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ส่วนที่ ๑                                                                                                                              
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก 

๑.1 ความเป็นมา 
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการให้มี

ความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและ
รว่มกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดเป็น ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และก าหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด      
ภาคตะวันออก 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงานเพ่ือเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกลุ่มจังหวัด
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลภายใต้ความร่วมมือของทุกภาค เสริมสร้างการบูรณาการยุทธศาสตร์        
เพ่ือการพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือของกลุ่มจังหวัด โดยท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

1.2.1 ที่ตั้ง  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด ๑๗,๐๗๒ ตาราง
กิโลเมตรหรือ ๑๐,๖๗๐,๐๐๐ ไร่ ดังนี้ 

 - จังหวัดชลบุรี      เนื้อท่ี ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่ 
 - จังหวัดระยอง     เนื้อท่ี ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร่ 
 - จังหวัดจันทบุรี  เนื้อท่ี ๖,๓๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๙๖๑,๒๕๐ ไร่ 
 - จังหวัดตราด     เนื้อท่ี ๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๖๑,๘๗๕ ไร่ 
จังหวัดชลบุรีมีระยะทางใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด ประมาณ ๘๑ กิโลเมตร รองลงมา            

คือ จังหวัดระยอง ๑๗๙ กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรี ๒๔๕ กิโลเมตร และจังหวัดตราด ๓๑๕ กิโลเมตร ตามล าดับ  

1.2.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับอ่าวไทย มีแนวชายฝั่งทะเลยาว ๕๖๒ กิโลเมตร แยกเป็น

จังหวัดชลบุรี ๑๗๒ กิโลเมตร จังหวัดระยอง ๑๐๔ กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรี ๑๐๒ กิโลเมตร และจังหวัด
ตราด ๑๘๔ กิโลเมตร  

ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา รวมระยะทาง ๒๕๑ กิโลเมตร แยกเป็นจังหวัด
จันทบุรี ๘๖ กิโลเมตร และจังหวัดตราด ๑๖๕ กิโลเมตร 
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1.2.3 สภาพพื้นที่จ าแนกตามสัณฐานของจังหวัด 
1) ภูเขา เนินสูงและป่าไม้ สูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตรขึ้นไป ได้แก่ เทือกเขา

จันทบุรี และเทือกเขาบรรทัด ทอดตัวตามแนวพรมแดนไทย - กัมพูชาในเขตจังหวัดตราด เป็นหินดาด  
โซฟิลไลท์ ดังนี้ 

(1) ทิวเขาจันทบุรี เริ่มจากเขาตะแบงใหญ่ในทิวเขาบรรทัด อยู่ระหว่างลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีกับอ่าวไทย กั้นเขตจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดสระแก้ว ทอดตัวลงไปทางตะวันตก 281 กิโลเมตร 
เป็นต้น น้ าที่ไหลลงด้านใต้จะเป็นแม่น้ าที่ไหลลงสู่ทะเล จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี โดยบริเวณ
ตอนกลาง เป็นเทือกเขาหินแกรนิต บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรีเป็น
เทือกเขาหินปูน ยอดเขาสูงในทิวเขานี้ คือ เขาสอยดาวเหนือ และเขาสอยดาวใต้ 

(2) ทิวเขาบรรทัด เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เริ่มจาก
แหลมสารพัดพิษในอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดขึ้นไปทางเหนือตามแนวพรมแดนจนถึงเขาตะแบงใหญ่ 
ยอดเขาที่สูงที่สุดในที่นี้คือ เขาตะแบงใหญ่  

2) ที่ราบสลับภูเขา อยู่ตอนกลางของกลุ่มจังหวัด มีที่ราบลูกคลื่นสลับเนินเขาเตี้ยๆ     
และเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ลุ่มแม่น้ าระยอง แม่น้ าประแสร์ แม่น้ าพังราด คลองโตนด 
แม่น้ าจันทบุรี คลองเวฬุ แม่น้ าตราด เป็นต้น 

3) ที่ราบลุ่มน้ า อยู่ทางตอนล่างของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ราบแคบๆ เกิดจากตะกอนน้ าเค็ม   
น้ ากร่อยและตะกอนแม่น้ าทับถมกัน   

4) ที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ บริเวณที่ราบ แคบ ๆ ชายฝั่งทะเล ที่ราบซึ่งเกิดจากการกัด
เซาะและการทับถมของแม่น้ าสายสั้น ๆ ที่ไหลจากทิวเขาจันทบุรีลงสู่อ่าวไทยชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
มียาวประมาณ ๕๑๕ กิโลเมตร มีความส าคัญทั้งเศรษฐกิจและการเมือง และมีพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นที่ตั้ง
ฐานทัพเรือ บริเวณชายฝั่งทะเลนั้นมีลักษณะกว้าง เป็นอ่าวเล็ก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทย เช่น 
อ่าวพัทยา อ่าวเกล็ดแก้ว เป็นต้น ลักษณะทางภูมิประเทศนั้นมีเกาะมากมาย ซึ่งเกิดจากทรุดตัวของ
เปลือกโลกท าให้เกิดน้ าขังส่วนที่ยังสูงอยู่จึงเป็นเกาะ 

(1) ฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี มีลักษณะวกโค้งไปมา ท าให้เกิดเป็นอ่าวต่าง ๆ คั่นออก
จากกันด้วยแหลมขนาดเล็ก อ่าวบางแห่งเป็นทรายปนโคลน และบางแห่งก็เป็นทรายล้วน ๆ 

(2) ฝั่งทะเลจังหวัดระยอง มีความยาว 99 กิโลเมตร เป็นฝั่งทะเลที่มีทรายปนโคลน
เป็นส่วนมาก เนื่องจากมีแม่น้ าหลายสายพัดพาโคลนตะกอนออกสู่ทะเล 

(3) ฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี มีหาดเป็นช่วงสั้น ๆ ส่วนใหญ่เป็นโคลนตะกอนออกสู่ทะเล 
(4) ฝั่งทะเลจังหวัดตราด ประมาณครึ่งหนึ่งของฝั่งเป็นหาดโคลน หรือทรายปนโคลน หาดโคลน

หรือทรายปนโคลน มีอยู่มากทางทิศตะวันตกของอ่าวตราด ส่วนหาดทรายจะพบอยู่ตามบริเวณชายฝั่ง 
ทางด้านทิศตะวันออกของอ่าวตราดไปจนถึงแหลมสารพัดพิษ สุดเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา 

5) เกาะต่างๆ อยู่ห่างจากชายฝั่งตั้งแต่ ๒ – ๔๐ กิโลเมตร มีมากกว่า ๕๐ เกาะ เกาะที่
ส าคัญในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะไผ่ เกาะคราม เกาะแสมสาร จังหวัดระยอง ได้แก่    
เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะเสม็ด จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เกาะนมสาว เกาะแมว และจังหวัดตราด 
ได้แก่ หมู่เกาะช้าง และเกาะกูด 

1.2.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา ภาคตะวันออกมีหินอัคนี เป็นหินแกรนิต และหินแปรจ าพวก      
หินไนส์ และหินซิสต์ ทางซีกตะวันตกของภาค ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี แหล่งก าเนิด   
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หินทรายและหินปูน ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของพลอยสีต่าง ๆ เช่น ทับทิม บุษราคัม ไพลิน เขตอ าเภอขลุง 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี และอ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

1.2.5 ลุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่  
1) ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีพ้ืนที่ 13,095.29 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 2.55 

ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 5 จังหวัด 31 
อ าเภอ 200 ต าบล แม่น้ าท่ีส าคัญที่ไหลผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 

(1) แม่น้ าบางปะกงหรือแม่น้ าปราจีนบุรี เกิดจากเทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขา
สอยดาว เป็นแม่น้ าหนุมานกับแม่น้ าพระปรงไหลมารวมกันที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี       
ไหลผ่านจังหวัดชลบุรีและไหลไปลงอ่าวไทยที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแม่น้ าที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก 
ประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตร 

(2) แม่น้ าระยอง เกิดจากเทือกเขาเรือแตกในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไหลผ่าน
จังหวัดระยองลงสู่ทะเลในอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีความยาวประมาณ ๗๐ กิโลเมตร 

 (3) แม่น้ าจันทบุรี เกิดจากเทือกเขาสอยดาว ในอ าเภอมะขาม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ไหลลงสู่ทะเลที่ต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีความยาว
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 

2) ลุ่มน้ าโตนเลสาป มีพ้ืนที่ 4,085.93 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.79 ของพ้ืนที่
ของประเทศ ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด 7 อ าเภอ 4 ต าบล โดยอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี 1,285.13 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 20.19 ลุ่มน้ าโตนเลสาปถือได้ว่าเป็นลุ่มน้ า
ระหว่างประเทศ โดยมีพ้ืนรับน้ าโตนเลสาบอยู่ในประเทศกัมพูชา 

1.2.6 สภาพทั่วไปของกลุ่มลุ่มน้ า 
กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีลุ่มน้ าหลักเพียงลุ่มน้ าเดียว คือ ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเล

ตะวันออก มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญได้แก่ คลองใหญ่ (แม่น้ าระยอง) แม่น้ าประแสร์ คลองวังโตนด แม่น้ า
จันทบุรี และแม่น้ าตราด โดยส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้นๆ จากบริเวณต้นน้ าทางด้านทิศเหนือไหลลงสู่
อ่าวไทยทางด้านทิศใต้ ดังรายละเอียดภาพที่ 1-1 
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ภาพที่ 1-1 
แสดงลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

 

 
ที่มา : กรมชลประทาน ส่วนอ านวยการและติดตามประเมินผล 

 
  ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในส่วนที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก มีพ้ืนที่
รับน้ าทั้งหมด 13,829 ตร.กม. หรือประมาณร้อยละ 2.7 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 6 ลุ่มน้ า 
ดังรายละเอียดตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

ชื่อลุ่มน้ าย่อย พ้ืนที่รับน้ า (ตร.กม.) 
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ าสาขา) 4,868 
แม่น้ าเมืองตราด 1,550 
แม่น้ าจันทบุร ี 2,001 
คลองโตนด 1,650 
แม่น้ าประแสร ์ 2,139 
คลองใหญ ่ 1,621 

รวม 13,829 
ที่มา : กรมชลประทาน ส่วนอ านวยการและติดตามประเมินผล 
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 1.2.7 ภูมิอากาศ 
   1) ปัจจัยท่ีควบคุมอุณหภูมิของภาคตะวันออก 
    (๑) อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ท าให้เกิดฝนตกหนัก 
    (๒) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอ่าวไทย ท าให้เกิดฝนตกในภาคนี้  ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีผลต่อภาคตะวันออกมากนัก เนื่องจากมีทิวเขาสันก าแพงและพนมดงรัก
เป็นแนวกั้นไว้ อากาศจึงไม่ค่อยหนาวเย็น 
    (๓) การวางตัวของแนวเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดจะกั้นทิศทางของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้ฝนตกชุกในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
    (๔) ระยะใกล้ไกลทะเล ทางตอนบนของภาคอยู่ห่างจากทะเลมีผลท าให้อากาศร้อน 
อุณหภูมิสูง ส่วนทางตอนล่างของภาคจะได้รับลมทะเลท าให้อากาศเย็นสบาย 

   2) การจ าแนกลักษณะภูมิอากาศ 
    (1) สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจ าแนกได้ ๒ ชนิด 
     - เขตอากาศแบบสะวันนา (Savanna Climate) ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง ลักษณะอากาศจะมีช่วงฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างชัดเจน อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะท าให้อากาศแห้งแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และฝนเริ่มตกตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยปริมาณฝนรวมเกิน ๖๐ มิลลิเมตร ใน ๘ 
เดือน และฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม 
     - เขตอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) ส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงมรสุมฤดู ร้อนจะได้รับลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ท าให้เกิดฝนมากในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน     
คิดเป็นปริมาณน้ ารวมตลอดปีมากกว่า ๑,๖๙๓.๓ มิลลิเมตร (ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ ๒๙ ปี) 
อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๘.๖ องศาเซลเซียส (ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ ๓๗ ปี)  
    (2) ลักษณะภูมิอากาศ ส่วนใหญ่มีอากาศร้อน โดยทั่วไปบางพ้ืนที่อากาศร้อนจัด 
ปริมาณฝนน้อยและต่ ากว่าค่าปกติ (พ.ศ. 2557 ต่ ากว่าค่าปกติ 886.8 มม.) ท าให้มฟ้ีาคะนองเป็นบางแห่ง        
หรือประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี สูง
กว่าค่าปกติประมาณ 27 – 29 องศาเซลเซียส (พ.ศ. 2557 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 0.08 องศาเซลเซียส )
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในจังหวัดชลบุรี และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ในระดับปกติจากปี      
ที่ผ่านมาโดยประมาณ 71 – 81 เปอร์เซ็นต์  พ้ืนที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากได้แก่จังหวัดตราด              
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 1,000 – 3,000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากสุดในจังหวัดตราด      
ดังรายละเอียดตารางที่ 1-2 
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ตารางท่ี 1-2 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

จังหวัด 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

อุณหภูมิ Co 
ความชื้น

สัมพัทธ ์% 
ปริมาณฝน 

(มม) 
อุณหภูมิ Co 

ความชื้น
สัมพัทธ ์% 

ปริมาณฝน 
(มม) 

ชลบรุ ี 28.93 72.64 1,756.0        29.01 71.98 1,116.4   
ระยอง  26.60 78.34 1,749.9 28.20 76.81 1,049.9 
จันทบุร ี 27.49 79.29 3,711.2 27.83 77.59 2,824.4 
ตราด 27.66 81.81 5,111.3 27.60 81.81 5,361.0 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสถานตีรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชลบุรี รายงานอากาศ ข้อมูลย้อนหลัง 
ที่มา : กรมอุตุนยิมวิทยา ณ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

1.3 ข้อมูลการปกครอง 

 1.3.1 การปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓๖ อ าเภอ ๒๖๔ ต าบล ๒,๑๒๐ หมู่บ้าน   
ในส่วนการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ แห่ง เทศบาลนคร ๓ แห่ง เทศบาล
เมือง ๑๘ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๑๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๕๐ แห่ง และรูปแบบการ
ปกครองพิเศษ 1 แห่ง ดังรายละเอียดตารางที่ 1-3 

        ตารางท่ี 1-3 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
อบจ. 

 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 
รูปแบบการ 

ปกครองพิเศษ 
ชลบรุ ี ๑๑ ๙๒ ๖๘๗ ๑ ๒ ๑๐ ๓๕ ๕๐ เมืองพัทยา 
ระยอง ๘ ๕๘ ๔๔๑ ๑ ๑ ๒ ๒๗ ๓๗  
จันทบุร ี ๑๐ ๗๖ ๗๓๑ ๑ - ๕ ๔๒ ๓๔  
ตราด ๗ ๓๘ ๒๖๑ ๑ - ๑ ๑๓ ๒๙  

รวม ๓๖ ๒๖๔ ๒,๑๒๐ ๔ ๓ ๑๘ ๑๑๗ ๑๕๐ ๑ 
หมายเหตุ : จังหวัดชลบุรีมรีูปแบบการปกครองพิเศษ ๑ แห่ง คือ เมืองพัทยา 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยข้อมูล วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวมการใช้
ที่ดินทางการเกษตร ๘,๐๕๐,๓๖๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๔ ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อจ าแนกเป็นราย
จังหวัดของพ้ืนที่การใช้ที่ดินทางการเกษตรทั้งหมด มากที่สุดคือจังหวัดจันทบุรี  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๕ 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๑  ๑๔.๙๒  และ ๘.๖๕ ตามล าดับ 
   การใช้ที่ดินนอกการเกษตร 1,๔๙๕,6๒๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๑ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
จ าแนกเป็นหมู่บ้านในพ้ืนราบ ๔๑๘,๘๖๓ ไร่ นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม ๑๘๒,๕๐๓ ไร่  
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ๑๓๕,๕๗๖ ไร่ ตัวเมืองและย่านการค้า ๖๕,๓๕๓ ไร่ ถนน ๕๘,๗๕๕ ไร่   



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

7 

และสนามกอล์ฟ ๓๓,๐๖๓ ไร่  ตามล าดับ นอกจากนี้เป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ๕๖๒,๗๕๒ ไร่ พ้ืนที่นอก
การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี  

เนื้อที่ป่าไม้ ๒,๔๒๑,๑๔๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๙ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดจันทบุรี รองลงมาได้แก่ จังหวัดตราด ชลบุรี ระยอง ส าหรับเนื้อท่ีแหล่งน้ า ๓๒๙,๑๖๗ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๐๘ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยอง ตราด 
และชลบุรีตามล าดับดังรายละเอียดตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

หน่วย: ไร่ 

จังหวัด เน้ือที่ท้ังหมด 
เน้ือที่ถือครอง              
ทางการเกษตร 

เน้ือที่นอก 
การเกษตร 

เน้ือที่ป่าไม้ 
 

เน้ือที่แหล่ง
น้ า 

ชลบุร ี 2,726,875 ๑,๖๙๗,๙๐๘ ๖๖๗,๓๑๖ 30๖,3๗๒ ๕๕,๒๗๙ 
ระยอง 2,220,000 ๑,๕๙๒,๖๙๕ ๓๖๘,๖๕๘ ๑๘๐,๗๐๐ ๗๗,๙๔๗ 
จันทบุร ี 3,961,250 ๒,๑๙๘,๐๖๑ ๒๘๗,๕๔๕ 1,3๔๘,5๔๔ ๑๒๗,๑๐๐ 
ตราด 1,761,875 ๙๒๓,๘๘๖ 1๘๓,๖๒๐ 5๘๕,๕๒๘ ๖๘,๘๔๑ 
รวม 10,670,000 ๖,๔๑๒,๕๕๐ 1,๕๐๗,๑๓๙ 2,42๑,1๔๔ ๓๒๙,๑๖๗ 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวดั ปี พ.ศ. 2556 (ยกเว้นจังหวัดจันทบุรีส ารวจ ล่าสุด
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 1.3.3 ประชากร สังคม และวัฒนธรรม 
   1) ด้านประชากร 
    (1) ประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และจังหวัดตราด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕8 ประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๒,๙๐๔,๕๑๐ คน เป็น
ชายจ านวน ๑,๔๒๖,๙๔๓ คน เป็นหญิงจ านวน ๑,๔๗๗,๕๖๗ คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔.๔๑ ของ
ประเทศ (๖๕,๗๒๙,๐๙๘ คน) เมื่อเทียบกับข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวนครัวเรือนมีเพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด 
จ านวนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย (คน/บ้าน) จ านวนลดลงทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดชลบุรีมีจ านวนคงที่และ
ความหนาแน่นประชากรในจังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด มีอัตราเพ่ิมข้ึน เว้นแต่จังหวัดจันทบุรีมีความ
หนาแน่นของประชากรลดลง ดังรายละเอียดตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 
ประชากรกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก 

จังหวัด 
พ้ืนที่ 
ตร.กม 

ประชากร (คน) 
 

จ านวน
ครัวเรือน 
(บ้าน) 

ขนาด
ครัวเรือนเฉลี่ย 
(คน/บ้าน) 

ความ
หนาแน่น
ประชากร ชาย หญิง รวม 

ชลบรุ ี ๔,๓๖๓ 712,875 742,164 1,455,039 908,250 ๑.๖๐ ๓๓๓ 
ระยอง ๓,๕๕๒ 339,333 349,666 688,999 423,943 ๑.๖๓ ๑๙๔ 
จันทบุร ี ๖,๓๓๘ 260,554 270,483 531,037 222,738 ๒.๓๘ ๘๔ 
ตราด ๒,๘๑๙ 114,181 115,254 229,435 100,802 ๒.๒๘ ๘๑ 
รวม ๑๗,๐๗

2๒ 
๑,๔๒๖,๙๔๓ ๑,๔๗๗,๕๖๗ ๒,๙๐๔,๕๑๐ ๑,๖๕๕,๗๓๓ 1.75 170 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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    (2) ประชากรในเขตเมืองกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
      (2.1) ประชากรในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
เทศบาลนครแหลมฉบัง เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมืองบ้านสวน 
เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองชลบุรี 
และเทศบาลเมืองสัตหีบ ประชากรรวมทั้งสิ้น 653,523 คน และมีจ านวนครัวเรือน 485,861 ครัวเรือน 
ความหนาแน่นประชากรมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี 
      (2.2) ประชากรในเขตเมืองจังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาล
เมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประชากรรวมทั้งสิ้น 156,437 คน และมีจ านวนครัวเรือน 
103,290 ครัวเรือน  
      (2.3) ประชากรในเขตเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาล
เมืองจันทนิมิต เทศบาลเมืองขลุง เทศบาลเมืองท่าใหม่ และเทศบาลเมืองจันทบุรี ประชากรรวมทั้งสิ้น 
71,336 คน และมีจ านวนครัวเรือน 38,958 ครัวเรือน  
      (2.4) ประชากรในเขตเมืองจังหวัดตราด ได้แก่ เทศบาลเมืองตราด ประชากร
รวมทั้งสิ้น 10,681 คน และมีจ านวนครัวเรือน 5,369 ครัวเรือน ดังรายละเอียดตารางที่ 1-6 

ตารางท่ี 1-6 
ประชากรในเขตเมืองกลุม่จังหวดัภาคตะวันออก 

จังหวัด 
เน้ือที่  
ตร.กม 

จ านวนครัวเรือน
(บ้าน) 

ประชากรในเขตเมือง (คน) ขนาดครัวเรือน
เฉลี่ย (คน/บ้าน) 

ความหนาแน่น
ประชากรในเขตเมือง ชาย หญิง รวม 

ชลบุร ี 433.24 485,861  309,140  344,383  653,523  1.35 1,508 
ระยอง  172.96 103,290  76,285  80,152  156,437  1.51 904 
จันทบุร ี 60.18 38,958  33,640  37,696  71,336  1.83 1,185 
ตราด  2.52 5,369  5,148  5,533  10,681  1.99 4,238 
รวม 668.9 633,478  424,213  467,764  891,977  1.41 7,837 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

    (3) จ านวนประชากรแฝง ประชากรแฝง ได้แก่ ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัย โดยไม่ได้
รับการย้ายทะเบียนบ้าน ประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ 1. ประชากรที่ไม่ได้สัญชาติไทย 2. ประชากรที่ไม่
อยู่ในทะเบียนบ้าน 3. ประชากรที่อยู่ระหว่างการย้ายทะเบียนบ้าน ดังรายละเอียดตารางที่ 1-7 

ตารางท่ี 1-7 
จ านวนประชากรแฝงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

พ้ืนที่ 
ผู้มีรายชื่อ

ทะเบียนกลาง 
ไม่ใช่ผู้

สัญชาติไทย 
ระหว่าง
การย้าย 

จ านวนประชากรแฝง 

ชลบรุ ี 14,411 10,803 8211 1,421,614 
ระยอง 5829 3670 2600 676,900 
จันทบุร ี 4058 1788 589 524,602 
ตราด 3297 9529 526 216,083 

รวม 27,595 25,790 11926 2,839,199 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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 1.3.4 กลุ่มชาติพันธุ์  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีกลุ่มชาติพันธุ์ชอง คนชอง เป็นคนดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด  มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาชอง ซึ่งเป็นภาษา
ในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขาเปียริก ปัจจุบันพบภาษาชองพูดกันมากที่สุดในเขต
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้นมีคนพูดภาษาชองมากในอ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ชาวชองมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ทว่าในปัจจุบัน ภาษา
และวัฒนธรรมชาวชองก าลังอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากมีคนพูดภาษาชองเพียง ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ คน
เท่านั้น รวมทัง้การขาดการสืบทอดจากคนรุ่นหลัง  
ที่มา : โครงการวิจัยการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและกลุ่มชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.3.5 ศาสนา  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ๒,๔๔๔,๗๔๖ คน คริสต์ ๖๔,๐๖๒ คน 
อิสลาม ๒๘,๕๗๙ คน สถานปฏิบัติศาสนกิจ ได้แก่ วัดและส านักสงฆ์ ๑,268 แห่ง โดยมีจ านวนพระภิกษุ
และสามเณร 14,243 รูป โบสถ์ ๒8 แห่ง มัสยิด ๕2 แห่ง ดังรายละเอียดตารางที่ 1-8 

ตารางท่ี 1-8 
การศาสนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

อ าเภอ 
จ านวน

โบสถ์ครสิต์ 
จ านวน
มัสยิด 

จ านวนวัด 
จ านวน

ส านักสงฆ ์
จ านวน

พระภกิษ ุ
จ านวน
สามเณร 

ชลบุร ี 15 30 389 38 6,241 468 
ระยอง 2 6 270 36 2410 406 
จันทบุร ี 9 1 243 126 3677 134 
ตราด 2 15 137 29 783 124 
รวม 28 52 1,039 229 13,111 1,132 

ที่มา : ส านักงานสถติิ จังหวัดชลบรุี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด 

