยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

2.3 1  -  - 2,623,900  - อาํเภอแก่งกระจาน

8 โครงการ ก่อสร้างท่อรอดเหล่ียมพร้อม การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน 1 1  -  -            25,000,000  - ท่ีทาํการปกครอง
9 โครงการ จดัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัสัตวน์ํ้ า 

(ปะการังเทียม) ชายทะเลอาํเภอชะอาํ
การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม

1 3  -  -            21,000,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

95,578,750          -                     



วสัิยทศัน์ แหล่งผลติอาหารคุณภาพและเมอืงท่องเทีย่วช้ันนํา้ของ ASEAN

   3.3  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 เมอืงท่องเทีย่วช้ันนําของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงานประชุมสัมมนาสําคญัระดบัประเทศ

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 2560

เมืองท่องเท่ียวชั้นนํ้า ร้อยละของรายไดด้า้นการท่องเท่ียว ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 40

เชิงนิเวศ และเป็นแหล่ง ร้อยละของจาํนวนนกัท่องเท่ียว ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3

ศึกษาดูงาน-การประชุม ท่ีเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 12

สมัมนาสาํคญัระดบั

ประเทศ ร้อยละของจาํนวนนกัท่องเท่ียว ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8

ชาวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 32

ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2557 - 

พ.ศ.2560
กลยุทธ์

 - ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนแ์ละแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมสนบัสนุนและพฒันา
ปัจจยัผลกัดนัเป็นแหล่ง
  ศึกษาดูงานและจดันิทรรศการท่ีสาํคญั
ระดบัประเทศ
- พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภยั
และส่ิงอาํนวยความสะดวกรองรับภาคการท่องเท่ียว
- ปรับปรุงภูมิทศันแ์ละพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

้ ์ ิ ่ ่ ี ่



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.

2557

พ.ศ.

2558

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
จงัหวดัเพชรบุรี

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภยั
และส่ิงอาํนวยความสะดวกรองรับภาคการ
ท่องเท่ียว

1 1  -  - 99,101,000 100,000,000 อาํเภอแก่งกระจาน
อาํเภอเมืองเพชรบุรี
อาํเภอชะอาํ
อาํเภอท่ายาง
สาํนกังานทาง
หลวงชนบท
จงัหวดัเพชรบุรี

2 จดังาน "เทศกาลกินปลาพาเท่ียวแก่งกระจาน" ปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
สร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

1 1  -  - 300,000 300,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

3 ส่งเสริมการแสดงศิลปะวฒันธรรม ประเพณี 
เพื่อการท่องเท่ียว

ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมสนบัสนุนและพฒันา
ปัจจยัผลกัดนัเป็นแหล่งศึกษาดูงานและจดั
นิทรรศการท่ีสาํคญัระดบัประเทศ

1 1  -  - 300,000 300,000 ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอแก่งกระจาน

4 การปรับปรุงถนนจุมพฏพงษ ์ตาํบลชะอาํ อาํเภอ
ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภยั
และส่ิงอาํนวยความสะดวกรองรับภาคการ
ท่องเท่ียว

1 1  -  - 11,917,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

5 ปรับปรุงถนนภูมิเวท ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ 
จงัหวดัเพชรบุรี

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภยั
และส่ิงอาํนวยความสะดวกรองรับภาคการ
ท่องเท่ียว

1 1  -  - 12,370,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

6 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียววดัพระพุทธบาทเขา
ลูกชา้ง ตาํบลท่าไมร้วก

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภยั
และส่ิงอาํนวยความสะดวกรองรับภาคการ
ท่องเท่ียว

1 1  -  -  - 3,000,000      ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

7 พฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ายน์ํ้ าขา้มภพ ปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
สร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

1 1  -  -  - 2,500,000      ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอท่ายาง

8 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงประวติัศาสตร์ พระนครคีรี-เมืองเพชร

ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมสนบัสนุนและพฒันา
ปัจจยัผลกัดนัเป็นแหล่งศึกษาดูงานและจดั
นิทรรศการท่ีสาํคญัระดบัประเทศ

1 1  -  - 12,174,000 13,000,000 สาํนกังานจงัหวดั
เพชรบุรี

9 เทศกาลดนตรีแจส๊ พระราชวงัรามราชนิเวศน์ 
Ramrachaniwet Palace JAZZ

ปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
สร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

