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แผนการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ของ UNESCO 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ท่ี โครงการตาม Roadmap โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการ

ดำเนินงาน      
1 โครงการขนมหวานท้องถ่ินสู่

ขนมหวานระดับโลก 
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประว ัต ิศาสตร ์พระนครคีร ี - เม ือง
เพชรบุร ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเพชรบุรี 

- การจัดทำขนมไทย 
- Phetchaburi City of Gastronomy 
(การตัดสินการประกวดอาหาร/ขนมไทย) 

200,000  
12,200 

 

18 - 27 ก.พ. 65 

2) โครงการพัฒนาขนมไทยเมืองเพชร
ให้มีคุณภาพ มาตรฐานขนมปลอดภัยมี
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์รองรับการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี 

ปรับปร ุงโรงเร ือนต้นแบบพร้อมจ ัดหา
ครุภัณฑ์ 

1,139,000 ม.ค.- มิ.ย. 65 

รวม 2 โครงการ 1,351,200 - 
2 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และยั่งยืนเป็นการเตรียมความ
พร้อมสำหรับเข้าร่วมโครงการ 
UCCN 

3) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุร ี
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

- ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านใน
พื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี 8 อำเภอ / ชุมชน  
- จัดทำข้อมูลองค์ความรู้และวีดิทัศน์ 
อาหารพื้นบ้านและอินโฟกราฟิก  

80,000  ม.ค. - ก.ย. 65 

  4) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำเพชรบุรี 
- พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยว
ลุ่มน้ำบางตะบูน และกิจกรรม CSR 
-พ ัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวชุมชนบาง
ตะบูนให้เป็นถนนสายศิลปะ วิถีชุมชน 

สำนักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี 
 

-สร ้างการร ับร ู ้ ให ้ช ุมชนในเร ื ่ องการ
ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนนำอาหารพื้นถิ่นมาสร้าง
เป็นจุดขายให้กับนักท่องเท่ียว 
 

35,000 
 
 

95,900 
 

80,000 

เม.ย. 65 
 
 

มิ.ย. 65 
 

พ.ค. 65 

รวม 2 โครงการ 290,900 - 
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ท่ี โครงการตาม Roadmap โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการ
ดำเนินงาน      

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ิจกรรมอาหารประจำป ี ของ
จังหวัด เพื่อนำเสนอวัตถุดิบและ
ผลผลิตทางอาหารของเมือง
เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
OTOP อาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ 
จังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู ้ประกอบการอาหาร OTOP อาหารพื้น
ถิ่นเพชรบุร ี  
- พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร
พื้นถิ่นรสไทยแท้จังหวัดเพชรบุรี 

126,000 
 
 

2,854,800 

ม.ค.- มี.ค. 65 
 
 

เม.ย.- มิ.ย. 65 
 

6) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q             
(Q Restaurant) จังหวัดเพชรบุรี  
ปี 2565  
 

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี 

- รับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยฯ 
- ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดเพชรบุรี 
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/อาหาร 
ปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q 

51,700  ม.ค.- ก.ย. 65 

7) โครงการพระนครคีรี – เมืองเพชร 
ครั้งท่ี 35  
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
งานสกุลช่างเม ืองเพชรบุร ี อาหารพื้น
บ้านเมืองเพชร และวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

1,363,325  18 - 27 ก.พ. 65 

8) โครงการมหกรรมวัฒนธรรม 
เมืองเพชร 
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

จ ัดงานก ิจกรรมว ัฒนธรรมเม ืองเพชร 
ประกอบด้วย งานช่างเมืองเพชร อาหารพื้น
บ้านเมืองเพชร การแสดงศิลปะวัฒนธรรม 
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม 

1,000,000  ก.ย. 65 

9) โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา   
สภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองเพชรบุรี  
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ  

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญางานช่าง 
การสาธิตและจำหน่าย อาหารพื ้นบ้าน
อำเภอเมืองเพชรบุรี 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 
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แผนการ
ดำเนินงาน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมพื้นบ้านแก่งกระจาน  
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ 

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการ
สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอำเภอ
แก่งกระจาน 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 

11) โครงการ  
“กินเห็ด เด็ดพริกกะเหรี่ยง” 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ 

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการ
สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอำเภอ
หนองหญ้าปล้อง 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 

12) โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอ
ชะอำ  
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ 

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการ
สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอำเภอ
ชะอำ 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 

13) โครงการลานวัฒนธรรม 
อำเภอบ้านแหลม  
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ 

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการ
สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอำเภอ
บ้านแหลม 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 

14) โครงการ “รัก สาน ศิลป์” 
อำเภอท่ายาง  
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ 

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการ
สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอำเภอ  
ท่ายาง 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 

15) โครงการลานวัฒนธรรม 
อำเภอเขาย้อย 
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ 