1.4. ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 1,731,801 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,132,241 ล้านบาท)  จ าแนกเป็น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระยอง 874,547 ล้านบาท จังหวัดชลบุรี 716,051 ล้านบาท    
จังหวัดจันทบุรี 104,204 ล้านบาท และจังหวัดตราด 36,999 ล้านบาท ตามล าดับ 
 โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรเป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่า 
1,610,921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  (1,731,801     
ล้านบาท) และร้อยละ 12.26 ของประเทศของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (13,132,241      
ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากสาขาอุตสาหกรรม และสาขาท าเหมืองแร่และเหมืองหินในจังหวัดชลบุรี 
(349,708 ล้านบาท) และจังหวัดระยอง (664,151 ล้านบาท) รวม 1,013,859 ล้านบาท มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 120,880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (1,731,801 ล้านบาท) และร้อยละ 0.92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรประเทศ 
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(13,132,241 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ของจังหวัด
จันทบุรี 62,764 ล้านบาท ดังรายละเอียดตารางที่ 1-9 และดังรายละเอียดภาพที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-9 

ผลิตภัณฑ์มวลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและรายจังหวัดในกลุ่มจงัหวัด 

รายการผลิตภัณฑ์มวล ประเทศ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก 
ชลบรุ ี ระยอง จันทบุร ี ตราด 

ภาคเกษตร 1,343,504  120,880  19,398  20,962  62,764  17,756  
เกษตรกรรม  1,235,419  107,965  18,289  16,892  60,213  12,571  
การประมง 108,085  12,915  1,109  4,070  2,551  5,185  
ภาคนอกเกษตร 11,788,737  1,610,921  696,654  853,585  41,439  19,243  
การท าเหมืองแรฯ่ 494,266  353,062  3,029  349,770  223  41  
อุตสาหกรรม 3,620,622  667,937  346,679  314,381  5,280  1,597  
การไฟฟ้า แก๊สประปา 374,710  113,731  59,073  52,570  1,448  640  
การก่อสร้าง 339,614  30,123  20,741  5,800  2,425  1,157  
การค้า การขายส่งฯ 1,867,070  145,647  73,706  53,316  14,140  4,485  
โรงแรมและภัตตาคาร 499,293  32,313  27,193  2,644  601  1,875  
การขนส่ง ฯ 921,096  72,538  50,876  16,277  1,789  3,597  
ตัวกลางทางการเงิน 956,316  37,293  22,184  9,622  4,166  1,321  
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย์  882,439  73,899  36,395  34,385  2,254  864  
การบริหารราชการฯ 800,539  46,591  36,361  7,226  1,996  1,008  
การศึกษา 562,377  18,589  8,678  3,888  4,483  1,540  
การบริการด้านสุขภาพฯ 217,084  13,130  8,145  2,286  1,867  832  
การให้บริการด้านชุมชนฯ 228,537  4,973  3,021  1,133  599  220  
ลูกจ้างในครัวเรือนฯ 24,774  1,095  573  288  169  65  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด 

13,132,241  1,731,801  716,051  874,547  104,204  36,999  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด ต่อคน (บาท) 

195,995  528,535  439,975  1,008,615  200,699  140,763  

ประชากร (1,000 คน) 67,003  3,277  1,627  867  519  263  
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ภาพที่ 1-2 
แสดงสัดส่วนโครงสร้างการผลิต ปี 2557 

 

1.5 ลักษณะทางสังคม 
 1) สถานศึกษา  
  (1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายมี โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
จ านวน 1,184 แห่ง  
  (2) การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ซึ่งเปิดสอนในระดับ ปวช.และปวส. จ านวน 56 แห่ง  
  (3) การศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 13 แห่ง        
  (๔) การศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา ของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งหมด 1,๒๕๓ แห่ง ดังรายละเอียดตารางที่ 1-10 

ตารางท่ี 1-10 
สถานศึกษาในแต่ละระดับ 

จังหวัด 
จ านวนโรงเรียน  จ านวนอาชีวศึกษา จ านวนสถาบันอุดมศึกษา 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 
ชลบรุ ี 427 106 8 24 5 1 
ระยอง 254 26 5 6 1 2 
จันทบุร ี 236 19 4 6 3 - 
ตราด 131 5 3 - 1 - 

รวม 1,028 156 20 36 10 3 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๗ 

เกษตรกรรม
7%

เหมืองแร่ฯ
20%

อุตสาหกรรม
39%

การค้า
8%

อื่นๆ
26%

ณ ราคาประจ าปี ของภาคตะวันออก



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

12 

 2) สถานพยาบาล 
  สถานพยาบาลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีจ านวนทั้งสิ้น 1,758 แห่ง ประกอบด้วย
สถานพยาบาลของรัฐ 47 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 17 แห่ง สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
388 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 1,306 แห่ง ดังรายละเอียดตารางที่ 1-11 

ตารางท่ี 1-11 
จ านวนสถานพยาบาล 

จังหวัด 
โรงพยาบาลรัฐบาล 

Government 
hospitals 

โรงพยาบาลเอกชน 
Private hospitals 

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสขุภาพ

ต าบล 

คลินิกทุก
ประเภท 
Clinics 

รวม 

ชลบุร ี 19 11 120 834 984 
ระยอง 9 3 95 222 329 
จันทบุร ี 12 2 106 164 284 
ตราด 7 1 67 86 161 

รวม 47 17 388 1,306 1,758 
ที่มา : สถิติจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปี ๒๕๕๗ 

1.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.6.1 ระบบสาธารณูปโภค 
  1) ประปา ปัจจุบันการบริการด้านประปาของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
   (1) ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคในแต่ละเขตพ้ืนที่ รวม ๑4 ส านักงาน แยกเป็น  
    (1.1) จังหวัดชลบุรี มี 7 ส านักงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง และการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา  
    (1.2) จังหวัดระยอง มี ๓ ส านักงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง      
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ าประแสร์  
    (1.3) จังหวัดจันทบุรี มี ๒ ส านักงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง  
    (1.4) จังหวัดตราด มี ๒ ส านักงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด และ   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ ่
   (2) จากการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ าในอนาคตของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด       
ภาคตะวันออกในอนาคต กับก าลั งการผลิตน้ าประปาของทั้ งกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออก               
พบว่า การให้บริการประปาแก่ประชาชนในปัจจุบันนั้นพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี สามารถรองรับความต้องการ
ใช้น้ าในอนาคตได้อย่างเพียงพอ และพ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด มีก าลังการผลิตที่ใช้
งานในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าประปาในอนาคต เนื่องจากการอุปโภค บริโภคน้ าที่เพ่ิม
มากขึ้น ดังรายละเอียดตารางที่ 1-12 
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ตารางท่ี 1-12 
การบรกิารด้านประปาของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 
จังหวัด 

พ้ืนที่
ให้บริการ 
(ตร.กม.) 

จ านวนผู้ใช้น้ า
(ราย) 

(พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ก าลังการผลิตที่ใช้
งานในปัจจุบัน 

(กันยายน ๒๕๕๘) 
ลบ.ม./วัน 

ความต้องการใช้
น้ าประปาใน

อนาคต(ปี ๒๕๗๐) 
ลบ.ม./วัน 

ส่วนต่างก าลังการ
ผลิตและความ
ต้องการใช้น้ า 

ลบ.ม./วัน 

ชลบรุ ี 616.622 332,144 ๖๑๐,๔๓๓ ๔๒๖,๙๔๐ ๑๘๓,๔๙๓ 

ระยอง 343.856 117,878 ๑๑๑,๒๖๔ ๑๖๖,๘๕๖ -๕๕,๕๙๒ 

จันทบุร ี 160.92 ๕๕,๐๐๓ ๕๓,๙๕๐ ๑๒๗,๘๐๒ -๗๓,๘๕๒ 

ตราด 45.966 24,292 ๑๙,๔๔๐ ๕๐,๒๕๑ -๓๐,๘๑๑ 

รวม 1167.364 ๕๒๙,๓๑๗ ๗๙๕,๐๘๗ ๗๗๑,๘๔๙ ๒๓,๒๓๘ 
ที่มา: ข้อมูลพื้นฐานการประปาส่วนภูมิภาค ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559  

  2) ไฟฟ้า 
   (1) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศหลาย
แห่ง และเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูง โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๕ โรง และอีก ๑ เขื่อน ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าของเอกชน มีก าลังการผลิต
ติดตั้งรวมกัน ๓,๖๙๕ MW คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ ของก าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของประเทศ              
จังหวัดชลบุรีมีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมกัน ๒,๑๑๓ kW (ส่วนใหญ่เป็นกังหันก๊าซ) รองลงมาคือ จังหวัด
ระยอง ๑,๖๐๕ kW (เป็นกังหันก๊าซและพลังความร้อน) ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีน้อยมาก  
ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือ จังหวัดชลบุรีใช้ไฟฟ้า ๗,๑๐๒ GWh และจังหวัดระยอง ๖,๙๘๓ 
GWh รวมกันใช้ไฟฟ้าเท่ากับ ร้อยละ ๙๓.๙ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้ง ๔ จังหวัดรวมกัน 
   (2) จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามประเภท
ผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นรายจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
    จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองใช้ไฟฟ้ามากเนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยจังหวัด
ชลบุรีใช้ไฟฟ้า ๑๐,๕๔๘,๒๓๖,๕๖๓ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๖ ของการใช้ไฟฟ้าทั้งกลุ่ม
จังหวัด จังหวัดระยองใช้ไฟฟ้า ๙,๑๐๑,๒๑๑,๐๓๗ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๓ ของ    
การใช้ไฟฟ้าทั้งกลุ่มจังหวัด การใช้ไฟฟ้าส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กของจังหวัดชลบุรีคิดเป็น   
ร้อยละ ๑๒.๘๑ การใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดกลางและขนาดเล็กของจังหวัดระยองคิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ 
ขณะที่การใช้ไฟฟ้าของกิจการขนาดใหญ่ในจังหวัดระยองคิดเป็นร้อยละ ๓๓ กิจการขนาดใหญ่ในจังหวัด
ชลบุรีใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๒๕.๑๑  ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก การใช้
ไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีคิดเป็นร้อยละ ๗.๙๒ ระยองคิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ จันทบุรี      
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๔  และจังหวัดตราดคิดเป็นร้อยละ ๐.๗ การใช้ไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัยในจังหวัด
ชลบุรีที่มีมากเนื่องจากความหนาแน่นของประชากรสูง  เมื่อน าปริมาณการใช้ไฟฟ้าไปหารด้วยจ านวน
ครัวเรือน จงัหวัดชลบุรี ระยองและจันทบุรีจะใช้ไฟฟ้าแตกต่างกันไม่มาก ดังรายละเอียดตารางที่ 1-13 
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ตารางท่ี 1-13 
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

จังหวัด 
จ านวน

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
กิจการขนาด
กลางและเลก็ 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

อื่น ๆ 

ชลบุร ี ๖๑๒,๒๘๐ ๑๐,๕๔๘,๒๓๖,๕๖๓ ๑,๖๗๘,๓๙๙,๗๙๕ ๒,๗๑๖,๓๙๓,๒๓๑ ๕,๓๒๒,๐๗๕,๖๕๓ ๘๓๑,๓๖๗,๘๘๔ 

ระยอง ๓๓๔,๑๑๒ ๙,๑๐๑,๒๑๑,๐๓๗ ๗๔๔,๑๘๘,๔๗๘ ๑,๑๑๖,๕๑๐,๗๐๕ ๖,๙๙๖,๑๙๐,๑๓๐ ๒๔๔,๓๒๑,๗๒๔ 
จันทบุร ี ๒๑๙,๒๖๘ ๑,๐๕๒,๕๓๖,๑๒๓ ๔๓๒,๖๒๖,๒๘๓ ๓๘๖,๖๘๙,๔๓๙ ๒๐๓,๔๐๘,๙๒๓ ๒๙,๘๑๑,๔๗๘ 

ตราด ๘๐,๐๓๐ ๔๙๖,๑๓๒,๖๗๖ ๑๔๗,๙๕๐,๗๗๒ ๒๐๙,๑๓๑,๘๐๑ ๖๖,๕๘๕,๔๙๕ ๗๒,๔๖๔,๖๐๘ 
รวม ๑,๒๔๕,๖๙๐ ๒๑,๑๙๘,๑๑๖,๓๙๙ ๓,๐๐๓,๑๖๕,๓๒๘ ๔,๔๒๘,๗๒๕,๑๗๖ ๑๒,๕๘๘,๒๖๐,๒๐๑ ๑,๑๗๗,๙๖๕,๖๙๔ 
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปี พ.ศ. 2557 

  ๓) โทรศัพท์และเครื่องมือการสื่อสาร 
   จากการส ารวจจ านวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จ าแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ประชากรอายุ ๖ ปี ขึ้นไปของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีการใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ ๘6.๐1 การใช้คอมพิวเตอร์น้อยกว่าการใช้
อินเตอร์เน็ตซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจ านวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปของกลุ่มจังหวัด และมีการใช้
อินเตอร์เน็ตมากกว่าคอมพิวเตอร์ทุกจังหวัดยกเว้นจั งหวัดตราดที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตน้อยที่สุด          
ดังรายละเอียดตารางที่ 1-14 

ตารางท่ี 1-14 
จ านวนประชากรอายุโทรศัพท์และเครื่องมือการสื่อสาร 

จังหวัด 
จ านวน

ประชากร 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ
จังหวัด 

การใช้
อินเตอร์เน็ต 

ร้อยละ
จังหวัด 

การใช้
โทรศัพท์มือถือ 

ร้อยละ
จังหวัด 

ชลบรุ ี 1,546,473 582,427 ๓๗.๖๖ 875,574 ๕๖.๖๒ 1,392,356 ๙๐.๐๓ 

ระยอง 803,341 325,861 ๔๐.๕๖ 389,135 ๔๘.๔๔ 664,655 ๘๒.๗๔ 

จันทบุร ี 484,485 162,668 ๓๓.๕๘ 204,588 ๔๒.๒๓ 397,019 ๘๑.๙๕ 

ตราด 251,482 80,212 ๓๑.๙๐ 98,533 ๓๙.๑๘ 200,087 ๗๙.๕๖ 

รวม ๓,๐๘๕,๗๘๑ ๑,๑๕๑,๑๖๘ ๓๗.๓๑ ๑,๕๖๗,๘๓๐ ๕๐.๘๑ ๒,๖๕๔,๑๑๗ ๘๖.๐๑ 
ที่มา : การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 1.6.2 สาธารณูปการ การขนส่ง และการเชื่อมโยง  
  1) การคมนาคมขนส่งทางบก ระบบโครงข่ายถนน ถนนสายหลักในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมี
ประมาณ ๑๒ สายทาง ดังนี้ 

    (1) เส้นทางเชื่อมโยงสู่กรุงเทพ ฯ 
     (๑.๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ หรือถนนสุขุมวิทเลียบชายฝั่งทะเลหรือชลบุรี
สายเก่า เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด ๒-๔ ช่องจราจร เป็นสายหลักเชื่อมโยงภาคกลางกับภาคตะวันออก 
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เริ่มจากบางนา ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  (สัตหีบ) ระยอง(แกลง) จันทบุรี ตราด 
ระยะทางประมาณ ๓๘๕ กิโลเมตร 
     (๑.๒) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายแรกของประเทศไทย มีระยะทางยาวประมาณ ๑๒๖ กิโลเมตร เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครที่ถนน
ศรีนครินทร์ มีแนวทางตัดใหม่ไปทิศตะวันออกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (เมืองพัทยา-
ระยอง) ที่จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๑๓ ตอน ออกแบบและก่อสร้างเป็นทางหลวง
พิเศษไม่มีทางเชื่อมควบคุมการเข้า-ออก ทางสายนี้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีความส าคัญในการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนส่งกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดคับคั่งใน
ถนนสุขุมวิท และทางหลวงสายบางนา-บางปะกง และเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
     (๑.๓) ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร มีแนวสายทางเริ่ม
ที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร เส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก ผ่านอ าเภอบางปะกง แล้วไปสิ้นสุดที่
อ าเภอเมืองชลบุรี ระยะทางรวม ๕๕ กิโลเมตร ทางพิเศษสายนี้มีทางแยกไปสู่ท่าอากาศสุวรรณภูมิได้ 

    (2) เส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด 
      ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด ๔ ช่องจราจรตลอด
สายเชื่อมต่อเส้นทางสายหลักหมายเลข ๓ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ที่จังหวัดชลบุรี 
ก่อสร้างขึ้นเพ่ือย่นระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่ผ่านตัวเมือง
ระยอง เริ่มต้นแยกจากทางหลวงหมายเลข ๓ บริเวณอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และจุดเชื่อมต่อกับ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ที่แยกภิบาลพัฒนา หรือแยกแกลง 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทางรวม ๑๒๖ กิโลเมตร ปัจจุบันทางหลวงเส้นนี้เป็นถนนสายหลักสาย
หนึ่งที่ใช้เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางภาคตะวันออก เนื่องจากอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 

    (3) เส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพเรือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
จังหวัดระยอง 
      ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด ๒-๔ ช่องจราจร   
เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ที่อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผ่านอ าเภอแปลงยาว เข้าสู่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบ่อทอง อ าเภอ    
บ้านบึง แยกเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อ าเภอศรีราชา และผ่านอ าเภอบางละมุง ตัดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖ (แยกกระทิงลาย-ระยอง) สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)    
ทีต่ าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมระยะทาง ๑๓๔ กิโลเมตร 

    (4) เส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือ และแหล่งอุตสาหกรรม 
      (๔.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๑ เส้นทางสู่ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ และ
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบังเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ผ่านอ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยองและเชื่อมต่อท่าเรือมาบตาพุดโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ 
      (๔.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ท่าเรือมาบตาพุดผ่านอ าเภอบ้านค่าย 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

16 

    (5) เส้นทางการเชื่อมโยงชายแดนภาคตะวันออก ไปยังประเทศกัมพูชาและ
เวียดนาม และเชื่อมต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 
      (๕.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓ ที่
สามแยกปากแซง อ าเภอเมืองจันทบุรี ผ่านอ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว        
ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓ ที่อ าเภอสระแก้ว ไปจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อ าเภอ        
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และเข้าสู่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เส้นทางหมายเลข ๕ 
และเชื่อมต่ออิสานใต้โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๘ และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๔ ใน
เส้นทางดังกล่าวช่วงจังหวัดจันทบุรี มีทางหลวงชนบทเชื่อมต่อจังหวัดพะตะบอง ประเทศกัมพูชา       
ทางจุดผ่านแดนบ้านผักกาด จุดผ่านแดนบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี   
      (๕.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓      
ที่อ าเภอเมืองตราด ไปจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เข้าสู่จังหวัดเกาะกง 
ประเทศกัมพูชา เส้นทางหมายเลข R๑๐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
หมายเลข R10 หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern Coastal Economic 
Corridor) เป็นเส้นทางคมนาคมที่สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท
องเที่ยวตามแนวเส้นทางพ้ืนที่ เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ภายใต
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : 
GMS) อันเปนความรวมมือระหวาง ๖ ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
(มณฑลยูนนาน) โดยมีธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เปนผูให
การสนับสนุนหลักดานเงินทุน  

    (6) เส้นทางเชื่อมโยงชายแดนฝั่งตะวันตก (เมียนม่าร์) 
      ทางหลวงเอเชียสาย ๑๒๓ (AH๑๒๓) ถนนเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย ประเภท
สายรอง เริ่มต้นจากพรมแดนพม่าที่ช่องทางผ่านแดน จังหวัดกาญจนบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๕๑๒ ๓๔๔๕ ๓๒๒๙ และ ๓๒๓ (ถนนแสงชูโต) ถึงสามแยกกระจับ จังหวัดราชบุรี แยกซ้าย
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐม ถึงทางแยกต่างระดับนคร
ชัยศรี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ (ถนนบรมราชชนนี) ถึงกรุงเทพมหานคร 
จากนั้นเริ่มต้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ถนนกรุงเทพฯ ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ถึงทางแยกต่าง
ระดับโป่ง ต าบลโป่ง อ าเภอ  บางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ 
ถึงแยกปลวกเกตุ ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ผ่านจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด สิ้นสุดที่พรมแดนกัมพูชา ด่าน
พรมแดนบ้านหาดเล็ก ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทาง ๖๔๓ กิโลเมตร 

    (๗) เส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ทางหลวงเอเชียสาย ๑๙ (AH๑๙) ถนนเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย ประเภทสาย
รอง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 
๑๒ (AH๑๒) บริเวณทางแยกต่างระดับนครราชสีมา (สามแยกปักธงชัย) ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ ถึงอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นตรงไปถึงแยกพนมสารคาม อ าเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ แยกขวาที่ทางแยกต่างระดับ   
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มาบเอียง ถึงทางแยกต่างระดับแหลมฉบังของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนชลบุรี-พัทยา อ าเภอ   
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงทางแยกต่างระดับบางพระ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ ตอนเลี่ยง
เมืองชลบุรีถึงทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี      
แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา-บางปะกง) ถึงกรุงเทพมหานครที่แยกบางนา
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของถนนบางนา-บางปะกง ระยะทาง ๔๕๘ กิโลเมตร 

  ๒) ระบบโครงข่ายรถไฟ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมี เส้นทางรถไฟสายตะวันออก   
เริ่มจากกรุงเทพฯ- จังหวัดฉะเชิงเทรา –จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ไปสิ้นสุดที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ าลึกสัตหีบ ท่าเรือ
น้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรม       
มาบตาพุด โดยมีโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อ ๒ สาย คือ 
   - ทางรถไฟสายศรีราชา – แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากรถไฟสายฉะเชิงเทรา – 
สัตหีบ ที่บริเวณอ าเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาว
ทั้งหมด ๙.๗ กิโลเมตร 
   - ทางรถไฟสายสัตหีบ – มาบตาพุด เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา –       
สัตหีบ ที่สถานีเขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง ๔ กิโลเมตร) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และแยกเข้าสู่ท่าเรือน้ าลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด ๒๔.๐๗ กิโลเมตร  

  ๓) การขนส่งทางท่อ ซึ่งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงทุนกับโรงกลั่น และบริษัท
ขายปลีกน้ ามันส าหรับรถยนต์ สร้างระบบนส่งทางท่อขึ้น ๒ โครงการ ได้แก่ 
   - โครงการขนส่งทางท่อจาก อ าเภอศรีราชาไปที่ช่องนนทรี กรุงเทพฯ โดยวางท่อตามทางรถไฟ 
   - โครงการขนส่งน้ ามันทางท่อจาก ศรีราชาผ่านล าลูกกาและสิ้นสุดที่สระบุรี โครงการนี้จะ
ควบคุมระบบขนส่งโดยคอมพิวเตอร์ 
   การขนส่งทางท่อจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการขนส่ง นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางบกและลดปัญหาการจราจรภายในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 

  4) การคมนาคมขนส่งทางน้ า 
   รูปแบบการคมนาคมขนส่งทางน้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนมากจะเกี่ยวกับ
การขนส่งสินค้า การประมง การเดินเรือ และการท่องเที่ยวทางทะเล ประเภทของท่าเรือ ได้แก่ ท่าเทียบ
เรือ  เส้นทางเดิน เรือ จ านวนเรือ เรือประมง เรือท่องเที่ ยว เที่ ยวเรือ และจ านวนผู้ โดยสาร                
ดังรายละเอียดตารางที่ 1-15 
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ตารางท่ี 1-15 
จ านวนท่าเทียบเรือ เส้นทางเดินเรอื เรือ เทีย่วเรอื และผู้โดยสารเรือโดยสารท่องเที่ยว บริเวณทะเล 

จังหวัด 
ท่าเทียบเรือ 

(แห่ง) 
เส้นทางเดินเรือ

(เส้นทาง) 
เรือประมง 

(ล า) 
เรือท่องเท่ียว 

(ล า) 
เท่ียวเรือ
(เท่ียว/ปี) 

ผู้โดยสาร
(คน/ปี) 

ชลบุร ี 2 3 2,285 30 27,912 3,792,140 
ระยอง 9 9 1,822 187 2,672 137,880 
จันทบุร ี 1 1 2,155 2 1,440 28,204 
ตราด 6 6 3,204 105 20,880 1,802,280 
รวม 18 19 9,466 324 52904 5760504 

ที่มา: กรมเจ้าท่า ข้อมูล ณ พ.ศ. 2558 และข้อมูลเรือประมงไทย ข้อมูล ณ พ.ศ. 2554 
 

ท่าเทียบเรือที่ส าคัญ ได้แก่ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือมาบตาพุด และท่าเทียบเรือ
คลองใหญใ่นจังหวัดตราดที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้  

ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ปี 2557 ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ 6.458 ทีอียู อัตราเติบโตจากปี
ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.10 ท่าเทียบเรือฯ จัดอยู่อันดับ 1 ใน 5 ของทวีปเอเชีย ล าดับ 23 ของโลก และอยู่ใน
ระหว่างการขยายท่าเทียบเรือในระยะที่ ๒ โดยมีโครงข่ายเชื่อมต่อถนนแล้ว และก าลังขยายเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งเชื่อมต่อทางราง  