1 1  -  - 900,000              - สาํนกังาน
ท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดั

10 สร้างและส่งเสริมบุคลากรเพื่อประชาสัมพนัธ์
จงัหวดัเพชรบุรี

ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมสนบัสนุนและพฒันา
ปัจจยัผลกัดนัเป็นแหล่งศึกษาดูงานและจดั
นิทรรศการท่ีสาํคญัระดบัประเทศ

1 1  -  - 800,000              - สาํนกังาน
ประชาสัมพนัธ์
จงัหวดั

11 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัแก่
นกัท่องเท่ียวและประชาชนจงัหวดัเพชรบุรี 
(ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV)

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภยั
และส่ิงอาํนวยความสะดวกรองรับภาคการ
ท่องเท่ียว

1 1  -  - 4,000,000          4,000,000      ตาํรวจภูธรจงัหวดั
เพชรบุรี

12 ปรับปรุงสะพานแขวนเดิม พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทศัน์โดยรอบสะพานแขวน และซ่อมแซมพร้อม
สาธารณูปโภคบา้นพกับนเกาะสะแกวลัย ์และ
ปรับปรุงภูมิทศัน์

ปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
สร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

1 1  -  - 10,000,000         - อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน

151,862,000 123,100,000

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

วิสัยทัศน์ แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเท่ียวช้ันน้ําของ ASEAN

     3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองท่องเท่ียวช้ันนําของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงานประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ

แบบฟอร์มแผนวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนกระทรวง/กรม



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ กลยุทธ์ แหล่งงบ

ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.

2557

พ.ศ.

2558

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดําเนินการ

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

1 โครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะนํ้ าพุดนตรี
เมืองชะอาํ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียวและ
บริการของจงัหวดั

1  -  -        230,000,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

2 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางหุบกะพง
 -หัวหิน ช่วงท่ี 1

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียวและ
บริการของจงัหวดั

1  -  -          38,000,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

3 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางหุบกะพง
 -หัวหิน ช่วงท่ี 2

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียวและ
บริการของจงัหวดั

1  -  -          47,000,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

4 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางหุบกะพง
 -หัวหิน ช่วงท่ี 3

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อ
ยกระดบัรายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเท่ียวและ
บริการของจงัหวดั

1  -  -          47,000,000  - ท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ

362,000,000      0



ลาํดบัที่ ชื่อโครงการ กลยทุธ์ แหล่งงบ
ประมาณ

ผลผลิต พ.ศ.2557 พ.ศ.2558  พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 หน่วยดาํเนินการ ประเดน็

1

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเขื่อนป้องกนัตลิ่ง คสล. 
สายเลียบคลองระหารบอน ดี ๙ ม.๖ ตาํบลท่ายาง

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                     26,785,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

2
ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต บา้นทุ่งพร้าว 
ม.๙ต.ท่าคอย  ถึงบา้นสาย ๑ ม.๗  ต.ท่าคอย

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                       5,821,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 2

3
ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหวัทุ่ง ม.๘ต.ท่ายาง 
ถึงบา้นทุ่งพร้าว ม.๙  ต.ท่าคอย

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                       8,134,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 2

4 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคสล. 
เลียบคลองระบายนํ้าดี ๑๒ ม.๑ ต.ท่ายาง

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั

1                       7,111,000
กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น

2

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตนํ้าประปา
โรงกรองนํ้าท่ายางเทศบาลตาํบลท่ายาง  ม.๑ ต.ท่า
ยาง

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่คงของ
ประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 2                     15,000,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 2

6 ก่อสร้างขยายระบบผลิตนํ้าประปาการประปา
เทศบาลตาํบลท่ายางขนาดกาํลงัการผลิต ๘๐๐ ลบ.
ม./ช.ม. ม.๖ ต.ท่าคอย

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่คงของ
ประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 2                     55,585,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 2

7

ก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณสนามกีฬา
และสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ม.๗ ต.ท่ายาง

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่คงของ
ประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 2                     15,854,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 2

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 8
 - หมู่ที่ 7 ต.กลดัหลวง (โครงการบา้นพอ่ไปบา้น
แม่)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                     45,000,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 2