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการ
สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอำเภอ
เขาย้อย 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 
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ท่ี โครงการตาม Roadmap โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการ
ดำเนินงาน      

16) โครงการลานเพลิน ร้อยดี  
วิถีบ้านลาด  
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย สภาวัฒนธรรม
อำเภอฯ 

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการ
สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอำเภอ
บ้านลาด 

150,000  ก.พ. - ส.ค. 65 

17) โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภา
วัฒนธรรมตำบลหนองโสน 

อบต.หนองโสน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลหนองโสน
มาจัดแสดงร่วมกับตลาดนัดภูมิปัญญาฯ 

- 1 ต.ค. 64  
– 30 ก.ย. 65 

18) โครงการ “ประกายเพชร”  
ณ อ.ท่ายาง 

สมาพันธ์ SME ไทย 
จ.เพชรบุรี โดย
วิสาหกิจเพิ่มมูลค่า
เกษตรและสมาพันธ์ 
SME ไทย จ.เพชรบุรี 
 

-ศูนย์รวม ของดี ของเด่น เน้นคุณภาพ
เมืองเพชรและเครือข่าย Onlone – 
Offline – Droppoint  
-แสดงวัฒนธรรม อาหารของจังหวัด 
-และเป็นจุดเชื ่อมโยงสู ่  8 อำเภอเพื่อ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 

3,000,000  

19) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดเพชรบุรี 
- จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเปิดโลก
ทะเลโคลน 
 

สำนักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี /  
อำเภอบ้านแหลม 
 

-ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์
ของพื้นท่ีเป็นส่ือชักชวนนักท่องเท่ียว 
-ส่งเสริมรายได้ให้ชาวอำเภอบ้านแหลมนำ
สินค้าท่ีผลิตขึ้นในพื้นท่ี เช่น อาหารทะเล
สดและแปรรูปสินค้าเกษตรมาขายให้กับ
ผู้บริโภค นักท่องเท่ียวโดยตรง 

1,000,000 เม.ย - พ.ค. 65 
(3 วัน) 

 
 

- จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว  
ART of Salt 

สำนักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี /  
อำเภอบ้านแหลม 
 

- ส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางสายเกลือ 
- การนำเกล ือมาแปรร ูปอาหารและ
สร้างสรรค์ประติมากรรม 
- การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารของ
ชุมชน/พื้นถิ่น 

500,000 เม.ย - พ.ค. 65 
(3 วัน) 
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ท่ี โครงการตาม Roadmap โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการ
ดำเนินงาน      

- ปั่นเท่ียว ปั่นกิน ชิว ชิว @ ท่ายาง สำนักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี / 
อำเภอท่ายาง 

- เพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวของชุมชน  
- การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารของ
ชุมชน/พื้นถิ่น 

450,000 ก.พ. 65 
(1 วัน) 

 
 

- จัดงาน 104 ปี  หาดเจ้าสำราญ สำนักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี /เทศบาล
ตำบลหาดเจ้าสำราญ 

-การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารของ
ชุมชน/พื้นถิ่น 
-จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
พื้นท่ี  
 

2,000,000 พ.ย. 65 
(3 วัน) 

 
 

 

รวม 15 โครงการ 135,458,825 - 

4 โครงการส่งเสริมวิจัยและเสริม
ความรู้เพชรบุรีเป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้วยการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้คุณสมบัติ
ประโยชน์วัตถุดิบของจังหวัด
เพชรบุรีเพือ่สนับสนุน 
Gastronomy เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของ UNESCO 

20) โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบ
วงจร  
 
 
 
 
 

สำนักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี 
 

-ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
เกลือทะเล 
-ส่งเสริมการผลิตเกลือทะเลตามมาตรฐาน 
GAP 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเกลือทะเลและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกลือ
ทะเล 
 

92,400 ม.ค. - ก.ค. 65 

รวม 1 โครงการ 92,400 - 
5 โครงการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
ในบร ิ บทต ่ างๆของจ ั งหวั ด
เพชรบุรีตามแนวทางเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 

21) โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนเมือง
สร้างสรรค์เพื ่อการท่องเที ่ยวอย ่าง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ “Creative 
City Change Management” (3 CM) 

400,000 19 ก.พ. 65 

รวม 1 โครงการ 400,000 - 
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ท่ี โครงการตาม Roadmap โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการ
ดำเนินงาน      

6 โครงการการมีส่วนร่วมด้วย
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีของ
เมืองในเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของ UNESCO 

22) โครงการ Phetchaburi City Of 
Gastronomy : CHA-AM Food 
Festival ครั้งท่ี 1 

ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

กิจกรรมแลกเปลี ่ยนประสบการณ์เม ือง
สร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกผ่าน VDO 
Presentation ร ูปแบบ Online เม ืองจ ินจู     
โอเวอร์สแตนด์ เมาเก๊า และประเทศจีน 