ท่าเทียบเรือมาบตาพุดอยู่ระหว่างการขยายท่าเทียบเรือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่ง  
ท่าเทียบเรือคลองใหญ่ในจังหวัดตราดที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในระยะเวลา

อันใกล้นี้ 

5) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ  
   สนามบินภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มี ๒ แห่ง ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา และ
สนามบิน 
   (๑) สนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ๑๙๐ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และกองการท่า
อากาศยานอู่ตะเภา โดยมีสายการบินให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ก าลังพัฒนาไปสู่การ
เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์                                                                                   
   (๒) สนามบินตราด เป็นสนามบินเอกชนของบริษัทการบินกรุงเทพ จ ากัด  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และเปิดใช้ให้บริการเส้นทางการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด  
    ส าหรับจังหวัดจันทบุรี มีสนามบินที่ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ ใช้ในราชการทหารและ
ส าหรับหน่วยท าฝนเทียม 
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1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย            
มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว และศักยภาพ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์และ
การพัฒนาโดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ น้ าตก ชายหาด               
ป่าบก ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะต่างๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ            
สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและประเทศ 
  1.7.1 ทรัพยากรป่าไม้                                                                           
    1) ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่าง
ของภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ระดับความสูงและลักษณะภูมิประเทศ ป่าไม้ที่พบในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก     
     (๑) ป่าดิบชื้น (Tropical Evergreen Forest) เป็นป่าในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ าฝนสูง 
ลักษณะป่ามีพันธุ์ไม้ขึ้นหนาแน่น พบในเขตพ้ืนราบ เนิน เนินเขา และเทือกเขาทีมีความสูงไม่เกิน 
๑,๐๐๐ เมตร ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาจันทบุรี ไม้ที่ส าคัญได้แก่ กะบาก ยางขาว ยางแดง 
ตะแบก เป็นต้น 
     (2 ) ป่ าดงดิบ เขา (Hill Evergreen Forest) พบในบริ เวณ ที่ มี ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเล ๑,๐๐๐ เมตร ขึ้นไป เช่น เขาสอยดาวเหนือ-ใต้ ลุ่มน้ าจันทบุรี ไม้ที่ส าคัญ คือไม้ในวงศ์ก่อ 
     (3) ป่าหญ้า (Savanna) เป็นป่าที่มีแนวโน้มมากขึ้นตามล าดับ พ้ืนที่ป่าหญ้าเดิม
เป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก่อน แต่ถูกแผ้วถางท าลาย พ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่ได้ใช้
ประโยชน์ หญ้าชนิดต่างๆ จึงเกิดขึ้นมาทดแทน 
     (4) ป่าเลนน้ าเค็ม (Mangrove Forest) เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีน้ า
ท่วมถึง พบในบริเวณปากแม่น้ าเวฬุ ลุ่มน้ าเวฬุ ปากแม่น้ าประแสร์และพังราด ลุ่มน้ าประแสร์ ปากแม่น้ า
ตราด ลุ่มน้ าตราด ไม้ที่พบได้แก่ โกงกาง ล าพู ล าแพน เป็นต้น 
    2) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในปี ๒๕๕๖ มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๒,๔๒๓,๑๓๕.๗๗ หรือ
ร้อยละ ๒๒.๒๑ ของพ้ืนที่ทั้งหมด จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดตราด 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองตามล าดับ ปัจจุบันพ้ืนทีป่าไม้ถูกบุกรุกท าลาย ซึ่งในพ้ืนที่ของจั งหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร ในส่วนของจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยองถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าไม้
ลดลงเฉลี่ยปีละ ๘๔.๖๐ ตารางกิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีมีอัตราเฉลี่ยลดลงสูงกว่าจังหวัดอ่ืน 
    3) ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย จ าแนกเป็นพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 50 แห่ง พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 6 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๓ แห่ง อุทยาน
แห่งชาติ 6 แห่ง และวนอุทยานอีก ๒ แห่ง 
     พ้ืนที่ป่ าไม้ตามกฎหมายเกือบร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ทั้ งหมดถูกบุกรุกและ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะในส่วนของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจาก
บริเวณพ้ืนที่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ค่อนข้างสูง ดังนั้นพ้ืนที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบันจึงอยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ประเภทอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมี โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
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ในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3 โครงการ ดังรายละเอียด
ตารางที่ 1-16 

ตารางท่ี 1-16 
จ าแนกพื้นที่ป่าไม้ตามกฏหมาย 

จังหวัด 
ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขตรักษา
สัตว์ป่า 

ห้ามล่า
สัตว์ป่า 

อุทยาน
แห่งชาติ 

วนอุทยาน
แห่งชาติ 

โครงการ
พระราชด าร ิ

ชลบรุ ี 9 2 2 - 1 1 

ระยอง 9 1 - 2 - 1 
จันทบุร ี 18 3 1 2 1 1 

ตราด 14 - - 2 - - 

รวม 50 6 3 6 2 3 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธ์ุพืช ปี 2558 

  1.7.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
   ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีทั้ง
ระบบนิเวศป่าชายเลน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล 
    ๑) ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลนส่วนใหญ่เริ่มจากริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นบริเวณดินเลน
อ่อนน้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ าเสมอ เป็นเขตของไม้โกงกาง ถัดเข้ามาเป็นเลนตื้นน้ าม่วมถึงสม่ าเสมอ 
เป็นกลุ่มไม้ถั่วและแสม ถัดเข้ามาอีก เป็นเลนแข็งน้ าท่วมถึงครั้งคราว เป็นเขตของไม้ตะบูน โปรง และ
ฝาด เขตสุดท้ายบริเวณดินแข็งติดกับแนวป่าบกมีน้ าทะเลท่วมถึงบางครั้งในรอบเดือนหนึ่งๆ เป็นเขต
ของไม้เสม็ด จังหวัดตราดมีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี
ตามล าดับ พ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในปี ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดตารางที่ 1-17 

ตารางท่ี 1-17 
พ้ืนที่ป่าชายเลน 

จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร่) 
พ.ศ. 2558 

พ้ืนที่ป่าชายเลน (ไร่) 

ชลบรุ ี 2,726,875 4,552 

ระยอง 2,220,000 10,191 

จันทบุร ี 3,961,250 82,595 

ตราด 1,761,875 59,727 

รวม 10,670,000 157,065 

รวมทั้งประเทศ 320,696,888 1,534,584 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี ๒๕๕๘ 
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    ๒) แนวปะการัง ลักษณะปะการังที่ค้นพบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่เกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรีจนถึงหมู่เกาะกูด จังหวัดตราด ได้แก่ ปะการังกิ่งน้ าตาลเขียว (Tree coral) ปะการังอ่อน 
(Soft coral) กัลปังหา (Sea fan) ปะการังสมอง (Brain coral) ปะการังเขากวาง (Table coral) 
     พ้ืนที่แนวปะการังท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 
      (๑) จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่แนวปะการัง ๖,๔๗๒ ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสื่อม
โทรม บางพ้ืนที่มีความสมบูรณ์ในระดับปานกลาง พบมากในบริเวณหมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา (เกาะล้าน 
เกาะสาก และเกาะครก) และหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ (เกาะแสมสาร เกาะแรด และเกาะขาม)  
      (2) จังหวัดระยอง มี พ้ืนที่แนวปะการัง ๓,๑๕๑ ไร่ พบมากในบริเวณ              
หินกันนา อ่าวกิ่วหน้าใน เกาะปลายตีน เกาะกุฎ เกาะทะลุ และบริเวณหินญวนซึ่งเป็นหินขนาดเล็ก           
อยู่ระหว่างเกาะมันกลางและเกาะมันนอก จัดว่าเป็นปะการังที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง 
      (3 ) จังหวัดจันทบุรี มี พ้ืนที่ แนวปะการัง ๗๖๖ ไร่  พบมากในบริเวณ              
หาดเจ้าหลาว สภาพของแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับเสื่อมโทรมมากถึงสมบูรณ์ปานกลาง 
      (4) จังหวัดตราด มีพ้ืนที่แนวปะการัง ๑๗,๗๕๘ ไร่ แนวปะการังมีขอบเขต
กว้างใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะช้าง เกาะหมาก 
และเกาะกูด 
    ๓) แหล่งหญ้าทะเล เจริญเติบโตในบริเวณอ่าวและหมู่เกาะที่คลื่นลมสงบ ราวเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และบางพ้ืนที่พบได้ตลอดทั้งปี หญ้าทะเลที่พบ ได้แก่ Halophila decipiens, 
Halophila minor, Halodule pinfolia และ Ruppia maritima ฯลฯ พบมากในบริเวณเกาะคราม 
เกาะพระ ในพ้ืนที่อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริเวณชายฝั่งทะเลเขตอ าเภอเมืองระยอง และอ าเภอ      
บ้านฉาง บริเวณหมู่บ้านอ่าวมะขามป้อมจนถึงปากแม่น้ าประแสร์ อ าเภอแกลง บริเวณปากคลองหัวหิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จนถึงบริเวณปากแม่น้ าพังราด อ าเภอนายายอาม และอ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี และหมู่เกาะต่างๆ แยกเป็นพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ๕,๗๐๖ ไร่ ระยอง ๑๑,๙๒๔ ไร่ จันทบุรี 
๒,๐๔๖ ไร่ และตราด ๖,๓๕๐ ไร่ 

  1.7.3 ทรัพยากรแร่ 
แร่ที่ส าคัญในพ้ืนที่  ได้แก่ ทราย ทรายแก้ว ทองค า ทองแดง รัตนชาติ หินปูน 

หินแกรนิตชนิดหิน ประดับ เฟลด์สปาร์และแร่หนัก คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๕,๔๔๗.๖๑ ตารางกิโลเมตร 
หรือร้อยละ ๓๑.๙๑ ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก แร่ที่ค้นพบมากที่สุดได้แก่  ทองค า 
(๔,๐๙๓.๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๓๑.๙๑ ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) โดยมีการ
กระจายตัวอย่างแน่นหนาในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง แร่ที่พบรองลงมาคือ ทองแดงและหินปูน 
ในส่วนแร่รัตนชาติที่มีชื่อเสียงมีมากในบริเวณอ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด อ าเภอขลุง และอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี  อัญมณีท่ีขึ้นชื่อในบริเวณนี้ ได้แก่ บุษราคัม เขียวส่อง ทับทิม และโกเมน 

  1.7.4 ทรัพยากรดิน 
ลักษณะโดยทั่วไปของดินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เป็นดินที่เกิดจากการผุ

กร่อนของภูเขา มีการระบายน้ าดี แต่ใช้เพาะปลูกได้ไม่นานก็หมดธาตุอาหาร ต้องใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชไร่ยางพารา  และท าสวนผลไม้ 
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ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นดินตะกอนตามชายฝั่งหรือที่ลุ่มริมทะเล ดินเลน
น้ าเค็มเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแสม โกงกาง ไม้พุ่มเตี้ย และไม้ล าต้นอ่อน เนื่องจากพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งอ่าวไทย ท าให้คุณสมบัติของดินในพ้ืนที่มีทั้งข้อดีข้อเสีย คือ            
มีข้อได้เปรียบด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นดินตะกอนปากแม่น้ า                
ทับถมกัน ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่ติดกับทะเลมีปัญหาเรื่องน้ าเค็มและน้ ากร่อยส่งผลต่อคุณภาพของดิน
เป็นดินเปรี้ยวและดินเค็ม 

  1.7.5 ทรัพยากรน้ า 
๑) แหล่งน้ าผิวดิน  

ปริมาณน้ าธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีแหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญจาก
แม่น้ าล าธาร  ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาตอนกลางและตอนเหนือของพ้ืนที่ ล าน้ าส่วนใหญ่เป็นล าน้ า
สายสั้นๆ ไหลจากเหนือลงใต้ ปริมาณน้ าฝนในพื้นที่เฉลี่ยรายปีแต่ละลุ่มน้ าอยู่ระหว่าง ๑,๑๘๐ มิลลิเมตร
ถึง ๓,๕๖๐ มิลลิเมตรต่อปี แม้ว่าปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่มีปริมาณค่อนข้างสูง แต่ลักษณะการกระจายของ
ฝนไม่สม่ าเสมอ ฝนที่ตกในพ้ืนที่จะแปรเป็นปริมาณน้ าผิวดินเฉลี่ยเพียง ๑๔,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
ปีหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๙ ของปริมาณน้ าฝนปริมาณน้ าฝนราวร้อยละ ๖๐ จะซึมลงสู่ใต้ดิน ไหลลง
ทะเลและระเหยไปในอากาศ จังหวัดตราดมีปริมาณน้ าผิวดินสูงสุด ในขณะที่จังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ า
ผิวดินน้อยที่สุด ในอ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอพานทอง 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเคยประสบปัญหาภัยแล้งเมื่อปี ๒๕๔๘ เนื่องจากฝนตก
น้อยติดต่อกัน ๕ ปี มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ผันน้ าจากแหล่งอ่ืนเข้าอ่างเก็บน้ าดอกกรายและอ่าง
เก็บน้ าหนองปลาไหลในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  ขุดเจาะน้ าบาดาล และในปี  ๒๕๕๓ มีปัญหาขาดแคลนน้ า
เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  มีกลุ่มเกษตรกรออกมาต่อต้านการผันน้ าในระบบ
ชลประทานให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ เนื่องจากเห็นว่าทางบริษัทเน้นขายน้ าให้อุตสาหกรรมตามระบบ
บริหารจัดการที่เน้นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

(1) แหล่งน้ าธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีแม่น้ าล าธารหลายสาขา 
สามารถแบง่เขตลุ่มน้ าตามพ้ืนที่บริหารจัดการเป็น ๘ ลุ่มน้ าสาขา ดังรายละเอียดตารางที่ 1-18 
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ตารางท่ี 1-18 
แหล่งน้ าธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ล าดับ ชื่อลุ่มน้ าสาขา จังหวัด อ าเภอ 
จ านวน
ต าบล 

พ้ืนที่       
(ตร.กม.) 

๑ ชลบุร ี ชลบุร ี เมืองชลบุรี ศรรีาชา บางละมุง สัตหีบ เกาะสีชัง ๔๐ ๑,๖๘๔ 
๒ คลองหลวง ชลบุร ี พานทอง พนัสนิคม บ่อทอง หนองใหญ่ บ้านบึง 

เกาะจันทร ์
๕๒ ๒,๗๕๓ 

๓ คลองใหญ ่            
ระยองตะวันออก 
ระยองตะวันตก 

ระยอง เมืองระยอง บ้านฉาง ปลวกแดง บ้านค่าย นิคม
พัฒนา 

๓๕ ๒,๑๐๙ 

๔ ประแสร์ พังราด ระยอง วังจันทร์ แกลง เขาชะเมา ๒๓ ๑,๖๑๒ 
๕ วังโตนด พังราด จันทบุร ี แก่งหางแมว นายายอาม ท่าใหม ่ ๒๕ ๒,๑๒๑ 
๖ โตนเลสาป จันทบุร ี สอยดาว โป่งน้ าร้อน ๑๐ ๑,๗๘๑ 
๗ จันทบุรี เวฬ ุ จันทบุร ี เมืองจันทบุรี ขลุง แหลมสิงห์ มะขาม เขาคิชฌกูฏ ๔๑ ๒,๕๐๗ 
๘ 

ตราด เวฬ ุ ตราด 
เมืองตราด เขาสมิง บ่อไร่ แหลมงอบ คลองใหญ่ 
เกาะช้าง เกาะกูด 

๓๘ ๒,๘๗๑ 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๖ 

(2) ปริมาณน้ าเก็บกักเป็นปริมาณน้ าที่สามารถเก็บกักได้ในแต่ละปีจากความ
จุของแหล่งกักเก็บน้ าที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ของกรมชลประทาน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น       
กรมทรัพยากรน้ า เป็นต้น โดยปัจจุบัน ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความสามารถในการเก็บกัก
น้ าได้ประมาณ ๑,๒๐๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๙ ของปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่         
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเท่านั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าในเกือบทุกอ าเภอของพ้ืนที่     
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

อ่างเก็บน้ าในภาคตะวันออกในปี ๒๕๕๗ มีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก รวม ๑๔๒ อ่าง อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มี เฉพาะที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง                
ดังรายละเอียด  ตารางที่ 1-19 

ตารางท่ี 1-19 
ประเภทแหล่งน้ า ของกลุม่จังหวดัภาคตะวันออก 

จังหวัด 
 

รวม 

ประเภทแหล่งน้ า Type of water resources 

อ่างเก็บน้ า 
ฝาย

คอนกรีต 
ท านบ 

สระ 
หนอง 
บึง 

คู 
คลอง 

บ่อ
บาดาล 

บ่อน้ า
ต้ืน ขนาด 

ใหญ่ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ชลบรุ ี ๒,๐๕๗ ๑ ๗ ๔๒ ๖๖ ๖ ๓๙ ๕๑ ๑,๗๕๓ ๙๒ 
ระยอง ๒๙๐ ๒ ๓ ๑๐ ๕๖ ๓ ๑๕๕ ๖๑ - - 
จันทบุร ี ๓๖๕ - ๓ ๓๐ ๑๒๑ ๓ ๑๓๘ ๗๐ - - 
ตราด ๑๙๗ - ๗ ๓๗ ๒๗ - ๑๒๖ - - - 
รวม ๒,๙๐๙ ๓ ๒๐ ๑๑๙ ๒๗๐ ๑๒ ๔๕๘ ๑๘๒ ๑,๗๕๓ ๙๒ 

ที่มา : ส านักงานชลประทานจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  
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ปริมาณน้ าในเขื่อนขนาดใหญ่และกลางของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีเพียง
ร้อยละ  ๒ ของปริมาณน้ าในเขื่อนทั้งหมดของประเทศไทย มีระดับเก็บกักของอ่างและแหล่งน้ า รวม 
ปริมาณน้ าที่เก็บกักได้ 1,819.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถจัดสรรได้เพียง 
1,568.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(3) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ประมาณ
ความต้องการใช้น้ าในลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีความต้องการใช้น้ าทั้งหมด ๔,๐๑๘.๑๖ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ต่อปี มีพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทานในลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออกมีประมาณร้อยละ ๘๐ 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด ซึ่งต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร ดังรายละเอียดตารางที่ 1-20 

ตารางท่ี 1-20 
ปริมาณความต้องการน้ าลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

ล าดับ ความต้องการใช้น้ าลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
ปริมาณความต้องการใช้น้ า 

(ล้าน ลบ.ม./ปี) 
๑. น้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ๒๐๐.๓๑ 
๒. น้ าเพื่อใช้การเกษตร ๓,๔๘๔.๒๖ 
๓. น้ าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม ๑๒๔.๑๑ 
๔. น้ าใช้เพื่อการปศุสัตว์ ๓.๙๖ 
 รวม ๓,๘๑๒.๙๔ 
๕. น้ าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ า ๒๐๕.๒๒ 
 รวมความต้องการใช้น้ าท้ังหมด ๔,๐๑๘.๑๖ 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

๒) แหล่งน้ าบาดาล 
การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีบ่อน้ าบาดาล

จ านวน ๗,๔๗๙ บ่อ ส่วนใหญ่ขุดเจาะขึ้นเพื่อใช้น้ าในการผลิตประปาหมู่บ้าน และเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือนส าหรับกิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง และปศุสัตว์มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก 
บริเวณท่ีมศีักยภาพน้ าบาดาลเหมาะสมต่อการน ามาใช้ ได้แก่ 

(๑) บริเวณที่รองรับด้วยหินแข็ง ระหว่างอ าเภอเมืองระยองกับอ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง คลุมพ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ในแนวของรอยเลื่อนแกลง และมีรอยแตกอยู่
มากท าให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าได้ดี ปริมาณน้ าตั้งแต่ ๑๐-๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่ความลึกตั้งแต่ 
๕๐-๘๐ เมตร 

(2) บริเวณด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี คลุมพ้ืนที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร น้ าใต้ดินอยู่ในรอยแตกรอยแยกของหินแปรและหิน 
Conglomerate ปริมาณน้ าตั้งแต่ ๑๐-๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกตั้งแต่ ๓๐-๑๐๐ เมตร 
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1.7.6 ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล 

หมู่เกาะ ป่าเขา แม่น้ า พ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งเอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และผลิต
สินค้าแปรรูป เกิดเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา
ตอนปลายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้อิสรภาพ และสมัยรัชกาลที่ ๕ ในยุคล่าอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส 

๑) จ านวนและประเภทแหล่งท่องเที่ยว  
จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ าแนกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม

การท่องเที่ยวออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทธรรมชาติ ๒) ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๓) ประเภทมนุษย์สร้างขึ้น และ ๔) ประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘๔๓ แห่ง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษมากที่สุด ๓๑๒ แห่ง รองลงมาคือ ประเภทธรรมชาติ 
๓๐๑ แห่ง ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๑๘๑ แห่ง และประเภทมนุษย์
สร้างขึ้น ๔๙ แห่ง จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด ตามล าดับ 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติกระจายตัวในทุกจังหวัดในจ านวนใกล้เคียงกัน กระจาย
อยู่ในจังหวัดตราดมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นชายหาดและหมู่เกาะซึ่งเป็นจุดขายส าคัญของกลุ่มจังหวัด และ
มีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ๗ แห่ง ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถานกระจายตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด 
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่สวนสัตว์ สวนสาธารณะ และสวนลักษณะพิเศษ 
(Theme Park) กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรีมากที่สุดและแหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความ
สนใจพิเศษ ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ มีมากท่ีสุดในจังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ 
จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 1-21 

ตารางท่ี 1-21 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 

 
จังหวัด 

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
 

รวม ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์    
โบราณคดีฯ 

มนุษย์สร้างขึ้น 
กิจกรรมและ 

ความสนใจพิเศษ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชลบรุ ี ๗๘ ๒๕.๙๑ ๗๓ ๔๐.๓๓ ๔๐ ๘๑.๖๓ ๑๓๖ ๔๓.๕๙ ๓๒๗ ๓๘.๗๙ 
ระยอง ๗๖ ๒๕.๒๕ ๒๖ ๑๔.๓๖ ๔ ๘.๑๖ ๗๔ ๒๓.๗๒ ๑๘๐ ๒๑.๓๕ 
จันทบุร ี ๖๓ ๒๐.๙๓ ๖๓ ๓๔.๘๑ ๔ ๘.๑๖ ๕๓ ๑๖.๙๙ ๑๘๓ ๒๑.๗๑ 
ตราด ๘๔ ๒๗.๙๑ ๑๙ ๑๐.๕๐ ๑ ๒.๐๔ ๔๙ ๑๕.๗๑ ๑๕๓ ๑๘.๑๕ 
รวม ๓๐๑ ๑๐๐ ๑๘๑ ๑๐๐ ๔๙ ๑๐๐ ๓๑๒ ๑๐๐ ๘๔๓ ๑๐๐ 

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

๒) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพ้ืนที่ แบ่งออกเป็นกลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่ 
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     (๑) เมืองท่องเที่ยวชายทะเล (เมืองพัทยา)  
(๒) พ้ืนที่รองรับกิจกรรมชายหาด (หาดบางแสน พัทยา จอมเทียน ตาแหวน      

(หมู่เกาะล้าน) จังหวัดชลบุรี  หาดแม่ร าพึง แหลมแม่พิมพ์ ทรายแก้ว(เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง        
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี และหาดทางฝั่งตะวันตกของเกาะช้าง จังหวัดตราด)  

(๓) พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ า (หาดจอมเทียน และตาแหวน (หมู่เกาะล้าน)) 
(๔) แหล่งด าน้ า หมู่เกาะสีชัง (เกาะท้ายค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น) หมู่เกาะล้าน 

หมู่เกาะไผ่ หมู่เกาะคราม หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี หมู่เกาะเสม็ด หมู่ เกาะมัน จังหวัดระยอง   
เกาะนมสาวและกองหินต่างๆ นอกฝั่งจังหวัดจันทบุรี หมู่เกาะช้างและหมู่เกาะรัง จังหวัดตราด 

(๕) แหล่งตกปลา แหลมแท่น หมู่เกาะสีชัง (เกาะขามใหญ่ และเกาะอ่ืนๆ โดยรอบ) 
หาดบางเสร่ จังหวัดชลบุรี หาดอ าเภอบ้านฉาง (หาดน้ าริน สะพานปลาพลา) ปากแม่น้ าระยอง หมู่เกาะ
เสม็ด ปากแม่น้ าประแสร์ จังหวัดระยอง ปากน้ าแขมหนู ปากแม่น้ าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

(๖) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน ต าบล
เสม็ด ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล (เกาะคราม เกาะจาน) และอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม จังหวัดชลบุรี หมู่
เกาะมัน ชุมชนปากแม่น้ าประแสร์ จังหวัดระยอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปากน้ าแหลมสิงห์ ป่าชายเลนปากน้ าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ป่าชายเลนบ้าน เปร็ดใน - แหลม
ศอก เกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด 