9 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่าขาม ม.1 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     40,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี ม.2 ต.ท่าเสน อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง 3                     24,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดาํเนินการ



11 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี วดัเกาะแกว้ ม.2 ต.บางตะบูนออก อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     50,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

12 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี ม.6 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง 3                     25,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี ม.1 ต.ท่าเสน  อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง 3                     20,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

14 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่าคอย ม.3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     32,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

15 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี ม.4 ต.ท่าเสน อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง 3                     24,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

16 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.สาระเห็ด ม.3 ต.กลดัหลวง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     40,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

17

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     16,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

18 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่าโล ้ม.5 ต.ยางหยอ่ง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     24,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

19 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ยางหยอ่ง ม.1 ต.ยางหยอ่ง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     24,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

20 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี วดัเขาตะเครา ม.8 ต.บางครก อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     15,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

21 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่าไมร้วกล่าง ม.8 ต.ท่าไมร้วก อ.ท่ายาง
 จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     24,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2



22 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ในคุง้ ม.3 ต.ท่าไมร้วก อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     24,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

23

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่ายาง ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     12,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

24 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่าพุง่ - บ.ท่ากระเทียม ม.1-ม.3 ต.ท่า
ยาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                   144,800,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

25 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่นํ้า
เพชรบุรี บ.ท่ากระเทียม - บ.ไสคา้น ม.3-ม.4 ต.ท่า
ยาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                   191,840,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

26

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลื่งริมลาํหว้ยแม่
ประจนัต ์ม.6 ต.พสุวรรค ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     40,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

27 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลื่งริมลาํหว้ยแม่
ประจนัต ์บ.แม่ประจนัต ์ม.9 ต.พสุวรรค ์อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     20,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

28 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลื่งริมแม่นํ้าปราณ
บุรี บ.ร่วมใจพฒันา ม.2 ต.ป่าเดง็ อ.แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     24,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

29 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมทะเล บ.บาง
แกว้ ม.1 และ บ.ดอนบน ม.4 ต.บางแกว้ อ.บา้น
แหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     60,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

30 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมทะเล ปาก
คลองนา บ.บางชองม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     15,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

31 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมชะอาํ พื้นที่เฉพาะ
ทุ่งตะกาดพลี อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง 3                   160,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

32 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบางตะบูน พื้นที่
เฉพาะชุมชนบางตะบูนระยะที่ 2 อ.บา้นแหลม จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     30,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2



33 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบางตะบูน พื้นที่
เฉพาะวดัปากลดั อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง 3                     50,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

34 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบางตะบูน สะพาน
 คสล.ขา้มคลองสามคลอง ม.2 ต.บางตะบูนออก 
อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     15,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

35 โครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมบางตะบูน พื้นที่
เฉพาะชุมชนเมืองชะอาํและนายาง อ.ชะอาํ จ.
เพชรบุรี

การอนุรักษ ์ป้องกนั และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 3                     90,000,000

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 2

36 โครงการ ก่อสร้างท่อรอดเหลี่ยมพร้อมถนนคอน 
(ถนนตน้เหียง) ถนนยาว 1,990 เมตร พร้อมท่อยาว
 2,110 เมตร

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                     25,000,000

ที่ทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ 2

37
โครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะนํ้าพดุนตรีเมือง
ชะอาํ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                   230,000,000

ที่ทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ 3

38
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางหุบกะพง
 -หวัหิน ช่วงที่ 1

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                     38,000,000

ที่ทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ 3

39
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางหุบกะพง
 -หวัหิน ช่วงที่ 2

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                     47,000,000

ที่ทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ 3

40
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางหุบกะพง
 -หวัหิน ช่วงที่ 3

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดบั
รายไดพ้ฒันาการคา้การท่องเที่ยวและบริการของ
จงัหวดั 1                     47,000,000

ที่ทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ 3

41 โครงการ จดัแหล่งที่อยูอ่าศยัสัตวน์ํ้ า (ปะการัง
เทียม) ชายทะเลอาํเภอชะอาํ 3                     21,000,000

ที่ทาํการปกครอง
อาํเภอชะอาํ 2
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