N/A 10 – 12  
ธ.ค. 64 

23) กิจกรรมพบปะออนไลน์กับ
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร “ 
Cities of Gastronomy Zoom 
Call” 

สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี 

พบปะออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการกับ
สมาชิกเคร ือข่ายเมืองสร ้างสรรค์ด ้ าน
อาหารของยูเนสโก กลุ ่มใหม่ 13 เมือง 
ผ่านโปรแกรมซูม  

0 15 ธ.ค. 64 

รวม 2 โครงการ 0  
7 กิจกรรมการมีส่วนร่วมด้วยการ

เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับตัวแทนเมือง
สร้างสรรค์ ของเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของ  UNESCO 

24) โครงการเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO 
Creative Cities Network : UCCN) 
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

- กิจกรรมเมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซ ียน
ประจำปี 2564 : ASEAN Creative Cities 
2021 เพื ่อเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านเม ือง
สร้างสรรค์และสนับสนุนการขับเคลื ่อนฯ 
ระหว่าง เพชรบุรี คูซิง จากาตาร์ / 
จัดนิทรรศการ”เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : 
ASEAN Creative Cities” 
- การบรรยาย เสวนาให้ความรู้จากเมือง
สร้างสรรค์แห่งอาเซียน โดยผู้แทนจังหวัด
เพชรบุรี /การสาธิตทางวัฒนธรรมด้าน
อาหารคาว-อาหารหวาน 

60,600 18 – 19 ธ.ค. 64 

25) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ 
UNESCO และเยี่ยมชมนิทรรศการ 
งานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 
(Bangkok Design Week 2022) 

สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี 

เยี่ยมชมนิทรรศการงานออกแบบกรุงเทพฯ 
2565 ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ 
(TCDC) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ย่าน
เจริญกรุง และย่านพระนคร กรุงเทพฯ 

 0 7 ก.พ. 65 

รวม 2 โครงการ 60,600 - 
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ท่ี โครงการตาม Roadmap โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการ
ดำเนินงาน      

8 โครงการอื่น ๆ 
8.1 ด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหาร 

26) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหาร
ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ในจังหวัดเพชรบุร ี

12,000 ก.พ. - ก.ย. 65 

27) โครงการส่งเสริมการบริโภคและ
ใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดเพชรบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี 

- ตรวจประเมินร้านค้าตลาดสด สถานท่ี
จำหน่ายสินค้า Q  สุ่มตรวจสารพิษตกค้าง
สินค้าและจัดทำสื ่อประชาสัมพันธ ์ ให้
ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งจำหน่ายผลิตสินค้า Q 

6,000 
 

ม.ค.- ก.ย. 65 
 

28) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน : งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี 

การรับคำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การตรวจติดตามผล 

202,000 ต.ค.- ก.ย. 65 

29) โครงการการเฝ้าระวัง        
ความปลอดภัยด้านอาหารของ    
หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภัย        
ด้านอาหาร เขตสุขภาพท่ี 5  
จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

การสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหาร ของวัตถุดิบอาหารสด หรืออาหาร
แปรรูป ณ สถานที ่จำหน่ายที ่เป็นแหล่ง
จำหน่ายวัตถุดิบของอาหารร้านค้าหรืองาน
เทศกาลประจำป ี

1,500,000 ม.ค. - ก.ค. 65 

8.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ 30) การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
การรับรู้การเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ 

ทุกหน่วยงาน การแสดงสัญลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ด้าน
อาหาร (น ้องโตนด) ลงในเอกสาร ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์
ด้านอาหารฯ ในทุกช่องทาง 

0 ต.ค. – ก.ย. 65 

8.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง 

31) การมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบ
อาชีพคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อผลิต
และจำหน่ายอาหารและขนมหวาน 

สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
เพชรบุรี 

การมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพสำหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อไปทำอาชีพเพื่อ
ผลิตและจำหน่ายอาหารและขนมหวาน 

30,000 – 
60,000 /ราย 

ม.ค. - ก.ย. 65 
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ท่ี โครงการตาม Roadmap โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการ
ดำเนินงาน      

32) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นท่ีสูงด้วย
ศาสตร์พระราชา (กาแฟ แยม) 

ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นท่ีสูงจังหวัด
เพชรบุรี 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบน
พื้นท่ีสูงด้วยศาสตร์พระราชา  
- กาแฟบนพื้นท่ีป่าเด็ง  
- แยมบนพื้นท่ีห้วยแม่เพรียง 

0 ต.ค. – ก.ย. 65 

รวม 7 โครงการ 1,720,000 - 
รวม 8 โครงการหลัก 32 โครงการย่อย   139,373,925  

 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 