(๗) พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต พระจุฑาธุชราชฐานที่เกาะสีชัง 
หมู่บ้านชาวประมงที่ช่องแสมสาร โบราณสถานบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่แหลม
งอบ หมู่บ้านชาวประมงที่เกาะช้างและเกาะกูด ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 

๓) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวตอนในของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 
(๑) พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอวังจันทร์

และอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี และอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
เกาะช้างฝั่งตะวันออก เขาสมิง ต าบลห้วงน้ าขาว จังหวัดตราด 

(๒) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง อุทยาน
แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เขาคิชฌกูฏ น้ าตกพลิ้ว  จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว จังหวัดตราด 

(๓) พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกิจกรรมร่วมสมัย อ าเภอศรีราชา พ้ืนที่ตอนใน
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอพัฒนานิคม และอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

(๔) พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต โบราณสถานในอ าเภอพนัสนิคม 
บ่อทอง บ้านบึง และวัดต่างๆ ในอ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา เมืองพัทยา อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี วัดต่างๆ ในตัวเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
โบราณสถานในตัวเมืองจันทบุรีและอ าเภอท่าใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวชองที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ แหล่ง
โบราณคดีอ าเภอแก่งหางแมวและอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี และโบราณสถาน เขาโต๊ะโมะ 
อ าเภอเขาสมิง วัดในเมืองตราด จังหวัดตราด 

(๕) พ้ืนที่การค้าชายแดน จุดผ่านแดนบ้านแหลม บ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน (จังหวัดชลบุรี) 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

1.๘ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ ที่ผ่านมา 

  
 
 1. วิสัยทัศน์  

 “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” 
 2. เป้าประสงค์รวม 

๑) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มาตรฐานสู่
สากล และสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ 

๒) เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การขนส่ง การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ระดับนานาชาติ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ สอดรับกับระบบนิเวศ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

๑. แหล่งท่องเที่ยวเดิมและใหม่ มี
คุ ณ ภ า พ สู ง ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 

(๑) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวหลัก
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ๒๐ แห่ง   

๑.๑ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและใหม่ของ
กลุ่มจังหวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ   

๒ . ร า ย ไ ด้ จ า ก นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
ชาวต่างชาติและนักเดินทางกลุ่มไมซ์
เพิ่มขึ้น 

(๑) จ านวนนักท่อง เที่ยวกลุ่ม
ไมซ์จากต่างประเทศเพิ่ มขึ้น 
ร้อยละ ๑๖ 

๑.๒ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการทางการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

๓. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างสะดวก สบายและ
ปลอดภัย 

(๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
๑๒ 

๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้ านการท่ อ งเที่ ย วให้ มี ศั กยภ าพ รองรับ
นักท่องเที่ยวในระดับสากล 

๔. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวต่อคน
ต่อวันและการกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึงในกลุ่มจังหวัด 

(๑ ) สั ดส่ วน ราย ได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๖  

๑.๔ พัฒนาศักยภาพการตลาด และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยบูรณาการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง                                                            
๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้มีปริมาณและคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการ
พ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (จังหวัดตราด) 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  (ล้านบาท) หน่วย
ด าเนินการ

(๑๒) 
โครงการ 

(๘) 
กล
ยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 
(๙) 

ผล 
ผลิต
(๑๐) 

พ.ศ.๒๕๕๗
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑ .พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ภ าคตะวั นออก  ภ ายใต้ ต รา
สัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” 

๔ ๑ ๑ ๕๔.๐ ๓๒.๐๙๒ ๒๔.๐  จังหวัดชลบรุ ี

๒ . Road Show แ ล ะ ส า ธิ ต
กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมการ
ขายตลาดในประเทศ 

๔ ๑ ๑ ๒.๘๑๐๖ ๔.๔๘๐ -  จังหวัดระยอง 

๓. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายภาค
บริการและความปลอดภัยด้านการ
ท่องเที่ยวเช่ือมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน 

๕ ๑ ๑ ๑๑.๗๑๑๘ ๐.๗๕๕ -  จังหวัดตราด 

๔. ฟื้นฟูพัฒนาหาดบานช่ืนเป็น
แห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว เชิ งนิ เวศ ไร้
พรมแดน 

๑ ๑ ๑ - ๓๗.๖๑๐ - - จังหวัดตราด 

๕. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคตะวั นออก
เช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 

๔ ๑ ๑   ๕.๒๗๘๗   

๖.ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวเกาะ
หมาก ต าบลเกาะหมาก อ าเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราด 

๑ ๑ ๑ - - ๓๕.๐๘๑ - จังหวัดตราด 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
๑. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับ
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น 

(๑ ) ร้อยละของมูลค่าการค้า 
การลงทุนระหว่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐ 

๒.๑ ส่งเสริมการลงทุนและขยายธุรกิจกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
๒.๒ พัฒนาจุดตรวจชายแดนให้สามารถบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งการให้บริการ
ด้านศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง 

๒. ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ให้มากขึ้น สนับสนุนการเป็น
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พ้ืนที่ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) หน่วย
ด าเนินการ  

(๑๒) โครงการ 
(๘) 

กล
ยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม.
(๙) 

ผล 
ผลิต
(๑๐) 

พ.ศ.๒๕๕๗
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑. โครงการปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข ๓๒๕๕ เพื่อเตรียม
ความพร้ อม เข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

๒.๑ ๑ ๑ ๑๙.๙๒๐ - - - จังหวัดจันทบุร ี

๒. โครงการศึกษาระบบท     โล
จิสติกส์แบบบูรณาการและจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนา  โลจิสติกส์
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

๒.๑ ๑ ๑  ๒๐.๐ - - - จังหวัดระยอง 

๓. โครงการพัฒนาระบบการ
ขน ส่ ง โล จิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ รอ งรั บ
ประชาคมอาเซียน  สายแยก ทล.
๓๑๕๗ – เนินสี่ร้อย (ช่วงที่ ๒) 
ต าบลนนทรี อ าเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด 

๒.๑ ๑ ๑ ๑๙.๙๕๕ - - - จังหวัดตราด 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
ระบบขนส่งมีประสิทธิภาพและการ
ให้บริการเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
และชุมชนอยู่ในระดับที่ด ี

(๑) ปริมาณการขนส่งสินค้าที่
ด่านพรมแดน 

๓.๑ ปรับปรุงและขยายเส้นทางเศรษฐกิจส าคญัในพ้ืนท่ี
ให้สามารถรองรับปรมิาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในส่วนการขนส่งสินค้าและผูโ้ดยสาร   

(๒) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบัง 

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาท่าเรือฯ ให้มีประสิทธิภาพ ๓.๓ 
ขยายเส้นทางการจราจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและประเทศใกลเ้คียง
สนามบินพาณิชย์(อู่ตะเภา)และรถไฟฟ้า 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(ล้านบาท) หน่วย
ด าเนินการ 

(๑๒) โครงการ 
(๘) 

กล
ยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 
(๙) 

ผลผลิ
ต 

(๑๐) 

พ.ศ. 
๒๕๕๗
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑ . โครงการลาดยางทาง
ห ล วงห ม าย เล ข  ๓ ๔ ๐ ๕ 
ระหว่าง กม.๑๖+๘๐๐ – 
กม.๒๘+๑๗๔ (เป็นช่วงๆ) 

๓.๑ ๑ ๑   ๒๔.๗๓๗  จังหวัดจันทบุร ี

๒. โครงการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วและการขน ส่ ง 
สินค้าการเกษตร สายแยก 
ทล .๓ ๑ ๗  - เขื่ อ น คิ รี ธ า ร 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี 

๓.๑ ๑ ๑ - - ๑๙.๒๙๕  
 

จังหวัดจันทบุร ี

๓ .  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เส้ น ท า ง
เช่ื อม โยงการค้ าและการ
ท่ อ ง เที่ ย ว สู่ ป ร ะ ช า ค ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เซี ย น ส า ย
บายพาส หมู่  ๔ ต าบลเทพ
นิ มิ ต  อ า เภ อ โป่ งน้ า ร้ อ น 
จังหวัดจันทบุรี 

๓.๑ ๑ ๑   ๑๔.๘๔๒  จังหวัดจันทบุร ี

๔. โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
สู่ประชาคมอาเซียน ก่อสร้าง
เส้นทางจุดผ่านแดนถาวร
บ้านแหลมเช่ือมโยงจุดผ่อน
ปรน บ้านบึงชนังล่าง จังหวัด
จันทบุรี 

๓.๑ ๑ ๑   ๑๗.๘๑๑  จังหวัดจันทบุร ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (จังหวัดจันทบุรี) 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

เกษ ตรกรสาม ารถ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร 
ส าคั ญ ที่ มี คุณ ภาพ
และที่ได้มาตรฐานไป
ตลาดในประเทศและ
ต่าง ประเทศในราคา
ที่เหมาะสม 

(๑ ) ร้ อ ยล ะของมู ล ค่ า
ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ
ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน ร้อยละ ๒๐ 
 

๔.๑ ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
และสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานในเวทีการค้าโลก อาทิ การ
ปรับปรุงสินค้าเกษตร (พันธุ์พืช/ปศุสัตว์/ประมง) การพัฒนาระบบ
ชลประทาน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและ
เก็บเก่ียว ตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
๔.๒ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถ
น าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเภท 
และราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 
บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ   (ล้านบาท) หน่วยด าเนินการ 

(๑๒) 
โครงการ 

(๘) 
กล
ยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 
(๙) 

ผลผลิต 
(๑๐) 

พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑ . โ ค ร ง ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ 
ช้ันดีกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 

๑.๑ ๑ ๑ ๑๒.๑๙ ๑๑.๗๑ ๙.๘๐๐  จังหวัดจันทบุรี 

๒. โครงการส่งเสริม
ก า ร แ ป ร รู ป มั ง คุ ด
อินทรีย์อย่างครบวงจร 

๑.๑ ๑ ๑ ๒๔.๕๕    จังหวัดตราด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว (จังหวัดระยอง) 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
๑. ภาคอุตสาห กรรม
มีการ บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ที่
ยั่ งยื น  โด ย มี ค ว าม
รับผิดชอบต่อสังคม
และเสริมสร้างการมี
สว่นร่วมของชุมชน 

(๑ ) จ า น ว น ข อ ง โร ง ง า น  
อุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) 

 ๕.๑ ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการระบายมวลสารอากาศ 
และระบบก าจัดของเสียอันตราย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

(๒)  เครือข่ายความร่วมมือใน
ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง ปั ญ ห า สิ่ ง 
แวดล้อมและความปลอด ภัย
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น (คน) 

๒ .ผู้ ป ระ ก อบ  ก าร 
วิสาหกิจขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม 
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

 (๓) จ านวนผู้ประกอบการราย
ใ ห ม่ แ ล ะ / ห รื อ จ า น ว น
ผู้ประกอบการรายเดิมได้รับการ
พัฒนา 

๕.๒ ยกระดับขีดความ สามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งการวิจัย
และพัฒนา เพื่อลดต้นทุน ขั้นตอน และระยะ เวลาในการผลิตและ
น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ์ให้มี
ต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได้ 
๕.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจน
การให้บริการด้านการทดสอบคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายไดม้าตรฐาน สากล เป็นที่ยอมรับ และแข่งขันได้
ในตลาดโลก 
๕.๔ ยกระดับมาตรฐานการผลิตของ SMEsและวิสาหกิจชุมชน 

๒ .ผู้ ป ระ ก อบ  ก าร 
วิสาหกิจขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม 
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

 (๓) จ านวนผู้ประกอบการราย
ใ ห ม่ แ ล ะ / ห รื อ จ า น ว น
ผู้ประกอบการรายเดิมได้รับการ
พัฒนา 

๕.๒ ยกระดับขีดความ สามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งการวิจัย
และพัฒนา เพื่อลดต้นทุน ขั้นตอน และระยะ เวลาในการผลิตและ
น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ์ให้มี
ต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได้ 
๕.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจน
การให้บริการด้านการทดสอบคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายไดม้าตรฐาน สากล เป็นที่ยอมรับ และแข่งขันได้
ในตลาดโลก 
๕.๔ ยกระดับมาตรฐานการผลิตของ SMEsและวิสาหกิจชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะและก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (จังหวัดระยอง) 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) หน่วยด าเนิน 
การ 
(๑๒) โครงการ 

(๘) 
กล
ยุทธ์ 

แหล่ง  
งปม.(๙) 

ผล 
ผลิต
(๑๐) 

พ.ศ.
๒๕๕๗
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑.โครงการขยายตลาดสินค้า
เศรษฐกิจหลักกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก  

๕.๔ ๑ ๑  ๑๘.๗๕ ๑๒.๕๐ - จังหวัดระยอง 

๒. โครงการมหกรรม OTOP 
ตะวันออก ของดี ๔ ภาค 

๕.๔ ๑ ๑   ๘.๐๐๐  จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
๑.พื้นที่ป่าไมม้ีความอดุมสมบูรณ ์ พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น(ไร่) ๖.๑ ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนมีสว่น

ร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้พื้นที่ป่าไม้มีความ
หลากหลาย คงความอุดมสมบูรณ์ 

๒.แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทมีพอเพียง 

จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการ
พัฒนา 

๖.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ก่อสร้าง
ฝายกักเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล 

๓.พื้นที่ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ 

๑.พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น(ไร่)                                           
๒.จ านวนแหล่งอาศัยสตัว์น้ า
และหญ้าทะเล (จุด)                 

๖.๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล 

๔.แหล่ งท่องเที่ ยวชายหาดได้ รับการ
อนุรักษ ์

แนวป้องกันการกัดเซาะ (แห่ง) ๖.๔ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

๕.ภาพลักษณ์ความสะอาดช่วยสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยว 

จ านวน อปท ท่ีเข้าร่วมการ
บริหารจดัการ (แห่ง) 

๖.๕ ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในพื้นที่
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม 

๖ .คุณ ภ าพ สิ่ งแ วดล้ อมอยู่ ใน เกณ ฑ์
มาตรฐานปลอดภัย 

๖.๖ เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๗.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายร่วมในการบรหิาร
จัดการ 

๖.๗  สร้างความเข้มแข็ งให้ แก่องค์กรภาคีและ
เครือข่ายภายนอกเพื่อระดมความร่วมมือในการ
คุ้ ม ค รองและฟื้ นฟู ท รัพ ยากร  ธรรมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) หน่วย
ด าเนินการ(๑๒) 

โครงการ 
(๘) 

กล
ยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม.
(๙) 

ผล 
ผลิต
(๑๐) 

พ.ศ.
๒๕๕๗
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑.โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ งชุมชนชายฝั่ งเพื่ อ
รับมือผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งและ
ระบบนิเวศทางทะเล 

๖.๓ ๑ ๓ ๑๙.๐๐๐ ๑๙.๙๘๕ ๑๕.๐๐๐ - จังหวัดระยอง 

๒.โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ท รั พ ย า ก ร ช า ย ฝั่ งท ะ เล
ตะวันออกแบบธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ 

๖.๓ ๑ ๓ ๑๗.๙๔๐ ๑๗.๐๗๒ - - จังหวัดชลบุร ี

๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
พื้นที่จัดการทรัพยากรน้ าและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่ อแก้ปัญหา
วิกฤตน้ าจากอุทกภัยและภัย
แล้งลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออก 

๖.๒ ๑ ๓ ๑๙.๘๘ ๑๘.๘๔๐ - - จังหวัดชลบุร ี

๔.โครงการปลูกป่าสร้างบ้าน
ให้ สั ต ว์ท ะ เล จั งห วัดภ าค
ตะวันออกที่ เริ่มต้นเพื่อล้น
เกล้า 

๖.๓ ๑ ๓ - ๑๗.๕๐๐ - - จังหวัดระยอง 
 

๕.โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

๒.๑ ๑ ๓ - - ๘.๖๕๒๘ - จังหวัดระยอง 

๖.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่า
ร อ ย ต่ อ  ๕  จั งห วั ด ภ า ค
ตะวันออก 

๖.๑ ๑ ๓ ๙.๙๖๓ ๘.๘๕๐ ๕.๑๖๗๐ - จังหวัดชลบุร ี

๗.โครงการแก้มลิงคลองบาง
ไผ ่

๖.๒ ๑ ๓ ๗.๑๘๙ - - - จังหวัดชลบุร ี

๘.โครงการก่อสร้างเขื่ อน
ป้องกันตลิ่งทะเล ต.บางเสร่ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

๖.๔ ๑ ๓ ๒๓.๕๖๓ - ๑๙.๔๙๕ - จังหวัดชลบุร ี

๙.โครงการระบบน้ าประปา
สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
จากน้ าบาดาล 

๖.๒ ๑ ๓ ๗.๘๔๑ ๑๒.๙๗๒ - - จังหวัดชลบุร ี
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) หน่วย
ด าเนินการ(๑๒) 

โครงการ 
(๘) 

กล
ยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม.
(๙) 

ผล 
ผลิต
(๑๐) 

พ.ศ.
๒๕๕๗
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑๐.จัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชายหาดให้เกิดความ
สวยงามและเป็นระบบเพื่อ
ร่วมอนุรักษ์ชายหาดทะเล
ตะวันออก  

๖.๓ ๑ ๓ ๑๐.๐๔๐ - - - จังหวัดชลบุร ี

๑๑.โครงการปรับปรุงภู มิ
ทัศน์ชายหาดให้ เกิดความ
สวยงามและเป็นระบบเพื่อ
ร่วมอนุรักษ์ชายหาดทะเล
ตะวันออก 

๖.๓ ๑ ๓ ๖.๒๗๗ ๑๔.๑๑๐ - - จังหวัดชลบุร ี

๑๒.โครงการเมืองสะอาด ๖.๕ ๑ ๓ - - ๑๐.๐๐๐ - จังหวัดชลบุร ี

๑๓.โครงการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟ ฟ้ าพ ร้ อม ระบ บ ส่ งน้ า                     
บ้านตาพราย 

๖.๒ ๑ ๓ - ๔๑.๒๙๕ - - จังหวัดตราด 

๑๔.โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าบ้านสระอินทนิน 

๖.๒ ๑ ๓ - - ๒๙.๗๔๕ - จังหวัดตราด 

๑๕.โครงการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟ ฟ้ าพ ร้ อม ระบ บ ส่ งน้ า                     
บ้านแสลงอิฐ 

๖.๒ ๑ ๓ - - ๓๑.๔๔๐ - จังหวัดตราด 

๑๖.โครงการปรับปรุงระบบ
ท่อส่งน้ าท้ายเก็บน้ าคลองระ
โอ ก  ต า บ ล ทุ่ ง ค ว า ย กิ น 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๖.๒ ๑ ๓ - - ๒๙.๔๗๕ - จังหวัดระยอง 

๑๗.โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ ยวบริ เวณ อ่างศิลา 
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 

๖.๒ ๑ ๓ - - ๓๒.๐๐๐ - จังหวัดชลบุร ี

๑ ๘ .โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ภายในพื้นที่ป่าชายเลน บ้าน
เปร็ดใน หมู่ ๒ หมู่ ๓ ต าบล
ห้ วงน้ าข าว  อ า เภ อ เมื อ ง 
จังหวัดตราด 

๖.๓ ๑ ๓ - - ๑๙.๙๓๑ - จังหวัดตราด 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสรุปได้ ดังนี้ 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) หน่วย
ด าเนินการ(๑๒) 

โครงการ 
(๘) 

กล
ยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม.
(๙) 

ผล 
ผลิต
(๑๐) 

พ.ศ.
๒๕๕๗
(๑๑) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑๙.โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมทะเล อ าเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด 

๖.๔ ๑ ๓ - - ๑๔.๗๓๗ - จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 

  ๑) การทบทวนและวิเคราะห์การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตลอดจนการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

   จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล  ผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ  ฐานอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น ๖ ด้าน ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
ได้มีการน าเสนอแผนงาน โครงการ ในส่วนที่อนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 
๕๕ โครงการ งบประมาณ ๙๘๖,๒๑๐,๐๐๐ บาท และจากยอดเงินการเบิกจ่ายปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
และวงเงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๕๙ เป็นเงินประมาณ ๙๑๗,๓๗๒,๑๐๐ บาท อาจวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่กลุ่มจังหวัดฯ ให้ความส าคัญ  ดังนี้ คือ  
   (๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๙๕,๓๕๒,๓๐๐ บาท 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๒๑.๒๙ 
   (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และระบบ Logistics ๓ โครงการ 
งบประมาณ ๕๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๖.๕๒  
   (๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๖,๖๘๕,๐๐๐ บาท   
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๘.๓๕ 
   (๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๖.๓๔  
   (๕ ) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ๓ โครงการ งบประมาณ 
๓๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๔.๒๗ 
   (๖ ) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๑ โครงการ 
งบประมาณ ๔๘๗,๙๕๙,๘๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๕๓.๑๙ 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้ความส าคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก ถือว่าเป็นการ
ด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตมูลค่าที่เ พ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดและนโยบายรัฐบาล  ถึงแม้ว่างบประมาณที่เสนอจะน้อยกว่า
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่หากพิจารณาจากโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมจะพบว่า ส่วนใหญ่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าในแผนช่วงที่ผ่านมา  
ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงด้านการประมงในภาคเกษตร   
ในแง่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าชายฝั่ง ซึ่งสามารถสนับสนุนและมีความสอดคล้องกับกรอบการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้น “การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มจังหวัดและน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด”      
แต่อย่างไรก็ดี ควรมีการทบทวนพิจารณาโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในขอบเขตการพัฒนากลุ่มจังหวัดชัดเจนมากข้ึน 
  2) ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (1) การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)  
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  รวม ๕๔ โครงการ เป็นเงิน ๙๘๖,๒๙๑,๑๐๐ บาท (รวมงบค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑๘ โครงการ 
งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ 
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐บาท อยู่ระหว่างการด าเนินการและการเบิกจ่าย ๑ โครงการ คือ โครงการสร้างระบบ
น้ าประปาสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากน้ าบาดาล ส าหรับปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒๓ โครงการ 
งบประมาณ ๔๑๘,๒๙๑,๑๐๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามใน
สัญญา ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๐๐๕,๗๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๔ มีเงินเหลือจ่าย 
๔๓,๔๓๔,๘๐๐ บาท  
   (๒) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ส าหรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๕๙  อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๐     
อยู่ระหว่างการด าเนินการด้านงบประมาณและจะอนุมัติงบประมาณในระยเวลาอันใกล้นี้ 
    (2.1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว       
ร้อยละ ๓ ต่อปี  

จังหวัด รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจาก

ปี ๒๕๕๖ 
ชลบุรี ๑๑๑,๑๐๘.๘๑ ๑๐๘,๐๙๒.๑๐ ๑๓๘,๐๕๒.๙๓ ๒๔.๒๕ 
ระยอง ๒๓,๕๔๑.๖๗ ๒๕,๑๒๓.๘๕ ๒๘,๓๗๙.๖๖ ๒๐.๕๕ 
จันทบุรี ๔,๕๖๘.๕๒ ๔,๗๓๔.๐๔ ๕,๒๖๓.๓๕ ๑๕.๒๐ 
ตราด ๑๒,๘๔๕.๕๙ ๑๓,๑๖๒.๘๓ ๑๔,๔๔๕.๐๕ ๑๒.๔๕ 
รวม ๑๕๒,๐๖๔.๕๙ ๑๕๑,๑๑๒.๘๒ ๑๘๖,๑๔๐.๙๙ ๒๒.๔๐ 
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     ผลการด าเนินการปรากฏว่า รายได้จากการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกในปี  ๒๕๕๖  มีรายได้รวม ๑๕๒,๐๖๔.๕๙ ล้านบาท ปี  ๒๕๕๗ มีรายได้รวม ๑๕๑,๑๑๒.๘๒ 
ล้านบาท ปี ๒๕๕๘  มีรายได้รวม ๑๘๖,๑๔๐.๙๙ ล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๒๒.๔๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
    (2.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการค้าโดยอ านวยความสะดวก การค้า การลงทุน    
การบริการเพ่ือรับรองเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดและการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ ๑๒) 

หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละที่

เพิ่มขึ้นจาก
ปี ๒๕๕๖ มูลค่ารวม ดุลการค้า มูลค่ารวม ดุลการค้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 

จันทบุรี ๔,๙๓๕.๓๘ ๔,๕๗๑.๕๗ ๖,๘๔๗.๙๒ ๖,๖๒๓.๓๖ ๑๒,๑๓๕.๘๒ ๑๑,๙๘๗.๖๖ ๕๗.๙๘ 
ตราด ๒๖,๘๒๕.๘๑ ๒๔,๐๓๗.๘๕ ๒๙,๖๓๖.๔๙ ๒๕,๔๗๓.๘๗ ๓๑,๘๑๖.๙๙ ๒๖,๓๒๙.๔๙ ๘.๙๑ 
รวม ๓๑,๗๖๑.๑๙ ๒๘,๖๐๙.๔๒ ๓๖,๔๘๔.๔๑ ๓๒,๐๙๗.๒๓ ๔๓,๙๕๒.๘๑ ๓๘,๓๑๗.๑๕ ๑๗.๖๗ 

      ผลการด าเนินการปรากฏว่า มูลค่าการค้าชายแดนทั้งส่งออกและน าเข้าสินค้า      
ป ี๒๕๕๖  และป ี๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึนจ านวน ๖,๕๕๕.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๔ สูงกว่าเป้าหมาย 
    (2.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และ
สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
คือ จ านวนระบบโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ ๑๐)  
     ผลการด าเนินการปรากฏว่า จ านวนระบบโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาใน
ส่วนของกลุ่มจังหวัดลงในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดรวม ๖ โครงข่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน
ชายแดน และการขนส่งสินค้าเกษตร คาดว่าเมื่อถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวนระบบโครงข่าย
คมนาคมที่ได้รับการพัฒนาจะสูงกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ในยุทธศาสตร์นี้ เป็นระบบโครงข่ายคมนาคม 
    (2.๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดของ
ผลไม้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕  ต่อปี (ร้อยละ  ๑๐) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ จ านวนเปลี่ยนแปลง ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
๑๑๙,๑๑๒ ล้านบาท ๑๒๐,๘๘๐ ล้านบาท ๑,๗๖๘ ล้านบาท ๑.๔๘ 

ผลการด าเนินการปรากฏว่า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๔๘ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัด แต่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส าคัญ (ทุเรียน มังคุด เงาะ) 
เพ่ิมสูงขึ้นมาก รวม เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔๓.๓๕ แยกเป็นทุเรียน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔๘.๗๖ มังคุด เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๒๔.๔๔ เงาะ เพิ่มข้ึนร้อยละ๔๘.๗๔ 
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                 ปี                
ผลผลิต 

ปี ๒๕๕๖                  
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๗                       
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๘                     
ล้านบาท 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น                 
จากปี ๒๕๕๖ 

ทุเรียน ๗,๙๕๗.๐๒  ๙,๐๗๔.๐๓  ๑๑,๘๓๗.๐๘  ๔๘.๗๖ 
มังคุด ๒,๗๖๖.๓๗  ๒,๙๒๒.๕๙  ๓,๔๔๒.๖๑ ๒๔.๔๔ 
เงาะ ๑,๗๒๐.๔๓  ๑,๙๘๐.๘๔  ๒,๕๕๙.๐๙ ๔๘.๗๔ 

รวม ๑๒,๔๔๓.๘๒ ๑๓,๙๗๗.๔๖ ๑๗,๘๓๘.๗๘ ๔๓.๓๕ 

    (2.๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนในประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลายด้านจ านวนมาก ตัวชีวัดที่
ส าคัญ ได้แก่จ านวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และมูลค่า
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม (ค ารับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘) 

มูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

ปี ๒๕๕๕                     
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๖                     
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๗                       
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๘                           
ล้านบาท 

จ านวนการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

๑๒,๔๑๕.๕๒ ๕๕,๙๗๕.๕๗  ๔๑,๔๐๒.๗๒  ๑๒๒,๗๘๗.๘๔  ๓๖,๗๙๐.๙๔ ๑๗๓.๗๙ 

     ผลการด าเนินการปรากฏว่า  จ านวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้ขับเคลื่อน
สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวในปี ๒๕๕๘ มีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
จังหวัดชลบุรี ๒.๑๙๓๐ อยู่ ในระดับ ๕ คือโรงงานอุตสาหกรรมใช้ เทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) เพ่ิมขึ้น จ านวน 282 ราย เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 120 คน ผู้ประกอบการรายใหม่และ/หรือ
ผู้ประกอบการรายเดิมได้รับการพัฒนา จ านวน 80 คน 
     มูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๗๓.๗๙ 
    (2.๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย คือ พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 2,000 ไร่ 
     ผลการด าเนินการปรากฏว่า พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 3,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.48 
พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น 200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และพ้ืนที่ปะการัง เพ่ิมขึ้น 1.5 คิดเป็นร้อยละ 
0.75 
  ๓) ผลส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
   ในการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่ผ่านมาถึงการด าเนินงานและผลการปฏิบัติเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และผลลัพธ์ของโครงการที่มีผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
   1) ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ในภาพรวม การด าเนินโครงการส่วนใหญ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตาม
แผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่รัฐบาลมีนโยบาย



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

40 

และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ท าให้การด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ดีขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา ในส่วนที่การบริหาร
โครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน อาจจ าแนกได้ในลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้ 

(๑) โครงการที่มีสัญญาว่าจ้างในวงเงินสูง และแบ่งการเบิกจ่ายเป็นรายงวด ผู้รับจ้าง
ไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายตามงวดงานที่แล้วเสร็จแต่ละงวด แต่ขอเบิกในคราวเดียวเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
ส่งผลถึงยอดการเบิกจ่ายในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายของรัฐบาล และแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ก าหนด ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด งบประมาณ 10,921,500 บาท และไม่มีมาตรการหรือ
ระเบียบใดท่ีจะบงัคับให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายตามงวดงานได ้      

(2) โครงการที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ได้ 
ได้แก่ โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
งบประมาณ 16,353,800 อันเนื่องมาจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ซึ่งกิจกรรมไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่แรก และโครงการเมือง
สะอาด งบประมาณ 10,000,000 บาท 

2) ผลลัพธ์ของโครงการ โดยพิจารณาโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้   
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ในภาพรวมโครงการส่วนใหญ่ตอบสนองการบรรลุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ส่งผลการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี บาง
โครงการที่จะต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว       
ภาคตะวันออกภายใต้สัญลักษณ์สีสันตะวันออก ในส่วนที่เป็นกิจกรรมกีฬาฟุตบอล และกอล์ฟ จะต้อง
เลือกกิจกรรมกีฬาอ่ืนที่อยู่ในความนิยมและมีกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่กว่า บางโครงการขาดการบริหาร
จัดการ ที่ดีหลังโครงการแล้วเสร็จ ส่งผลถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ได้แก่ โครงการฟ้ืนฟูพัฒนาหาด
บานชื่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไร้พรมแดน งบประมาณ 37,685,000 บาท ซึ่งไม่ได้มีการใช้
ประโยชน์จากอาคารสิ่งปลูกสร้างของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.51 ของงบประมาณโครงการ 

นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ท าให้ขาดการมุ่งเน้นที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรจะมีการก าหนดหรือให้ความส าคัญกับ
แหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภาพหรือโดดเด่นของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้มีการมุ่งเน้นการพัฒนา/ปรับปรุง 
และความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นต้นทางน าไปสู่การพัฒนาในกระบวนการที่เป็นกลางทาง 
และปลายทาง ที่จะท าให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อไป    

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ในภาพรวมโครงการส่วนใหญ่เป็น   
การปรับปรุงเส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงพ้ืนที่ชายแดนและเส้นทางสายหลัก จ านวน 7 เส้นทางซึ่ง
ตอบสนองการบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ส่งผลมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
จุดผ่านแดนในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี 

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ในภาพรวมไม่มีโครงการปรับปรุงเส้นทางโครงข่ายที่
เอ้ืออ านวยความสะดวกในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การขนส่งสินค้ าการ เกษตรจากแหล่งผลิต 
และการขนส่งด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้อาจพิจารณาได้ว่า เป็นกระบวนการสร้างคุณค่า 
(Value chain) ในลักษณะของกระบวนการกลางน้ าและปลายน้ าตอบสนองยุทธศาสตร์อ่ืน ท าให้ยาก
ต่อการประเมินผลลัพธ์ระดับ Outcome ในยุทธศาสตร์นี้ สมควรยุบยุทธศาสตร์นี้ในการจัดท า/ทบทวน
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในโอกาสต่อไป และน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องทั้งนี้ 
การเชื่อมโยงเส้นทางเครือข่าย การคมนาคมของกลุ่มจังหวัด ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากกลุ่มจังหวัด
อาจประสานหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด โดยของบลงทุนจากส่วนกลาง่านช่องทาง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในลักษณะแผน 4 ปีต่อไป 

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณกลุ่ม
จังหวัดมาโดยตลอด แต่จากการพิจารณากิจกรรมหลักในโครงการ พบว่า การด าเนินงานส่วนใหญ่ขาด
การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น เกษตรคุณภาพ ปลอดภัยเพ่ือการ
ส่งออก เป็นการด าเนินงานตามหน้าที่ปกติ และการแบ่งงบประมาณเท่าๆ กัน หรือใกล้เคียงกันในแต่ละ
จังหวัด การจัดสรรงบประมาณไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของศักยภาพและสภาพปัญหาที่จะต้องพัฒนา/แก้ไข
ปรับปรุงในแต่ละจังหวัด ดังนั้น ควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เกษตรที่โดดเด่น โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัด
อ่ืน เพ่ือให้การพัฒนาสิ่งที่มุ่งเน้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และวัดผลได้  

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไม่ได้รับงบประมาณกลุ่ม
จังหวัด ใช้งบของส่วนราชการเป็นส าคัญ 

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัด
มากที่สุด โครงการส่วนใหญ่ที่ส่งผลเชื่อมโยงยุทธศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดให้เกิดความสวยงาม โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
ตะวันออก โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่น 
การฟ้ืนฟูแนวปะการัง การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การคุ้มครองการจับสัตว์น้ า 
การรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและชายหาด การขยายผลถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การร่วม
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน การศึกษาชมธรรมชาติป่าชายเลน และการศึกษาและสัมผัสกับชีวิตชาวประมง
ในการเลี้ยงและจับสัตว์น้ า เป็นต้น  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เช่น ชายหาดบางเสร่ 
อ าเภอสัตหีบ ท าให้กระจายนักท่องเที่ยวจากพัทยา บางแสน และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นอ่ืนได้มาก  
และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งใกล้ตลาดชายฝั่ง
ทะเลอ่างศิลาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในด้านอาหารทะเล โดยการเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถของ
นักท่องเที่ยว 

ส าหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด    
(ภาคตะวันออก) ซึ่งได้รับงบประมาณต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 2557 และ 2559 เป็นโครงการที่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการถูกช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่ เพ่ือหาอาหารบริเวณ
แนวเชื่อมต่อป่าอุทยานแห่งชาติได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนท่ี 2                                                                                                                              
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

2.1.1 ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม 

2.1.1.1 อัตราการขยายตัวหรือลดลงของเศรษฐกิจ และขนาดของเศรษฐกิจ 
จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1,731,801 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๑๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,132,241 ล้านบาท) อยู่
ในล าดับที่ ๑ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 

อัตราการเจริญเติบโต (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) จากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน 
1,612,402 ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน 1,718,618 ล้านบาท และในปี ๒๕๕๗ จ านวน
1,731,801 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเท่ากับ ๑๐๖,๒๑๕ ล้านบาทหรือร้อยละ ๖.๕๘ ในปี ๒๕๕๖ และลดลง
ในปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๓,๑๘๓ ล้านบาทหรือร้อยละ ๐.๗๖ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส า คัญคือ ภาค
เกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลงในปี ๒๕๕๖ จากปี ๒๕๕๕ จ านวน -๔,๔๗๑ ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ -๓.๖๑  และกลับมาเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๗๖๘ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘ ขณะที่
ภาคนอกเกษตรผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ จ านวน ๑๑๐,๖๘๗ และ 
๑๑,๔๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๓ และ ๐.๗๑ ตามล าดับ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาอุตสาหกรรม การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดต่อคนเท่ากับ ๕๒๘,๕๓๕ บาทต่อคนต่อปี ขณะที่ระดับประเทศเท่ากับ ๑๙๕,๙๙๕ ล้านบาท 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดชลบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ๗๑๖,๐๕๑ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
๔๓๙,๙๗๕ บาท จังหวัดระยองมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ๘๗๔,๕๔๗ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดต่อคน ๑,๐๐๘,๖๑๕ บาท จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ๑๐๔,๒๐๔ ล้าน
บาท  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน ๒๐๐,๖๖๙ บาท จังหวัดตราด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด ๓๖,๙๙๙ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน ๑๔๐,๗๖๓ บาท  

เม่ือเปรียบเทียบภาพรวมของประเทศ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ    
ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 
๑๓๐,๓๑๗ ล้านบาท ในสาขาการประมงเพ่ิมขึ้น ๓,๙๓๓ ล้านบาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกในภาคเกษตร ปี ๒๕๕๖ ลดลง 119,112 ล้านบาท จากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
123,583 ล้านบาท จ านวน 4,471 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ-3.61 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
ประมงลดลงค่อนข้างมาก และในปี ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้น 123,583 ล้านบาท จ านวน ๑,๗๖๘ ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๔๘ โดยนอกจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดใน
ภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ และการประมง เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๖ และลดลงในปี ๒๕๕๗ 
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สาเหตุมาจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง สับปะรด ภาวะ
ภัยแล้ง การส่งออกลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลก 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ภาคนอกเกษตรในภาพรวม
เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๖ (1,599,506 ล้านบาท) จากปี ๒๕๕๕ (1,488,819 ล้านบาท) ค่อนข้างมาก 
จ านวน ๑๑๐,๖๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๓ และเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๗ (1,610,921 ล้านบาท) 
จากปี ๒๕๕๖ จ านวน ๑๑,๔๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ อัตราการเติบโตสูงกว่าในปี ๒๕๕๖ 
และการขยายตัวลดลงในปี ๒๕๕๗ ต่ ากว่าของประเทศ คือ ร้อยละ ๔.๖๑ และ ๓.๑๒ ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจ าแนกรายสาขา 
๑๔ สาขาพบว่า สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรม การก่อสร้าง โรงแรม ภัตตาคาร    
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ และการบริการด้านสุขภาพ
และสังคม มีอัตราการเติบโตน้อยกว่ากว่าอัตราการเติบโตของประเทศ ส่วนสาขาการไฟฟ้า แก๊ส และ
การประปา การขายส่ง การขายปลีกฯ ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯ การศึกษา 
การบริการ ด้านชุมชน และลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลมีอัตราการเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตของ
ประเทศ ดังรายละเอียดภาพที่ 2-1 และตารางที่ 2-1 

ภาพท่ี 2-1 
แสดงแผนภูมิผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๔๔ 

ตารางท่ี 2-1 
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2557 

ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศกลุ่ มจังหวัดภาค
ตะวันออก 

ประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

2557 2556 
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง 2557 2556 
จ านวน

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง 
ภาคเกษตร 1,343,504  1,469,888  -8.๕๙ 120,880  119,112  1,768  -1.48 
เกษตรกรรมการล่าสัตว์และ
การป่าไม้ 

1,235,419  1,365,736  -9.54 107,965  106,990  975  -0.91 

การประมง 108,085  104,152  -3.7๗ 12,915  12,121  793  -6.54 
ภาคนอกเกษตร 11,788,737  11,431,602  3.12 1,610,921  1,599,506  11,415  -0.71 
การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 494,266  495,103  -0.17 353,062  356,151  -3,089 0.87 
อุตสาหกรรม 3,620,622  3,571,876  1.36 667,937  677,132  -9,195 1.36 
การไฟฟ้าแก๊ส และการประปา 374,710  354,222  5.78 113,731  104,154  9,577  -9.20 
การก่อสร้าง 339,614  349,668  -2.88 30,123  31,135  -1,011 3.25 
การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต์ 
จักรยานยนต์  ของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

1,867,070  1,796,120  3.95 145,647  138,436  7,211  -5.21 

โรงแรมและภัตตาคาร 499,293  475,000  5.11 32,313  33,587  -1,274 3.79 
การขนส่งสถานท่ีเก็บสินค้า
และการคมนาคม 

921,096  898,172  2.55 72,538  73,693  -1,154 1.57 

ตัวกลางทางการเงิน 956,316  867,508  10.24 37,293  31,574  5,719  -18.11 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 

882,439  872,714  1.11 73,899  67,960  5,938  -8.74 

การบริหารราชการและการ
ป้องกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

800,539  761,262  5.16 46,591  50,573  -3,983 7.88 

การศึกษา 562,377  534,462  5.22 18,589  17,071  1,517  -8.89 
การบริการด้านสุขภาพและ
สังคม 217,084  206,175  5.29 13,130  12,477  653  -5.23 

การให้บริการด้านชุมชนสังคม
และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

228,537  226,023  1.11 4,973  4,832  141  -2.92 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 24,774  23,297  6.34 1,095  732  363  -49.65 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ ม
จังหวัด 

13,132,241  12,901,490  1.79 1,731,801  1,718,618  13,183  -0.77 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ ม
จังหวัดต่อคน (บาท) 195,995  193,266  -1.41 528,535  531,207  -2,672 0.50 

ประชากร (1,000 คน) 67,003  66,755  -0.37 3,277  3,235  41  -1.28 
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
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2.1.1.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ขึ้นอยู่ กับภาคนอกเกษตร ถึงร้อยล ะ 

๙๓.๐๒ โดยพ่ึงพาสาขาอุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่และเหมืองหินเป็นหลัก ส่วนภาคการเกษตรมี
มูลค่าเพียง ร้อยละ ๖.๙๘ เท่านั้น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ห่างจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมาก แหล่งรายได้ของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองมาจาก
ภาคนอกเกษตร ขณะที่แหล่งรายได้ของจังหวัดจันทบุรีภาคเกษตรมากกว่าภาคนอกเกษตรมาก  ส่วน
จังหวัดตราดรายได้จากภาคนอกเกษตรสูงกว่าภาคเกษตรเล็กน้อย ดังรายละเอียดตารางที่ 2-2 

ตารางท่ี 2-2 
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 
ภาคเกษตร   
(ล้านบาท) 

ภาคนอกเกษตร
(ล้านบาท) รวม (ล้านบาท) 

ร้อยละมูลค่าฯ
ของกลุ่มจังหวัด 

ชลบุรี 19,398  696,654  ๗๑๖,๐๕๑ ๔๑.๓๕ 
ระยอง 20,962  853,585  ๘๗๔,๕๔๗ ๕๐.๕๐ 
จันทบุรี 62,764  41,439  ๑๐๔,๒๐๔ ๖.๐๒ 
ตราด 17,756  19,243  ๓๖,๙๙๙ ๒.๑๔ 
รวม ๑๒๐,๘๘๐ ๑,๖๑๐,๙๒๑ ๑,๗๓๑,๘๐๑ ๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละมูลค่าของ
ภาคการผลิตท้ังหมด 

๖.๙๘ ๙๓.๐๒ ๑๐๐ 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2.1.1.3 ภาพรวมการเติบโตทาง เศรษฐกิจของรายจังหวัด 
(1) เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมขึ้นกับภาคนอกเกษตรเป็นหลัก 

สาขาอุตสาหกรรมมีรายได้สูงสุด ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียม รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง ขายปลีก สาขา
การไฟฟ้า แก๊ส การประปา และสาขาการขนส่ง  

(2) เศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ในภา พร วมขึ้นกับภาคนอกเกษตร ๓ สาขา      
ที่ส าคัญ คือ สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก ได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ รองลงมาเป็นสาขาเหมือง
แร่และย่อยหิน สาขาการขายส่ง ขายปลีก และสาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 

(3) เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมขึ้นกับภาคเกษตร ไ ด้แก่ สาขา
เกษตรกรรม สาขาประมง ส่วนภาคนอกเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ สาขาการขายส่ง ขายปลีก เป็นหลัก 

(4) เศรษฐกิจจังหวัดตราด ในภาพรวมขึ้นกับภาคเกษตร สาขาประมง สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ และภาคนอกเกษตร ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การขนส่ง
เป็นส าคัญ  

เพ่ือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดข้ามปี  
และก าจัดอิทธิพลของเงินเฟ้อจะใช้สถิติมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงในสาขาการผลิต
หมวดต่างๆ ดังรายละเอียดสัดส่วนโครงสร้างการผลิต ปี 2557 และอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ดังรายละเอียดภาพที่ 2-2 
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ภาพท่ี 2-2 
แสดงสัดส่วนโครงสร้างการผลิต ปี 2557 และอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

2.1.1.4 การเงินและธนาคาร 

(๑) ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีจ านวน
ส านักงานธนาคารพาณิชย์ ๕๒๑ แห่ง 

(๒) เงินรับฝาก ๕๔๒,๕๔๑ ล้านบาท 

(๓) เงินให้สินเชื่อ ๔๗๗,๔๓๓ ล้านบาทสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากร้อยละ๘๘     
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-3 

ตารางท่ี 2-3 
เงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จังหวัด จ านวน
ส านักงาน 

เงินรับฝาก 
(ล้านบาท) 

เงินให้สินเชื่อ
(ล้านบาท) 

สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก 
(ร้อยละ) 

ชลบุรี ๓๓๒ ๓๖๔,๕๓๖ ๓๓๑,๖๕๑ ๙๐.๙๘ 
ระยอง ๑๐๘ ๑๑๐,๒๘๖ ๑๐๖,๔๐๐ ๙๖.๔๘ 
จันทบุรี ๕๒ ๕๑,๐๑๔ ๓๑,๖๒๘ ๖๒.๐๐ 
ตราด ๒๙ ๑๖,๗๐๕ ๗,๗๕๔ ๔๖.๔๒ 
รวม ๕๒๑ ๕๔๒,๕๔๑ ๔๗๗,๔๓๓ ๘๘.๐๐ 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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2.1.2 ภาคการเกษตร 

2.1.2.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร 
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่แต่ละจังหวัดมีมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านเกษตรต่างกันไม่มากนัก ยกเว้นจังหวัดจันทบุรีที่มีมูลค่าสูงกว่ าจังหวัดอ่ืนๆ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัดชลบุรี 
ระยอง และตราดคล้ายคลึงกัน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลดลงเนื่องจาก
ปัญหาเศรษฐกิจโลก ท าให้ส่งออกได้น้อย ส าหรับจังหวัดจันทบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่มากนัก 
ดังรายละเอียดภาพที่ 2-3 

ภาพท่ี 2-3 
แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ภาคเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดในภาคเกษตร ณ ราคาประจ าปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒๐,๘๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๖.๙๘  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด รายได้อยู่ในระดับที่ ๒ รองจากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
และรายได้อยู่ในล าดับที่ ๔ รองจากสาขาอุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน และการขายส่ง     
การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ฯ รวมทั้งเป็นสาขาการผลิตที่รองรับแรงงานจ านวนมากของ กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก แม้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ในพ้ืนที่ มี
สัดส่วนไม่มากนักเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกทั้งหมด แต่เม่ือพิจารณาลง
ไปในรายพ้ืนที่จะเห็นว่าสาขาเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทต่อการใช้ประโยชน์ที่ ดินและโครงสร้าง
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ๔,๖๓๙,๐๐๐  ไร่ 
(ร้อยละ ๒.๖๖ ของประเทศ) เฉลี่ย 57.9๕ ไร่/ครัวเรือน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑)  ไม้ ยืน ต้น  ๒ ,๘๗๒ ,๔ ๗๑ ไร่  และไ ม้ผล  ๑ ,๕ ๕๘ ,๓๑๔  ไ ร่  ร ว ม 
๔,๔๓๐,๗๘๕ ไร่ (ร้อยละ ๕.๐๑ ของพ้ืนที่ไม้ยืนต้นและไม้ผลของประเทศ) จังหวัดจันทบุรีมี พ้ืนที่
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มากที่สุด ๑,๖๑๒,๙๗๐ ไร่ (ร้อยละ ๓๖.๔ ของพ้ืนที่ไม้ยืนต้นและไม้ผลของภาค) เป็นแหล่งผลไม้
เงาะ ทุเรียน มังคุด ล าไย และยางพารา 

(๒) พ้ืนท่ีพืชไร่ ๑,๑๙๓,๙๐๘ ไร่ (ร้อยละ ๒.๙๓ ของพ้ืนที่พืชไร่ของประเทศ) 
จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ ปลูกพืช ไร่มา กที่สุด  ๖๑๖,๒๑๕ ไร่ ( ร้อยละ ๕๑.๖๑ พ้ืนที่พืช ไร่ของภาค)       
เป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังและสับปะรด ดังรายละเอียดตารางที่ 2-4 

ตารางท่ี 2-4 
เน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร 

       (พันไร่) 
ประเภทพ้ืนท่ี ประเทศ ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

พ้ืนท่ีรวม(พันไร่) ๓๒๐,๖๙๖.๘๘๗ ๑๐,๖๗๐.๐๐๐ ๒,๗๒๗.๐๐๐ ๒,๒๒๐.๐๐๐ ๓,๙๖๑.๐๐๐ ๑,๗๖๒.๐๐๐ 
ป่าไม้ (พันไร่) ๑๐๙,๒๖๐.๙๔๙ ๒,๒๘๑.๐๐๐ ๓๐๖.๓๗๒ ๑๘๐.๗๐๐ ๑,๓๔๘.๕๔๐ ๗๗.๙๔๗ 
ชุมชนและท่ีอยู่อาศัย(พัน
ไร่) ๑๖,๕๒๑.๙๒๓ ๙๔๔.๔๑๗ ๔๙๒.๘๐๐ ๒๕๗.๔๓๓ ๑๒๕.๓๗๓ ๖๘.๘๑๑ 

พ้ืนท่ีถือครองทาง
การเกษตร(พันไร่) ๑๗๔,๓๐๖.๐๔๒ ๔,๖๓๙.๐๐๐ ๑,๓๐๖.๐๐๐ ๑,๑๗๑.๐๐๐ ๑,๖๒๖.๐๐๐ ๕๓๗.๐๐๐ 

ท่ีนา(พันไร่) ๗๕,๙๑๕.๒๓๒ ๓๗๘.๔๗๙ ๑๖๕.๔๙๙ ๖๘.๔๑๐ ๗๗.๑๗๑ ๖๗.๓๙๙ 
พืชไร่(พันไร่) ๔๐,๗๑๒.๗๑๒ ๑,๑๙๓.๙๐๘ ๖๑๖.๒๑๕ ๒๑๘.๒๐๗ ๓๒๙.๒๔๑ ๓๐.๒๔๕ 

 ไม้ยืนต้น(พันไร่) ๓๖,๔๓๒.๕๔๕ ๒,๘๗๒.๔๗๑ ๖๑๔.๕๙๙ ๑,๐๐๕.๐๒๓ ๗๑๐.๖๔๗ ๕๔๒.๒๐๒ 
 ไม้ผล(พันไร่) ๑๑,๒๒๕.๕๙๔ ๑,๕๕๘.๓๑๔ ๑๗๐.๑๕๒ ๒๕๖.๕๓๑ ๙๐๒.๓๒๓ ๒๒๙.๓๐๘ 

พืชสวน(พันไร่) ๑,๑๙๓.๐๐๐ ๑๓.๖๔๒ ๓.๙๒๖ ๐.๔๘๙ ๘.๓๐๒ ๐.๙๒๕ 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
(พันไร่) 

๑,๐๐๔.๐๐๐ ๕๐.๔๒๙ ๔๕.๙๔๙ ๒.๕๐๓ ๑.๗๔๓ ๐.๒๓๔ 

พืชน้ า(พันไร่) ๒,๗๑๑.๐๙๐ ๐.๒๔๔ ๐.๐๔๙ ๐.๑๙๕ - - 
สถานท่ีเพาะเลี้ยง 
พันธุ์สัตว์น้ า 
(พันไร่) 

๒,๙๐๔.๘๒๗ ๓๔๕.๐๑๑ ๘๑.๔๖๘ ๔๑.๓๓๖ ๑๖๘.๖๓๔ ๕๓.๕๗๓ 

อ่ืนๆ  (พันไร่) ๒,๕๐๔.๐๐๐ ๓๒๙.๒๑๘ ๕๕.๓๓๐ ๗๗.๙๔๗ ๑๒๗.๑๐๐ ๖๘.๘๔๑ 
พ้ืนท่ีนอกเกษตร(พัน
ไร่) ๒๐,๖๐๗.๙๖๓ 1,๕๐๗.๑๓๙ ๖๖๗.๓๑๖ ๓๖๘.๖๕๘ ๒๘๗.๕๔๕  1๘๓.๖๒๐ 

ขนาดฟาร์ม(ไร่/
ครัวเรือน) 

๒๕.๒ ๕๖.๗๐ ๗๕.๗๑ ๕๓.๓๓ ๔๕.๐๘ ๕๒.๖๙ 

จ านวนฟาร์ม ๕,๙๐๔,๑๐๒ ๑๒๘,๑๗๘ ๒๒,๗๒๐ ๓๕,๐๕๗ ๕๐,๗๑๐ ๑๙,๖๙๑ 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน ปี ๒๕๕๖ และส านังานเศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๕๖ 

หากพิจารณาพ้ืนที่ท าการเกษตรของทั้ง ๔ จังหวัดแล้วพบว่า พ้ืนที่เพาะปลูกท า
การเกษตรมีประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ท้ังหมดของแต่ละจังหวัด และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่
เกษตรกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ยกเว้นจังหวัดตราดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่เกษตร น้อย 
โดยพบว่า  

- จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น ๒,๑๙๘,๐๖๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๔๙ ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐ ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด       
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ภาคตะวันออก พ้ืนที่เกษตรในสัดส่วนแต่ละประเภทของจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่คือพ้ืนที่เกษตรกรรม
ประเภทไม้ผล ซ่ึงมีพ้ืนที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๕ ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด ไม้ผล
เศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรี คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด และล าไย (๑๑๗,๘๒๖ ไร่/ ๖๕,๘๐๗ ไร่/ 
๕๔,๘๖๙ ไร่ , ๑๐๘,๐๖๒ ไร่ตามล าดับ) รวม ๓๔๖,๕๖๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๖ ของพ้ืนที่
เกษตรกรรมทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี ตามล าดับ 

- พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองตอนบน มีบทบาททางด้านการผลิตพืช
เศรษฐกิจประเภทพืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด ประเภทไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ า มัน และ
ประเภทไร่นาข้าว  

- ส่วนพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดและจังหวัดระยองบางส่วนจะเป็น
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเภทไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น 

2.1.2.2 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ 
พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่องในเกือบทุกพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่เกษตรกรรมใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกส่วนใหญ่มาจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  และภาค
ตะวันออกต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา มากกว่า ๗ แสนไร่ รวมทั้งความผันผวนของราคาสินค้าทาง
การเกษตรและสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่มีความไม่แน่นอนท าให้เกษตรกรเกิดความไม่ม่ันใจในการลงทุน 
และการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต ท าให้มีเกษตรกรส่วนใหญ่ขายที่ท า กินให้แก่กลุ่ม
นายทุนไปเป็นจ านวนมากเนื่องจากได้ราคาดี รวมทั้งการรุกล้ าของพ้ืนที่เมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ เข้ามาในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะพ้ืนที่นา  และไร่ ในขณะที่ พ้ืนที่ทุ่งหญ้า  และ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลกลับมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะปัจจุบันเกษตรกรเริ่มนิยมหันมาท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะกุ้งบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
และการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ มังคุด ทุเรียนและล าไย 
ฯลฯ เพ่ือการส่งออกแทนการท านาและท าไร่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีมูลค่าทางการผลิตสูงราคาดีและ
เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งมีนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้า เสรีเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงส่งผลท าให้
แนวโน้มการปลูกพืชเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
นโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 

๑) ผลผลิตด้านเกษตรกรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกประเภทที่มีผลผลิตสูงตามล าดับเทียบกับกลุ่มจังหวัดทั้งหมด  ได้แก่ ทุเรียน ๓๓๘,๓๖๘ ตัน 
เงาะ ๒๑๖,๐๒๒ ตัน มังคุด ๑๑๔,๖๑๕ ตัน สับปะรด ๓๓๓,๓๘๘ ตัน ล าไย ๒๗๕,๔๑๐ ตัน มันส าปะหลัง 
๒,๐๖๕,๑๔๖ ตัน ยางพารา ๔๑๐,๐๓๑ ตัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดสาขาเกษตรกรรม 107,950 
ล้านบาท เป็นอันดับที่ ๒ รองจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นอกจากนี้ ยังมีอ้อย ๑,๓๔๑,๙๕๖ ตัน 
ปาล์มน้ ามัน ๕๐๕,๕๓๐ ตัน ดังรายละเอียดตารางที่ 2-5 
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ตารางท่ี 2-5 
ผลผลิตด้านเกษตรกรรม 

ชนิดพืช พ้ืนท่ีปลูก 
ท้ังประเทศ(ไร่) 

พ้ืนท่ีปลูกของ  
กลุ่มจังหวัด (ไร่) 

พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ก.ก.ต่อไร่) 

ทุเรียน(จตรช) ๖๘๖,๕๘๒ ๒๙๑,๒๙๘ ๒๔๕,๕๐๓ ๓๓๘,๓๖๘ ๑,๒๖๕ 
มังคุด(จตรช) ๔๔๙,๙๓๒ ๒๐๑,๙๐๐ ๑๘๘,๒๔๕ ๑๑๔,๖๑๕ ๕๔๘.๒๕ 
เงาะ(จตรช) ๒๙๓,๐๖๓ ๑๔๑,๒๐๐ ๑๓๕,๕๘๙ ๒๑๖,๐๒๒ ๑,๓๑๗ 
ล าไย(จตช) ๑,๑๐๑,๕๕๑ ๑๔๘,๓๙๔ ๑๓๗,๑๗๑ ๒๗๕,๔๑๐ ๑,๓๔๒.๖๖ 

พริกไทย(จตร) ๓,๒๕๙ ๓,๒๕๙ ๒,๗๕๒ ๑,๔๐๕ ๔๗๗.๓ 
ยางพารา(จตรช) ๑๘,๘๔๖,๐๐๙ ๑,๖๘๘,๑๐๑ ๑,๖๘๘,๑๐๑ ๔๑๐,๐๓๑ ๒๔๒ 

ปาล์มน้ ามัน(จตรช) ๔,๒๗๖,๒๔๐ ๒๐๐,๗๐๗ ๒๐๐,๗๐๗ ๕๐๕,๕๓๐ ๒,๔๒๐.๕ 
มันส าปะหลัง(จรช) ๙,๓๑๙,๗๑๘ ๕๓๗,๖๑๐ ๕๒๔,๔๗๙ ๒,๐๖๕,๑๔๖ ๔,๐๓๔ 

อ้อย(จรช) ๑๐,๕๓๐,๙๒๗ ๑๔๓,๔๔๓ ๑๒๐,๕๕๐ ๑,๓๔๑,๙๕๖ ๑๑,๔๐๐ 
สับปะรด(จตรช) ๔๓๔,๕๐๓ ๕๖,๕๘๖ ๕๖,๑๗๑ ๓๓๓,๓๘๘ ๔,๙๕๙.๕ 
ข้าวโพด(จช) ๗,๒๔๑,๖๖๗ ๓๘,๔๔๔ ๓๖,๑๖๐ ๒๓,๒๓๒ ๖๔๐.๕ 
ข้าว(จตรช) ๕๗,๓๑๕,๔๔๖ ๑๒๔,๐๑๗ ๑๒๒,๗๙๑ ๕๔,๘๑๘ ๔๑๙.๕ 

ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ผลผลิตด้านเกษตรท่ีส าคัญในแต่ละจังหวัด (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
(1) จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่พืชไร่ ๗๔๙,๖๔๘ ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชส าคัญ 

ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และสับปะรด ตามล าดับจ านวน ๕๔๕,๙๑๕ ไร่ 
ให้ผลผลิตรวม ๒,๕๙๒,๙๗๘,๐๐๐ กิโลกรัม พ้ืนที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ๖๙๙,๑๓๓ ไร่ เพาะปลูกพืชส าคัญ 
ได้แ ก่ ปา ล์มน้ า มัน  ย างพา รา  และอ่ืนๆ ตา มล า ดับ จ า นวน ๓๕๗,๖๓๒ ไร่  ให้ผลผลิตรวม 
๗๖๒,๒๔๔,๐๐๐ กิโลกรัม มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัว ๘,๙๗๓ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๑๓,๒๔๖,๗๓๕ 
กิโลกรัม มีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๕๗๑ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๓๓๑,๔๕๐ กิโลกรัม 

(2) จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่พืชไร่ ๒๘๗,๔๖๒ ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชส าคัญ 
ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง และอ้อย ตามล าดับ จ านวน ๑๐๖,๔๑๘ ไร่         
ให้ผลผลิตรวม ๒๔๓,๓๖๖,๐๐๐ กิโลกรัม พ้ืนที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ๑,๔๓๕,๓๘๓ ไร่ เพาะปลูกพืชส าคัญ 
ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน มังคุด ปาล์มน้ า มัน เงาะ มะพร้าว ขนุน และอ่ืนๆ ตามล าดับ จ านวน 
๗๐๔,๘๖๒ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๓๓๙.๑๕๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

(3) จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่พืชไร่ ๓๙๔,๕๕๐ ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชส าคัญ 
ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และสับปะรด ตามล าดับจ านวน ๒๘๑,๓๑๖ ไร่     
ให้ผลผลิตรวม ๘๑๒,๔๘๓,๐๐๐ กิโลกรัม พ้ืนที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ๑,๖๙๐,๑๖๖ ไร่ เพาะปลูกพืชส าคัญ 
ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน ล าไย มังคุด เงาะ ปาล์ม สละ ลองกอง มะพร้าว พริกไทย ตามล าดับ จ านวน 
๑,๒๒๒,๗๑๗ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๙๑๖,๙๓๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

(4) จังหวัดตราด มีพ้ืนที่พืชไร่ ๙๑,๖๒๒ ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชส าคัญ 
ได้แ ก่ ข้ าวนาปี  สั บปะรด และข้า วน าปรั ง ตามล า ดับ จ า นวน  ๒๒,๐๙๔ ไร่  ให้ ผลผลิตรวม 
๒๑,๙๘๗,๐๐๐ กิโลกรัม พ้ืนที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ๘๓๗,๒๐๖ ไร่ เพาะปลูกพืชส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม 
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เงาะ มังคุด ทุเรียน เงาะ มะพร้าว ล าไย พริกไทย และอ่ืนๆ ตามล าดับ จ านวน ๔๕๖,๒๒๙ ไร่           
ให้ผลผลิตรวม ๓๓๘,๙๗๔,๐๐๐ ตัน 

๒) ผลผลิตด้านปศุสัตว์ท่ีส าคัญ  
    การปศุสัตว์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีสัตว์เศรษฐกิจที่ส า คัญอาทิ

เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร นอกจากนี้ มีเป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคเนื้อ และโคนม  
(๑) การเล้ียงไก่ โดยเฉพาะไก่เนื้อมีการเลี้ยงมากในจังหวัดชลบุรีและ

จังหวัดระยอง รวม ๔๔,๗๒๖,๘๐๔ ตัว ที่อ าเภอบ้านบึง บ่อทอง ศรีราชา พนัสนิคม เมืองชลบุรี     
หนองใหญ่ พานทอง บางละมุง เกาะจันทร์ และสัตหีบ ตามล าดับ ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มทั้งหมดในส่วนของไก่ไข่ มีการเลี้ยงไก่ไข่ในลักษณะอิสระมีทั้งรายใหญ่ กลาง เล็ก จ านวนมากโดย
แหล่งเพาะเลี้ยงกระจายทั่วทั้ง ๔ จังหวัด เช่นที่จังหวัดชลบุรีมีการเลี้ยงกันมากที่ อ าเภอพนัสนิคม    
บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ พานทอง บางละมุง เกาะจันทร์ 

(๒) การเล้ียงสุกร แหล่งเพาะเลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ อ าเภอบ่อทอง พนัสนิคม 
หนองใหญ่ บ้านบึง ศรีราชา เกาะจันทร์ พานทอง และบางละมุง และจังหวัดระยอง จ านวนสุกรทั้งหมด   
๔๓๑,๕๒๑ ตัว 

(๓) โค ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนมากเลี้ยงในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี เป็นการเลี้ยงแบบอิสระภายใต้สหกรณ์โคนม แหล่งเพาะเลี้ยงที่ส า คัญ ได้แก่ 
ในพ้ืนที่อ าเภอหนองใหญ่ บ้านบึง พนัสนิคม บ่อทอง จังหวัดชลบุรี ส่วนที่จังหวัดจันทบุรี เลี้ยงมากที่
อ าเภอสอยดาว อ าเภอมะขาม และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ รวมโคนม โคเนื้อ ๔๗,๐๙๓ ตัว 

ผลผลิตด้านปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร  โคนมและโคเนื้อ
รวม ๕๓,๙๘๓,๕๑๙ ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕ ของทั้งประเทศ ๒๔๒,๕๖๗,๙๗๖ ตัว ในส่วน
จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ ของทั้งประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเลี้ยงไก่ร้อยละ ๒๔.๔๙ 
และเลี้ยงหมูร้อยละ ๕.๖๒ ของทั้งประเทศ  

เม่ือเทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ ไก่เน้ือเป็นอันดับ 4 รองจากกลุ่มภาคกลาง
ตอนบน 2 (ลพบุรี) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(นครราชสีมา) ไก่ไข่ เป็นอันดับ 3 รองจากกลุ่มภาคกลางตอนกลาง  (ฉะเชิงเทรา) กลุ่มภาคกลาง
ตอนบน 1 (อยุธยา) สุกรเ ป็นอันดับ 4 รองจากกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม) กลุ่ ม             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 (นครราชสีมา) กลุ่มภาคกลางตอนกลาง  (ฉะเชิงเทรา )              
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-6 
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ตารางท่ี 2-6 
การปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

จังหวัด ไก่เน้ือ/ไข่ เป็ดเน้ือ/ไข่ สุกร วัวนม วัวเน้ือ รวม ร้อยละ 
ชลบุรี ๓๕,๙๒๑,๓๖๔ ๗๘๒,๕๖๐ ๒๙๕,๙๗๑ ๓,๓๑๒ ๑๔,๐๔๒ ๓๗,๐๑๗,๒๔๙ ๑๕.๒๖ 

ระยอง ๑๒,๔๙๐,๖๖๒ ๒๔๗,๗๘๓ ๗๗,๘๙๗ - ๑๙,๙๑๑ ๑๒,๘๓๖,๒๕๓ ๕.๒๘ 

จันทบุรี ๓,๖๖๕,๐๙๐ ๑๔,๔๕๐ ๔๕,๗๘๘ ๓,๗๖๙ ๓,๑๙๕ ๓,๗๓๒,๒๙๒ ๑.๕๓ 

ตราด ๓๗๐,๘๘๕ ๑๒,๕๘๑ ๑๑,๘๖๕ ๒๓๙ ๒,๖๒๕ ๓๙๘,๑๙๕ ๐.๑๖ 
รวม ๕๒,๔๔๘,๐๐๑ ๑,๐๕๗,๓๗๔ ๔๓๑,๕๒๑ ๗,๓๒๐ ๓๙,๗๗๓ ๕๓,๙๘๓,๙๘๙ ๒๒.๒๕ 

ประเทศ ๒๑๔,๑๕๕,๙๗๖ ๑๕,๒๒๒,๕๑๓ ๗,๖๗๔,๙๕๘ ๖๐๘,๓๖๗ ๔,๙๐๕,๗๐๕ ๒๔๒,๕๖๗,๕๑๙  

ร้อยละ ๒๔.๔๙ ๖.๙๔ ๕.๖๒ ๑.๒๐ ๐.๘๑ ๒๒.๒๕  
ท่ีมา :  กรมปศุสัตว์ 

 
3) ผลผลิตด้านประมงท่ีส าคัญ  

เนื่องจากพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกติดชายฝั่งทะเล ท าให้การผลิตใน
สาขาประมงมีบทบาทท่ีส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ การผลิตสาขาประมงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน   
คือ เพาะเลี้ยงชายฝั่ง ประมงทะเล และประมงน้ าจืด 

(๑) การประมงทะเล เริ่มมีปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ลดลง 
(๒) สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเริ่มมีปริมาณมากขึ้น โดยสัตว์น้ าที่นิยม

เพาะเลี้ยงคือ กุ้งขาว ซ่ึงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘ ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด โดยพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งจะกระจายตัวอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยงส าคัญ ๓ จังหวัด   
คือ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม และอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่อ าเภอ
พนัสนิคม พานทอง บ่อทอง และเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี และอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

บริเวณพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
ราคากุ้งตกต่ าอันเนื่องมาจากมีปัญหาเรื่องการส่งออก การถูกกีดกันทางการค้า การแข่งขันทางด้าน
การตลาด ปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้ง และปัญหาราคาตกต่ า ท าให้เกษตรกรบางส่วนหยุดเลี้ยง
ชั่วคราว โดยหันไปเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น ปลากะพง ปลาเก๋า เป็นต้น 

ในส่วนของการประมงน้ าจืด มีแหล่งเลี้ยงที่ส า คัญ คือ จังหวัดชลบุรี โดย
เฉพาะที่อ าเภอพนัสนิคม พานทอง เมืองชลบุรี บ่อทอง และหนองใหญ่ โดยปลาที่ใช้เลี้ยงมีทั้ง ปลาดุก 
ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาเบญจพรรณต่างๆ 

(๓) การประมงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในปี ๒๕๕๘ ส่วนใหญ่
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน ๓,๑๕๗ ฟาร์ม เนื้อที่ ๕๓,๙๘๔ ไร่ รวม ๖๗,๔๙๓ ตัน ส่วนใหญ่เป็นกุ้งแวนาไม 
๖๗,๐๗๐ ตัน จังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตมากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดตราด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านประมง 12,915 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ รองจากกลุ่มภาคใต้ชายแดน กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี) และกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
(ภูเก็ต) เป็นมูลค่าจากกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ๑๒,๖๗๗,๙๔๘,๐๐๐ บาท ดังรายละเอียดตารางที่ 2-7 แสดง
ผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งทะเล และรายละเอียดตารางที่ 2-8 มูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้จาการเลี้ยงกุ้งทะเล 
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ตารางท่ี 2-7 
ผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งทะเล 

จังหวัด ฟาร์ม เน้ือท่ี 
ผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งทะเล (ตัน) 

รวมกุ้ง แชบ๊วย กุลาด า แวนาไม โอคัก กุ้งอ่ืนๆ 
ประเทศ ๒๑,๐๗๑ ๒๙๕,๕๖๘  ๒๗๙,๙๐๗ ๑๙๖ ๑๖,๒๙๒ ๒๖๓,๒๔๕ ๑๔๖ ๒๘ 
ชลบุรี ๓๑๙ ๒,๑๐๗ ๑,๓๒๑ - - ๑,๓๒๑ - - 
ระยอง ๓๕๒ ๖,๕๑๔ ๙,๙๘๕ - ๙๑ ๙,๘๙๔ - - 
จันทบุรี 1,92๕ ๓๖,๐๙๗ ๓๔,๗๘๗ ๖๔ ๒๑๔ ๓๔,๔๕๕ ๒๖ ๒๘ 
ตราด ๕๖๑ ๙,๒๖๖ ๒๑,๔๐๐ - - ๒๑,๔๐๐ - - 
รวม ๓,๑๕๗ ๕๓,๙๘๔ ๖๗,๔๙๓ 64 305 ๖๗,๐๗๐ ๒๖ ๒๘  

ท่ีมา :  สถิติการเกษตรประเทศไทย 2558, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางท่ี 2-8 
มูลค่าสัตว์น้ าท่ีจับได้จากการเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

จังหวัด 
มูลค่าสัตว์น้ าท่ีจับได้จาการเลี้ยงกุ้งทะเล (พันบาท) 

รวมกุ้ง แชบ๊วย กุลาด า แวนาไม โอคัก กุ้งอ่ืนๆ 
ประเทศ  ๕๒,๓๑๗,๕๒๙ ๔๙,๔๗๒ ๓,๗๔๑,๓๕๓ ๔๘,๕๑๑,๑๐๒ ๑๔,๔๐๘ ๑,๑๙๔ 
ชลบุรี ๒๒๑,๒๒๓ -  ๒๒๑,๒๒๓ - - 
ระยอง ๑,๘๕๓,๙๐๙ - ๑๗,๓๘๕ ๑,๘๓๖,๕๒๔ - - 
จันทบุรี ๖,๕๗๔,๘๗๔ ๑๑,๖๙๓ - ๖,๕๑๗,๑๖๓ ๑,๕๓๘ ๑,๑๙๔ 
ตราด ๔,๐๒๗,๙๔๒ - - ๔,๐๒๗,๙๔๒ - - 
รวม ๑๒,๖๗๗,๙๔๘ 11,693 17,385 ๑๒,๖๐๒,๘๕๒ 1,538 1,194 

ท่ีมา :  สถิติการเกษตรประเทศไทย 2558, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีการด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2545 และเพ่ือการให้

ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐ  ปี 2556 มีการปรับระบบการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรโดยให้มีรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรเป็นรายแปลงและรับขึ้นทะเบียน
ใหม่    ผลจากการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ครัวเรือนเกษตรกรกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ที่ขอขึ้นทะเบียนจ านวน ๑10,655 ครัวเรือน เพ่ิมขึ้น จากปี ๒๕๕๔ (82,443) 
จ านวน 28,222 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.23  

ภาคเกษตรในจังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ถือครองที่ดินเกษตรน้อยกว่าจังหวัดระยอง 
จันทบุรีและตราด แต่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านเกษตร ในสัดส่วนสูงกว่า สาเหตุมาจากมี
เทคโนโลยีการผลิตทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการท าเกษตรอาจสะท้อนถึงที่ ดินหรือทรัพยากรน้ า หรือ
ชนิดสินค้าเกษตรที่ผลิตท ารายได้มากกว่า 

จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๙ ของ กรมส่งเสริม
การเกษตร ดังรายละเอียดตารางที่ 2-9 
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ตารางท่ี 2-9 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๙ 

จังหวัด 
จ านวน

ครัวเรือน 
ท้ังหมด 

จ านวนครัวเรือน
เกษตรกรท่ีขึ้น 

ทะเบียนเกษตรกร
ปี ๒๕๕๔ 

จ านวนครัวเรือน
เกษตรกรท่ีขึ้น 

ทะเบียนเกษตรกร
ปี ๒๕๕8 

ร้อยละครัวเรือนเกษตรท่ี
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เทียบครัวเรือนท้ังหมด 

ปี ๒๕๕8 

จ านวน
ทะเบียนบ้าน
ท่ีขึ้นทะเบียน

เกษตรกร 

เน้ือท่ีท่ีดินท่ี 
ถือครอง (ไร่) 

พ้ืนท่ีถือครอง
เฉลี่ยต่อ

ครัวเรือนท่ีขึ้น
ทะเบียน (ไร่) 

ชลบุรี 415,460 50,024 51,993 12.51 26,081 ๑,๖๙๗,๙๐๘ 32.65 

ระยอง 104,107 14,887 23,377 22.45 32,763 ๑,๕๙๒,๖๙๕ 68.13 
จันทบุรี 41,709 11,168 24,835 59.54 38,226 ๒,๑๙๘,๐๖๑ 88.50 
ตราด 30,176 6,364 10,450 34.63 24,623 ๙๒๓,๘๘๖ 88.41 
รวม 591,452 82,443 110,655  121,693 ๖,๔๑๒,๕๕๐ 57.95 

ท่ีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร  

2.1.3 ภาคนอกการเกษตร  
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกเกษตรในภาพรวม 

กราฟเส้นแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปริมาณลูกโซ่ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาคนอกเกษตร เช่น อุตสาหกรรม  ตัวกลางทางการเงิน ขนส่ง คลังสินค้า และสาขา
การผลิตอ่ืนๆ จะเห็นว่าจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคนอก เกษตรใกล้เคียงกัน 

ในส่วนของจังหวัดชลบุรีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคนอกเกษตรเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในปี ๒๕๕๔ 
ลดลงในปี ๒๕๕๕ และเพ่ิมขึ้นอีกในปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ เนื่องมาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมเป็นตัวแปรส าคัญ ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอ่ืนๆ ที่อาจมีส่วนเก่ียวเนื่อง มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีกฯ การขนส่ง แต่ส าหรับ
สาขาที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงจะไม่มากนัก ได้แก่ การไฟฟ้า แก๊สฯ ตัวกลางทางการเงิน โรงแรม
และภัตตาคาร การบริการด้านอสังหาริทรัพย์ และการบริหารราชการฯ 

ส าหรับจังหวัดระยอง มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคนอกเกษตรมีทิศทางเช่นเดียวกับจังหวัด
ชลบุรี คือ ลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ และลดลงอีกครั้งในปี ๒๕๕๗ โดย
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามการเพ่ิมขึ้นลดลงของสาขาอุตสาหกรรมที่ไม่มากนักอย่างชัดเจนในสาขาที่มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์สูง ได้แก่ การท าเหมืองแร่ฯ การไฟฟ้าฯ การขายส่งฯ การบริหารด้านอสังหาริมทรัพย์ 
การขนส่ง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคนอกเกษตร ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐     
ล้านบาท ในทั้งสองจังหวัด  

มูลค่าที่แตกต่างกันมากของทั้ง 4 จังหวัดท าให้กราฟไม่อาจสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลง
ของจังหวัดจันทบุรีและตราดได้ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคนอกเกษตร          
ในปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๗ เป็นผลมาจากสาขาอุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่ฯ การไฟฟ้าฯ การขายส่งฯ           
การบริหารด้านอสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง ดังรายละเอียดภาพที่ 2-4 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ภาคนอกเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 แบบปริมาณลูกโซ่ และ
รายละเอียดภาพที่ 2-5 แผนภูมิแสดงมูลค่าการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคนอกเกษตร 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 จังหวัดชลบุรี – ระยอง และ จังหวัดจันทบุรี – ตราด แบบปริมาณลูกโซ่ 
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ภาพท่ี 2-4 
แผนภูมิแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ภาคนอกเกษตร  

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 แบบปริมาณลูกโซ่  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2-5 
แผนภูมิแสดงมูลค่าการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคนอกเกษตร  

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 จังหวัดชลบุรี – ระยอง และ จังหวัดจันทบุรี – ตราด แบบปริมาณลูกโซ่ 

การเปลี่ยนแปลงภาคนอกเกษตรของจังหวัดจันทบุรีเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปี ๒๕๕๕ 
ยกเว้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗  ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสาขา
อุตสาหกรรม การไฟฟ้า การก่อสร้าง การขายส่งฯ การบริหารราชการฯ ลดลง ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคนอกเกษตรของจังหวัดตราดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยทุกปี เนื่องจากการขยายตัวเก่ียวเนื่อง
การค้าชายแดน ได้แ ก่ สาขาการขนส่ง สถานที่ เก็บสินค้าและการคมนา คม สาขา การขายส่ ง            
การขายปลีก ฯ เป็นส าคัญ 
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2) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาประจ าปี ของแต่ละจังหวัด  
จากแผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาประจ าปี ในสาขาการผลิตต่างๆ        

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเห็นได้ว่า สาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรของแต่ล ะจังหวัดมี
ความส าคัญแตกต่างกันไป จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองการผลิตอุตสาหกรรมจะเป็นรายได้หลัก
อันดับหนึ่งของจังหวัด สาขาการผลิตที่ท ารายได้รองลงมาก็ล้วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมในต้นน้ าถึง
ปลายน้ า เช่น การท าเหมืองแร่เหมืองหิน สาขาการขนส่งคลังสินค้าและคมนาคมสินค้า และสาขาที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การไฟฟ้า แก็ส และประปา ขณะที่รายได้หลักของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ตราดอยู่ในสาขาเกษตร ประมง บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ เม่ือมีความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองจะได้รับผลกระทบผ่านทางภาคอุตสาหกรรม
มากกว่าจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเนื่องจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุกตัว และสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นต่อราคาสูงกว่าสินค้าภาคเกษตร  ดังรายละเอียดภาพที่ 2-6 ถึง       
ภาพที่ 2-9 แผนภูมิแสดงสัดส่วน มูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมจังหวัดชลบุ รี  ระยอง จันทบุรี และตรา ด             
ณ ราคาประจ าปี 2557  

ภาพท่ี 2-6 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ณ ราคาประจ าปี 2557 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ณ ราคาประจ าป ี 2557 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 

การประมง 

การท าเหมืองแร่ฯ  

อุตสาหกรรม 

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 

การก่อสร้าง 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
โรงแรมและภัตตาคาร 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม  

ตัวกลางทางการเงิน 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ  

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาค
บังค ับ 
การศึกษา 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม  

การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 2-7 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง ณ ราคาประจ าปี 2557 

 
 

ภาพท่ี 2-8 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี ณ ราคาประจ าปี 2557 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง ณ ราคาประจ าป ี2557 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 

การประมง 

การท าเหมืองแร ่ฯ 

อุตสาหกรรม 

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา  

การก่อสร ้าง 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในคร ัวเร ือน 
โรงแรมและภัตตาคาร  

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม 

ตัวกลางทางการเงิน 

บริการด้านอสังหาร ิมทร ัพย์ฯ  

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมท้ังการประกัน สังคมภาคบังคับ 

การศึกษา  

การบริการด้านสุขภาพและสังคม 

การให้บร ิการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทุบรี ณ ราคาประจ าปี 2557 
 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 

การประมง 

การท าเหมืองแร่ฯ  

อุตสาหกรรม 

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 

การก่อสร้าง 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
โรงแรมและภัตตาคาร 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม  

ตัวกลางทางการเงิน 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ  

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคม
ภาคบังค ับ 
การศึกษา 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม  

การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 2-9 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตราด ณ ราคาประจ าปี 2557 

 
 

3) แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด 

(1) แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๗ 
เฉพาะสาขาที่ผลิตภัณฑ์มวลรวม มีมูลค่าสูงในแต่ละจังหวัด แสดงโดยแผนภูมิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดชลบุรี ในสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ ภาคนอกเกษตรกรรม ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า แก็ส 
และประปา สาขาขายส่งขายปลีก ฯ (การค้า) สาขาขนส่ง คมนาคม และสาขาโรงแรมภัตตาคาร                              
ดังรายละเอียดภาพที่ 2-10  

ภาพท่ี 2-10 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มจังหวัดชลบุรี แบบปริมาณลูกโซ่ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 
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พันล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัจันทุบรี ณ ราคาประจ าปี 2557 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 

การประมง 

การท าเหมืองแร่ฯ  

อุตสาหกรรม 

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 

การก่อสร้าง 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
โรงแรมและภัตตาคาร 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม  

ตัวกลางทางการเงิน 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ  

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคม
ภาคบังค ับ 
การศึกษา 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม  

การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ  

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 
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2553 2554 2555 2556 2557
อุตสาหกรรม 267,968 265,754 230,591 235,336 244,488

การไฟฟ้า ฯ 28,719 29,816 34,011 42,052 43,707

การค้า ฯ 49,934 49,398 47,677 49,713 51,308

โรงแรมและภัตตาคาร 17,435 20,267 21,715 25,799 24,425

การขนส่ง ฯ 35,317 34,747 40,099 43,703 43,068

พันล้านบาท 
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(2) แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระยอง ในสาขาที่ส าคัญ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคนอกเกษตรกรรม ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน สาขาการไฟฟ้า แก็ส 
และประปา สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขาการบริการอสังหาริมทรัพย์ฯ และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร                 
ดังรายละเอียดภาพที่ 2-11 

ภาพท่ี 2-11 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มจังหวัดระยอง แบบปริมาณลูกโซ่ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(3 )  แ นว โ น้ม ผลิตภั ณฑ์มวล รวมข อง จังห วั ดจันท บุรี  ใ นสา ขา ที่ ส า คั ญ                 
ภาคเกษตรกรรม ส าหรับภาคนอกเกษตรกรรม ได้แก่ สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาบริการอสังหาริมทรัพย์ และสาขาประมง ดังรายละเอียดภาพที่ 2-12 

ภาพท่ี 2-12 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มจังหวัดจันทบุรี แบบปริมาณลูกโซ่ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 
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2553 2554 2555 2556 2557
อุตสาหกรรม 190,880 170,921 178,202 193,624 184,491

การไฟฟ้า ฯ 30,715 36,273 36,757 34,761 36,142

การค้า ฯ 36,462 36,672 33,334 35,672 34,577

โรงแรมและภัตตาคาร 1,685 1,910 2,217 2,400 2,302

การขนส่ง ฯ 10,973 11,481 11,793 11,445 11,698

พันล้านบาท  
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2553 2554 2555 2556 2557
อุตสาหกรรม 4,186 3,627 3,765 3,363 3,494

การไฟฟ้า ฯ 1,094 1,169 1,294 1,192 1,167

การค้า ฯ 7,472 8,412 7,210 6,810 7,510

โรงแรมและภัตตาคาร 343 386 518 557 562

การขนส่ง ฯ 1,634 1,717 1,444 1,471 1,483
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(4) แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตราด ในสาขาที่ส า คัญ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคนอกเกษตรกรรม ได้แก่ สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บและการคมนาคม, การโรงแรมและภัตตาคาร , 
สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ, การประมง, เกษตรกรรม ล่าสัตว์และป่าไม้ ดังรายละเอียดภาพที่ 2-13 

ภาพท่ี 2-13 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มจังหวัดตราด แบบปริมาณลูกโซ่ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกเกษตรรายสาขาท่ีส าคัญ 

1) สาขาอุตสาหกรรม 
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม  

ปี พ .ศ .  ๒๕๕๗ กลุ่ มจั งหวัดภา คตะวันออกมี มูล ค่า ผลิตภัณฑ์ส า ขา
อุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี  รวม ๖๗๗,๑๓๒ ล้านบาท เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกทั้งหมด ๑,๗๑๘,๖๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙ และภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวจากปีย้อนหลังปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เฉลี่ยร้อยละ ๔.๐๑  

จังหวั ดชลบุรี มีมูล ค่า ผลิ ตภัณฑ์มวลร วมสา ขา อุตสาหกรรมปี  2557 
(346,679 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๖ (344,549 ล้านบาท) จ านวน ๑๒,๑๓๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๖๒ จังหวัดระยองมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรมลดลง  ปี 2557 (314,381 ล้าน
บาท) จ านวน ๒๑,๕๒๕ ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ -๖.๔๐ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-10 และ    
ภาพที่ 2-14 
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2553 2554 2555 2556 2557
อุตสาหกรรม 611 587 722 701 687
การไฟฟ้า ฯ 487 503 566 538 557
การค้า ฯ 2,933 3,202 2,654 2,270 2,456
โรงแรมและภัตตาคาร 1,177 1,282 1,525 1,781 1,784
การขนส่ง ฯ 2,163 1,938 1,984 2,443 2,774
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ตารางท่ี 2-10 
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี 2557 

หน่วย:  ล้านบาท 
จังหวัด ปี ๒๕๕๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
ชลบุรี ๓๑๑,๓๘๔ ๓๓๔,๕๔๙ ๓๔๖,๖๗๙ ๑๗,๖๔๗.๕ ๕.๕๓ 
ระยอง ๒๙๙,๐๙๐ ๓๓๕,๙๐๖ ๓๑๔,๓๘๑ ๑๕,๒๙๑ ๒.๙๕ 
จันทบุรี ๕,๗๓๑ ๕,๑๐๗ ๕,๒๘๐ -๒๒๕.๕ -๓.๗๕ 
ตราด ๑,๕๑๗ ๑,๕๗๑ ๑,๕๙๗ ๘๐ ๒.๖๐ 
รวม ๖๑๗,๗๒๓ ๖๒๗,๑๓๒ ๖๖๗,๙๓๗ ๕๐,๒๑๔ ๔.๐๑ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภาพท่ี 2-14 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ ราคาประจ าปี  

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 
 

\\ 
 

 

ฐานอุตสาหกรรมหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี       
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙ จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ซ่ึงมีอุตสาหกรรมส าคัญ 5 ประเภท ได้แก่ 
(๑) กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนในจังหวัดชลบุรี และระยอง (๒) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
จังหวัดชลบุรี และระยอง (๓) กลุ่มปิโตรและเคมีภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี และระยอง (๔) กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (กิจการ
เส้นใยประดิษฐ์ ด้ายหรือผ้าฟอกย้อม/พิมพ์ เครื่องนุ่งห่ม) ในจังหวัดชลบุรี 

(๒) แนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรม 
(2.๑) ประเภทอุตสาหกรรมจ าแนกตามการผลิต  

ในปี ๒๕๕๗ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
มี ๘,๖๖๗ แห่ง เงินลงทุน ๑,๔๒๘,๕๐๑ ล้านบาท มีแรงงานจ านวน ๔๓๘,๔๖๖ คน  

สถิติสะสมจ านวนโรงงานทั้ง ๓ จ าพวก ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จ าแนกรายจังหวัด ณ สิ้นปี ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-11 

 

ชลบุรี, ๑๗,๖๔๗.๕๐
ระยอง, ๑๕,๒๙๑

จันทบุรี, -๒๒๕.๕๐ ตราด, ๘๐

0 1 2 3 4 5

อัตราเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ระหวา่งปี 2555 - 2557

เปลีย่นแปลง

๐

๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
๒๕๕๕ ๓๑๑,๓๘๔ ๒๙๙,๐๙๐ ๕,๗๓๑ ๑,๕๑๗

๒๕๕๖ ๓๓๔,๕๔๙ ๓๓๕,๙๐๖ ๕,๑๐๗ ๑,๕๗๑

๒๕๕๗ ๓๔๖,๖๗๙ ๓๑๔,๓๘๑ ๕,๒๘๐ ๑,๕๙๗

GRP ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างป ี2555 - 2557
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ตารางท่ี 2-11 
ประเภทอุตสาหกรรมจ าแนกตามการผลิต ปี ๒๕๕๗ 

จังหวัด จ านวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
ชาย หญิง รวม 

ชลบุรี  ๔,๘๔๗ ๕๑๒,๕๑๔.๗๐ ๑๙๘,๐๕๘ ๗๙,๐๘๙ ๒๗๗,๑๔๗ 
ระยอง  ๒,๗๑๓ ๙๐๑,๗๔๑.๗๓ ๑๐๙,๒๒๑ ๓๖,๒๔๕ ๑๔๕,๔๖๖ 
จันทบุรี  ๗๑๔ ๑๐,๘๕๓.๙๙ ๖,๕๗๐ ๔,๙๘๔ ๑๑,๕๕๔ 
ตราด  ๓๙๓ ๓,๓๙๐.๗๗ ๒,๘๖๑ ๑,๔๓๘ ๔,๒๙๙ 
รวม ๘,๖๖๗ ๑,๔๒๘,๕๐๑ ๓๑๖,๗๑๐ ๑๒๑,๗๕๖ ๔๓๘,๔๖๖ 

ท่ีมา :  ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

(2.๒) จ านวนนิคมอุตสาหกรรม 

เขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมที่ส า คัญ  ภายในพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๒ 
แห่ง โดยต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดระยองจ านวน ๗ แห่ง และจังหวัดชลบุรี ๕ แห่ง นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่
ประกอบการอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่จังหวัดระยองอีกเป็นจ านวนมาก ได้แก่             
เขตประกอบการอุตสาหกรรม  ๔ แห่ง เขต/สวนอุตสาหกรรม ๒ แห่ง และชุมชนอุตสาหกรรมอีก ๔ แห่ง 
ซ่ึงเป็นผลจากการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
มาต้ังแต่อดีต 

(2.๓) เงินลงทุน 
จังหวั ดชลบุ รี ส่ วน ใหญ่ อยู่ ใ นปร ะเภทยา นยน ต์และชิ้ น ส่ วน 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน จังหวัดระยองอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม
เคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม ส่วนจังหวัด
จันทบุรีจะเป็นอุตสาหกรรมเก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมขนส่ง 
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยาง  อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตราด คือ อุตสาหกรรมอาหาร  

(2.๔) การจ้างงาน  
ใน ๙ หมวดอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

ซ่ึงประกอบด้วย ๑) อาหารและเครื่องด่ืม ๒) เสื้อผ้า สิ่งทอและรองเท้า ๓) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ๔) 
กระดาษและ สิ่งพิมพ์ ๕) เคมี ยาง น้ ามัน พลาสติก ๖) เซรามิก แก้ว เครื่องประดับ ๗) เหล็กและโลหะ 
๘)เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนรถยนต์ ๙) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้พบว่า หมวดอุตสาหกรรมทั้ง ๙ มี
ที่ต้ังที่เหมาะสม ได้เปรียบในท าเลเชิงเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ และมีตลาดขนาด
ใหญ่รองรับผลผลิตอยู่นอกพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สรุปได้ดังนี้ 

- หมวดอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และพ่ึงพาตลาดต่ างประเทศ 
ประกอบด้วย หมวดที่ ๗ เหล็กและโลหะ หมวดที่ ๘ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนรถยนต์ และหมวดที่ ๕ 
เคมี ยาง น้ ามัน พลาสติก พ้ืนที่ท่ีมีความได้เปรียบและเชี่ยวชาญในการผลิตอุตสาหกรรม หมวดที่ ๗ 
ได้แก่ จังหวัดระยองและชลบุรี 

- หมวดอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กใช้แรงงานและวัตถุดิบในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยหมวดที่ ๑ อาหารและเครื่องด่ืม หมวดที่ ๓ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และหมวดที่ ๔ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

63 

กระดาษและสิ่งพิมพ์ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ พวกหนึ่ง    
กับหมวดที่ ๖ เซรามิก แก้ว เครื่องประดับ หมวดที่ ๙ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และหมวดที่ ๒ 
เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมากเป็นส่วนใหญ่อีกพวกหนึ่ง 

(2.๕) สินค้าอุตสาหกรรมหลัก 
ลักษณะการกระจายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซ่ึงเป็นฐานการพัฒนา

อุตสาหกรรมในที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีจ านวนมากที่สุด หากพิจารณาจากจ านวนการ
จ้างงาน จะพบว่า การท างานในอุตสาหกรรม จ าแนกเป็น ๒๑ ชนิด และได้ยกตัวอย่างการจ าแนก           
ออกมา ๔ ชนิด ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาและเคมีภัณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ 

กลุ่ มที่  ๒ อุตสา หกร รมยานยน ต์และชิ้ น ส่ วน  เครื่อ ง ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์เหล็กและเหล็กกล้า รองเท้าและเครื่องหนัง และยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง คิดเป็น    
ร้อยละ ๗.๔๘ 

กลุ่มที่ ๓ อุตสาหกรรมอาหาร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ 
กลุ่มที่ ๔ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เซรามิกและแก้ว 

และผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖ 
อุตสาหกรรมทั้ง ๔ กลุ่มมีศักยภาพที่จะพัฒนาเชื่อมโยงกันภายในกลุ่ม 

เกิดความประหยัดจากภายนอก การพัฒนาโลจิสติกส์ ส่งเสริมการเป็นพันธมิตรสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนานวัตกรรม เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ภายนอก 

(๓) กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ขนาดกลาง (ME) และขนาดใหญ่ (LE) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕7 จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ 

จ านวน 2,736,744 ราย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.76 เม่ือเทียบกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เป็นจ านวนวิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) มากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 2,723,932 ราย คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.26 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ 

(3.1) ภาพรวมจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในปี 2557 พบว่า จ านวนวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดย่อมจ านวนสูงสูดในจังหวัดชลบุรี จ านวน 83,929 คิดเป็นร้อยละ 59.83 รองลงมา
จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 23.90 จังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 10.40 และจังหวัดตราด คิดเป็น
ร้อยละ 5.85 ตามล าดับ โดยอัตราการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างปี    
พ.ศ. 2557 – 2556 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.44 ซ่ึงสูงกว่าภาพรวมทั้งประเทศ อยู่ที่ 
0.76 ดังรายละเอียดตารางที่ 2-12 และตารางที่ 2-13 
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ตารางท่ี 2-12 
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จังหวัด 
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม อัตราการขยายตัว (%) 
ปี 2557 - 2556 

ปี 2556 ปี 2557 
ชลบุรี 81,375 83,929 3.14 
ระยอง 32,880 33,538 2.00 
จันทบุรี 14,507 14,601 0.65 
ตราด 8,170 8,203 0.40 
รวม 136,932 140,271 2.44 

ท่ัวประเทศ 2,716,038 2,736,744 0.67 

ตารางท่ี 2-13 
จ านวนวิสาหกิจจ าแนกรายจังหวัดและขนาดของวิสาหกิจปี พ.ศ. ๒๕๕7 

จังหวัด 
SMEs 

LE N/A รวม 
รวม SE ME 

ชลบุรี 83,929 83,153 776 445 7 84,381 
ระยอง 33,538 33,194 344 253 1 33,792 
จันทบุรี 14,601 14,559 42 17 - 14,618 
ตราด 8,203 8,175 28 6 1 8,210 
รวม 140,271 139,081 1,190 721 9 141,001 

ท่ัวประเทศ 2,736,744 2,723,932 12,812 7,062 392 2,744,198 
ท่ีมา : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕8 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

(3.2) ภาพรวมจ านวนการจ้างงาน  

(3.2.1) กลุม่จังหวัดภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีการ
กระจายตัวของการจ้างงานสูงสุดในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตามล าดับ ซ่ึงอัตราการขยายตัว
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2556 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.02 
ซ่ึงภาพรวมทั้งประเทศมีการขยายตัวเพียง ร้อยละ 2.6 ดังรายละเอียดตารางที่ 2-14 และตารางที่ 2-15 

ตารางท่ี 2-14 
จ านวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จังหวัด 
จ านวนการจ้างงาน SMEs (คน) อัตราการขยายตัว (%) 

ปี 2557 - 2556 ปี 2556 ปี 2557 
ชลบุรี 501,490 529,313 55.55 
ระยอง 157,479 164,299 4.33 
จันทบุรี 42,269 43,503 2.92 
ตราด 27,160 27,825 2.45 
รวม 723,398 764,940 5.02 

ท่ัวประเทศ 10,235,239 10,501,166 2.60 
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ตารางท่ี 2-15 
จ านวนการจ้างงานจ าแนกตามรายจังหวัดและขนาดของวิสาหกิจปี พ.ศ. ๒๕๕7 

    จังหวัด 
SMEs 

L NA รวม 
รวม S M 

ชลบุรี 529,313 463,659 65,654 175,908 27 705,248 
ระยอง 164,299 134,836 29;463 98,263 1 262,563 
จันทบุรี 43,503 41,418 2,085 4,062 - 47,565 
ตราด 27,825 25,800 2,025 1,879 2 29,724 
รวม 764,940 665,713 69,764 280,112 30 1,045,100 

ท่ัวประเทศ 10,501,166 9,525,101 976,065 2,575,949 1,032 13,078,147 
ท่ีมา : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ปี ๒๕๕8 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3.2.2) ภาพรวมการจ้างงาน จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
ตามขนาด และจังหวัด ในปี 2557 สามารถจ าแนกตามขนาดของวิสาหกิจ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-
14 ถึง ตารางที่ 2-16  

(1) วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มีจ านวนการจ้างงานตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มากที่สุด ในหมวด G การขายส่�งและการขายปลีก

การซ่�อมยานยนต์�และจักรยานยนต์ โดยมีการจ้างงานสูงถึง 176,328 คน รองลงมาคือ C การผลิต มีการ
จ้างงานจ านวน 104,728 คน ซ่ึงการจ้างงานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดย่อมมากที่สุด จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ตามล าดับ (รวมทั้งสิ้น 665,713 คน) ดังรายละเอียดตารางที่ 2-16 

(2) วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีการจ้างงานตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มากที่สุดในหมวด C การผลิต โดยมีอัตราการจ้างสูงถึง 52,781 
คน รองลงมา L กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ มีการจ้างจ านวน 12025 คน ซ่ึงการจ้างงานตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดกลางมากที่สุด จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตามล าดับ               
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-17 

(3) วิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) มีการจ้างงานตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มากที่สุดในหมวด C การผลิต โดยมีอัตราการจ้างสูงถึง 182,974 
คน รองลงมา L กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ มีการจ้างจ านวน 21,424 ซ่ึงการจ้างงานตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจขนาดกลางมากที่สุด จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตามล าดับ  (รวมทั้งสิ้น 
280,130 คน) ดังรายละเอียดตารางที่ 2-18 
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ตารางท่ี 2-16 
จ านวนวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ๑ หลัก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด รวม 
A เกษตรกรรมการป่าไม�และการประมง 2,398 286 154 132 2,970 
B การท าเหมืองแร่�และเหมืองหิน 1,298 528 88 66 1,980 
C การผลิต 71,026 25,764 5,942 1,996 104,728 
D ไฟฟ�าก๊าซไอน้ าและระบบการปรับอากาศ 246 78 12 18 354 
E การจัดหาน้ าการจัดการน้ าเสีย และของเสีย 
รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้�อง 1,372 1,100 53 77 2,602 

F การก่อสร้าง 29,329 14,942 2,247 1,169 47,687 
G การขายส่�งและการขายปลีกการซ่�อมยานยนต์�
และจักรยานยนต์ 

104,889 42,089 19,830 9,520 176,328 

H การขนส่�งและสถานท่ีเก็บสินค้�า 23,222 6,291 745 746 31,004 
I ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 65,963 15,225 5,629 7,815 94,632 
J ข�้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 7,124 1,413 730 345 9,612 
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,862 262 229 58 3,411 
L กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 72,904 5,840 1,123 538 80,405 
M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ �และกิจกรรมทาง
วิชาการ 

27,546 5,198 977 584 34,305 

N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 28,925 8,939 1,165 808 39,837 
P การศึกษา 2,759 391 153 408 3,711 
Q กิจกรรมด้�านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,643 465 106 13 2,227 
R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 3,661 824 408 269 5,162 
S กิจกรรมการบริการด้�านอ่ืนๆ 15,492 5,201 1,827 1,238 23,758 

รวม 463,659 134,836 41,418 25,800 665,713 
ท่ีมา : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๗ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

67 

ตารางท่ี 2-17 
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ๑ หลัก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด รวม 
A เกษตรกรรมการป่าไม�และการประมง 198 - - - 198 
B การท าเหมืองแร่�และเหมืองหิน 110 132 - - 242 
C การผลิต 31,488 20,385 506 402 52,781 
D ไฟฟ�าก๊าซไอน้ าและระบบการปรับอากาศ 24 - - - 24 
E การจัดหาน้ าการจัดการน้ าเสีย และของเสีย 
รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข�้อง 571 104 - - 675 
F การก่อสร้าง 1,481 1,045 180 - 2,706 
G การขายส่�งและการขายปลีกการซ่�อมยานยนต์�
และจักรยานยนต์ 

3,366 1,635 749 260 6,010 
H การขนส่�งและสถานท่ีเก็บสินค้�า 3,537 1,386 - 52 4,975 
I ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 8,475 1,876 377 837 11,565 
J ข�้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 349 - - - 349 
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 845 65 65 - 975 
L กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 10,549 1,191 95 190 12,025 
M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ �และกิจกรรมทาง
วิชาการ 

997 480 - 188 1,665 
N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,085 790 - 96 2,971 
P การศึกษา 180 270 - - 450 
Q กิจกรรมด้�านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 375 125 - - 500 
R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 683 - 113 - 796 
S กิจกรรมการบริการด้�านอ่ืนๆ 341 - - - 341 

รวม 65,654 29,463 2,085 2,025 99,227 
ท่ีมา : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๗ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ตารางท่ี 2-18 
จ านวนวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ๑ หลัก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด รวม 
A เกษตรกรรมการป่าไม�และการประมง 66 - - - 66 
B การท าเหมืองแร่�และเหมืองหิน 44 - - - 44 
C การผลิต 103,697 79,277  - 182,974 
D ไฟฟ�าก๊าซไอน้ าและระบบการปรับอากาศ 30 18 1,500 - 1,548 
E การจัดหาน้ าการจัดการน้ าเสีย และของเสีย 
รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้�อง 290 - - - 290 

F การก่อสร้าง 2,942 771 - - 3,713 
G การขายส่�งและการขายปลีกการซ่�อมยานยนต์�
และจักรยานยนต์ 

10,718 4,650 - 167 15,535 

H การขนส่�งและสถานท่ีเก็บสินค้�า 7,523 1,505 - - 9,028 
I ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 6,931 3,716 - 1,203 11,850 
J ข�้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 421 - - - 421 
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3,850 1,050 - - 4,900 
L กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 18,196 3,228 - - 21,424 
M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ �และกิจกรรม
ทางวิชาการ 

4,802 1,350 - - 6,152 

N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 6,509 1,164 - - 7,673 
P การศึกษา 307 307 - - 614 
Q กิจกรรมด้�านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 6,101 - 307 527 6,935 
R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 3,481 1,227 527 - 5,235 
S กิจกรรมการบริการด้�านอ่ืนๆ - - - - 0 

รวม 175,908 98,263 4,062 1,897 280,130 
ท่ีมา : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๗ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จ านวนการจ้างงาน จ าแนกตามวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายส่ �ง และ      

การขายปลีก การซ่�อมยานยนต์�และจักรยานยนต์ และการผลิต ที่มีจ านวนการจ้างงานสูงสุด โดยวิสาหกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมทั้งสิ้น 1 ,045,100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8 ของจ านวนทั้งประเทศ 
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2) การท่องเท่ียว 
(๑) รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจั งหวั ดภาคตะวั นออกในปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรายได้รวม ๑๕๒,๐๖๔.๕๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายได้รวม ๑๕๑,๑๑๒.๘๒      
ล้านบาท และปี ๒๕๕๘ มีรายได้รวม ๑๘๖,๑๔๐.๙๙ รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากเดิมโดยเฉลี่ ย 
๑๓,๘๔๓.๑๗ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐.๐๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดชลบุรีมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๑๑.๓๖ รองมาคือจังหวัดจันทบุรี  ตราด และระยองตามล าดับ         
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-19 

รายได้จากการท่องเที่ยวปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จังหวัดชลบุรีท ารายได้เพ่ิมขึ้นจ านวนเฉลี่ย 
๑๑,๓๓๗.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๙ จังหวัดระยองท ารายได้เพ่ิมขึ้นจ านวนเฉลี่ย ๑,๒๔๖.๙๑ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ จังหวัดจันทบุรีท ารายได้เพ่ิมขึ้นจ านวนเฉลี่ย ๓๕๔.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๒ 
จังหวัดตราดท ารายได้เพ่ิมขึ้นจ านวนเฉลี่ย ๙๐๔.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๓ เม่ือพิจารณาจากรายได้จาก
การท่องเที่ยวปี ๒๕๕๗ จังหวัดชลบุรีมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๘๗,๔๐๖.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘ 
ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัด ขณะที่จังหวัดจันทบุรี  ร้อยละ ๙๒.๙๙ ระยอง ร้อยละ ๘๕.๖๒ 
และตราด ร้อยละ ๖๐.๓๔ รายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-20 

ตารางท่ี 2-19 
รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 
จังหวัด 

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ล้านบาท อัตราร้อยละ 

ชลบุรี ๑๓๘,๐๕๒.๙๓ ๑๐๘,๐๙๒.๑๐ 111,108.81 ๑๑,๓๓๗.๑๖ ๑๑.๓๖ 
ระยอง ๒๘,๓๗๙.๖๖ ๒๕,๑๒๓.๘๕ 23,541.67 ๑,๒๔๖.๙๑ ๕.๕๙ 
จันทบุรี ๕,๒๖๓.๓๕ ๔,๗๓๔.๐๔ 4,568.52 ๓๕๔.๗๒ ๘.๔๒ 
ตราด ๑๔,๔๔๕.๐๕ ๑๓,๑๖๒.๘๓ 12,845.59 ๙๐๔.๘๖ ๗.๗๓ 
รวม ๑๘๖,๑๔๐.๙๙ ๑๕๑,๑๑๒.๘๒ ๑๕๒,๐๖๔.๕๙ ๑๓,๘๔๓.๖๕ ๑๐.๐๓ 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวและจากการค านวณ : สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 2-20 
รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปี 2557 

 
จังหวัด 

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) สัดส่วนรายได้ร้อยละ 
รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ ชาวไทย ต่างประเทศ 

ชลบุรี 111,108.81 23,708.06 87,406.75 4.97 10.29 
ระยอง 24,800 21,234 3,567 5.66 3.50 
จันทบุรี 4734.04 4,402.23 331.81 3.58 4.22 
ตราด 13,162.83 7,942.92 5,219.91 5.17 3.27 
รวม 153,805.68 57,287.21 96,525.47 4.84 5.32 

(๒) จ านวนนักท่องเท่ียว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงโดย
เฉลี่ย ต่อปี มากสุดที่จังหวัดจันทุบรี ร้อยละ 9.91 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 2.28 จังหวัดระยอง              
ร้อยละ 2.96 และจังหวัดตราด ร้อยละ 6.96 ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-19 และรายละเอียด         
ตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 2-21 
จ านวนนักท่องเท่ียว 

 
จังหวัด 

จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) การเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยต่อปี 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ จ านวน(คน) อัตราร้อยละ 

ชลบุรี ๑๑,๗๔๒,๒๒๔ ๑๐,๘๔๓,๔๑๒ 11,736,488 ๘๙๘,๘๑๒ ๘.๒๘ 
ระยอง ๖,๖๕๐,๗๑๐ ๖,๑๕๐,๓๓๖ 5,643,533 ๕๐๐,๓๗๔ ๘.๑๓ 
จันทบุรี ๑,๘๖๙,๔๖๙ ๑,๗๐๐,๗๙๙ 1,645,811 ๑๖๘,๖๗๐ ๙.๙๑ 
ตราด ๑,๙๖๔,๐๖๔ ๑,๗๔๒,๖๒๑ 1,618,464 ๒๒๑,๔๔๓ ๖.๙๖ 
รวม ๒๒,๑๒๖,๔๖๗ ๒๐,๔๓๗,๑๖๘ ๒๐,๖๔๔,๒๙๖ ๑,๖๘๙,๒๙๙ ๘.๒๖ 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวและจากการค านวณ สรุปสถานการณ์ท่องเท่ียวปี พศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

(๓) ระยะเวลาค้างคืน ในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ อยู่ที่  ๒ วัน ถึง 17.45 วัน  
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีระยะเวลา ค้างคืนเฉลี่ยมากกว่าชาวไทย ยกเว้นในจังหวัดจันทบุรีที่
ระยะเวลาค้างคืนของชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ และระยะเวลา ค้างคืนของนักท่องเที่ยวโดยรวม
จังหวัดจันทบุรีต่ าสุดในกลุ่มจังหวัด ระยะเวลา ค้างคืนเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวสูงสุดทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในกลุ่มจังหวัดที่ จังหวัดตราดคือ ชาวไทย ๑๑.๑๗ – ๑๑.๒๗ วัน ชาวต่างชาติ ๑๖.๘๐ – 
๑๗.๔๕ วัน ชาวไทยรองลงมาคือ จังหวัดชลบุรีและระยองตามล าดับ ชาวต่างชาติรองลงมาคือ จังหวัด
ระยองและจังหวัดชลบุรีตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-22 

ตารางท่ี 2-22 
ระยะเวลาในการค้างคืน 

 
จังหวัด 

ระยะเวลาค้างคืนเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว (วัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)              
ชาวไทย ชาวต่างชาติ ปี ๕๖ ปี ๕๗ 

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ 
ชลบุรี ๒.๖๒ ๒.๖๒ ๒.๖๐ ๓.๒๕ ๓.๓๑ ๓.๒๘ ๐.๐๐ ๑.๖๙ -๐.๗๖ -๐.๗๖ 
ระยอง ๒.๕ ๒.๔๙ ๒.๔๔ ๓.๔ ๓.๔๐ ๓.๔๓ -๐.๔๐ ๐.๐๐ -๒.๐๑ ๐.๘๘ 
จันทบุรี ๒ ๒.๓๕ ๒.๒๖ ๒ ๒.๐๙ ๒.๑๓   -๓.๘๓ ๑.๙๑ 
ตราด ๑๑.๑๗ ๑๑.๒๗ ๑๑.๒๐ ๑๗.๔๕ ๑๗.๐๘ ๑๖.๘๐ ๐.๙๐ -๒.๑๒ -๐.๖๒ -๑.๖๔ 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว 
(๔) ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ในปี ๒๕๕๗ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวสูงสุด คือจังหวัด

ตราด ชาวไทย ๘,๕๓๒ บาทต่อคนต่อวัน ชาวต่างชาติ ๑๑,๑๑๖ บาทต่อคนต่อวัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวต่ าสุดในกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดจันทบุรี ๒,๗62 บาทต่อคนต่อวัน ดังรายละเอียดตารางที่ 2-23 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

71 

ตารางท่ี 2-23 
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว 

 
จังหวัด 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเที่ยว (บาทต่อคนต่อวัน) การเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ีย                 
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ผู้เย่ียมเยือน ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ 
ผู้เย่ียม
เยือน 

ชาว
ไทย 

ต่าง 
ชาติ 

ชลบุรี ๒,๖๐๑ ๒,๕๙๒ ๒.๖๒๓ ๒,๒๑๘ ๒,๑๘๘ ๒,๒๑๖ ๒,๙๒๕ ๓,๐๑๖ ๓,๐๙๔ ๑.๒๓ ๑,๒๘ ๒.๕๘ 
ระยอง ๒,๐๙๒ ๒,๑๑๒ ๒,๖๗๖ ๒,๐๓๑ ๒,๐๕๙ ๒,๖๖๒ ๒,๔๙๔ ๒,๔๘๔ ๒,๗๕๙ ๒๖.๗๒ ๒๙.๓๒ ๑๑.๑๐ 
จันทบุรี ๑,๔๒๑ ๑,๔๕๓ ๑,๘๑๐ ๑.๓๘๐ ๑,๔๑๒ ๑,๗๖๒ ๒,๓๑๑ ๒,๓๗๐ ๒,๘๓๓ ๒๔.๕๕ ๒๔.๗๗ ๑๙.๕๔ 
ตราด ๘,๕๑๘ ๘,๙๒๒ ๙,๑๓๑ ๗,๙๗๙ ๘,๓๔๖ ๘,๕๓๒ ๑๐,๒๕๙ ๑๐,๗๔๓ ๑๑,๑๑๖ ๒.๓๕ ๒.๒๓ ๓.๔๗ 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว 

(๕) สถานพักแรมและจ านวนห้องพัก  จังหวัดชลบุรีมีห้อง พักมากที่สุดถึ ง 
๔๒,๘๘๗ ห้อง รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี  ดังรายละเอียด       
ตารางที่ 2-24 

ตารางท่ี 2-24 
สถานพักแรมและจ านวนห้องพัก 

จังหวัด 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ อัตราการเปลี่ยนแปลง 

สถาน  
พักแรม 

จ านวน
ห้องพัก 

สถานพัก
แรม 

ห้องพัก สถาน
พักแรม 

ห้องพัก ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

ชลบุรี ๓๕๘ ๔๘,๔๒๔ ๓๔๔ ๓๙,๒๘๖ ๓๔๙ ๔๒,๘๘๗ -๓.๙๑ ๑.๔๕ 
ระยอง - ๑๒,๑๘๖ - ๑๒,๓๓๓ - ๑๒,๘๔๔ ๑.๒๑ ๔.๑๔ 
จันทบุรี ๑๑๖ ๓,๖๔๙ - ๓,๘๓๓ - ๓,๘๘๖ ๕.๐๔ ๑.๓๘ 
ตราด - ๙,๕๕๗ - ๙,๙๓๗ - ๙,๙๓๗ ๓.๙๘ ๐.๐๐ 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวและจากการค านวณ : สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวปี พศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

(๖)  สัญชา ติของนักท่องเท่ียวท่ี พักตาม โร งแรม เกสท์เฮ้ าส์ และรีสอร์ ท            
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๒๐,๐๖๓,๐๓๙ คน เป็นคนไทยจ านวน 12,485,077 คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๓ 
ชาวต่างประเทศ 7,577,962 คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๗ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-25 

ตารางท่ี 2-25 
สถานพักแรมและจ านวนห้องพัก 

จังหวัด จ านวน
ห้องพัก 

จ านวนนักท่องเท่ียว ระยะเวลาค้างคืน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย                         
(บาท/คน/วัน) 

รวม ชาวไทย ชาว
ต่างประเทศ 

ชาวไทย ชาวต่าง 
ประเทศ 

ชาวไทย ชาวต่าง 
ประเทศ 

ชลบุรี 42,887 10,843,838 4,226,757 6,617,081 2.59 3.28 2215.69 3094.1 
ระยอง ๑๒,๘๔๔ ๕,๙๑๗,๒๑๐ ๕,๔๔๔,๓๑๖ ๔๗๒,๘๙๔ ๒.๔๔ ๓.๔๓ ๒,๖๖๒ ๒,๗๕๙ 
จันทบุรี 3,649 1,559,370 1,488,038 71,332 2.32 2.09 1380.01 2311.38 
ตราด ๙,๙๓๗ ๑,๗๔๒,๖๒๑ ๑,๓๒๕,๙๖๖ ๔๑๖,๖๕๕ ๑๑.๒๐ ๑๖.๘๐ ๘,๕๓๒.๕๐ ๑๑,๑๑๖.๐๙ 
รวม ๖๙,๓๑๗ ๒๐,๐๖๓,๐๓๙ 12,485,077 7,577,962     

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวและจากการค านวณ สรุปสถานการณ์ท่องเท่ียวปี พศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
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จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดเดียวที่ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย ต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียลดลง เนื่องจากราคาน้ ามันที่ลดลง ส่งผล
ต่อรัสเซียที่พ่ึงพาการส่งออกน้ ามัน ค่าเงินรูเบิลลดลง จ านวนนักท่องเที่ยวจึงลดลงตาม ในปัจจุบัน  
นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มหลักมาเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  จ านวนนักท่องเที่ยวต่าง ชาติที่ เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย เกาหลี เยอรมัน อินเดีย ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง 
อังกฤษ ไต้หวัน ยุโรปตะวันออก และออสเตรเลีย ดังรายละเอียดภาพที่ 2-16 

ภาพท่ี 2-15 
สัญชาตินักท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

(๗) ฤดูกาลท่องเท่ียว จากการส ารวจผู้เข้าพักตามโรงแรม รีสอร์ท และเกสท์ เฮาส์
ของกรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเข้าพักมากในช่วงมกราคม เมษายน และช่วงพฤศจิกายน
ถึงธันวาคม เนื่องจากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะลดลง
ในช่วงกลางปีและเพ่ิมช่วงปลายปี 
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3) การค้าระหว่างประเทศ 
(1) การค้าชายแดน  

(1.1) จุดผ่านแดนไทย 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา ได้แก่ บ้าน

ผักกาด และบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี และบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
(1.2) มูลค่าการค้าชายแดน 

มูลค่าการค้าชายแดนทั้งส่งออกและน าเข้าสินค้า ปี ๒๕๕๖ มูลค่ารวม 
๓๑,๗๖๑.๑๙ ล้านบาท ปี ๒๕๕๗ มูลค่ารวม ๓๖,๔๘๔.๔๑ ล้านบาท  และปี  ๒๕๕๘ มูลค่ารวม ๔๓,๙๕๒.๘๑ 
ล้านบาท มูลค่าเพ่ิมขึ้นระหว่างปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒,๑๙๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๓๘ โดยมีดุลการค้าเพ่ิมขึ้นระหว่างปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นจ านวน ๙,๗๐๗.๙๕ คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๕๖ เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนกับกลุ่มจังหวัดที่มีการค้าชายแดน ๑๒ กลุ่มจังหวัด แล้ว   
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอยู่ในอันดับท่ี ๖ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-26 

ตารางท่ี 2-26 
มูลค่าการค้าชายแดนท้ังส่งออกและน าเข้าสินค้า 

                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง
มูลค่ารวมเฉลี่ย มูลค่ารวม ดุลการค้า มูลค่ารวม ดุลการค้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 

จันทบุรี ๔,๙๓๕.๓๘ ๔,๕๗๑.๕๗ ๖,๘๔๗.๙๒ ๖,๖๒๓.๓๖ ๑๒,๑๓๕.๘๒ ๑๑,๙๘๗.๖๖ ๕๗.๙๘ 
ตราด ๒๖,๘๒๕.๘๑ ๒๔,๐๓๗.๘๕ ๒๙,๖๓๖.๔๙ ๒๕,๔๗๓.๘๗ ๓๑,๘๑๖.๙๙ ๒๖,๓๒๙.๔๙ ๘.๙๑ 
รวม ๓๑,๗๖๑.๑๙ ๒๘,๖๐๙.๔๒ ๓๖,๔๘๔.๔๑ ๓๒,๐๙๗.๒๓ ๔๓,๙๕๒.๘๑ ๓๘,๓๑๗.๑๕ ๑๗.๖๗ 
ท่ีมา : ส านักความร่วมมือการค้าและการลงทุนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์    

(1.3) สินค้าน าเข้าและส่งออกท่ีส าคัญ 
(1) สินค้าส่งออก 
จังหวั ดตร าด ได้แก่  น้ า ตาลทราย  เครื่ อง ด่ืมที่ไ ม่มีแอลกอฮอส์ 

เครื่องส าอางเครื่องหอมและสบู่ ยางยานพาหนะ  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอส์  และม่ีแอลกอฮอล์ล 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน และยางยานพาหนะ เป็นต้น  
(๒) สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 
จังหวัดตราด ได้แก่  ลวดและสายเคเบิลที่หุ้มฉนวน ไม้แปรรูป เสื้อผ้า

ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากพลาสติก และสัตว์น้ า 
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ผักและของปรุงแต่ง  พืชน้ า มันและผลิตภัณฑ์  

ธัญพืช ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ และสัตว์น้ า   
(๒) การค้าระหว่างประเทศบริเวณเมืองท่าชายทะเล ท้ังเรือค้าต่างประเทศและ

เรือค้าชายฝ่ัง  ข้อมูลระหว่างปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๗ ปริมาณสินค้าขาเข้าเพ่ิมขึ้น  ขณะที่ปริมาณสินค้า
ขาออกลดลงใกล้เ คียงกัน ซ่ึ งปริมาณสินค้าขา ออกลดลงมากกว่า ปริมาณสิน ค้าขาเข้ าเล็กน้อย              
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-27 และภาพที่ 2-16 
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ตารางท่ี 2-27 
ปริมาณสินค้าบริเวณเมืองท่าชายทะเลท้ังเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝ่ัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หน่วย : ตัน 

ท่ีมา: กรมเจ้าท่า 

ภาพท่ี 2-16 
ปริมาณสินค้าบริเวณเมืองท่าชายทะเลท้ังเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ด่านศุลกากร ปริมาณสินค้าบริเวณเมืองท่าชายทะเลท้ังเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝ่ัง  
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก 
ท้ังประเทศ ๑๓๗,๑๒๒,๓๕๑.๑๒ ๘๕,๕๐๒,๗๒๖.๖๕ ๑๔๓,๗๖๙,๗๗๑.๓๖ ๘๖,๐๑๕,๖๖๐.๔๑ 
แหลมฉบัง ๗๔,๗๘๘,๑๑๘.๕๒ ๔๒,๗๒๒,๕๘๑.๘๓ ๘๐,๖๔๒,๘๔๗.๘๒ ๔๔,๔๐๔,๒๕๗.๐๕ 
มาบตาพุด ๔๐,๓๗๗,๓๐๑.๘๘ ๒๐,๑๓๙,๖๐๘.๕๒ ๓๗,๕๙๗,๘๖๕.๗๕ ๑๔,๑๖๖,๔๕๘.๗๙ 
คลองใหญ่ ๕,๖๗๐.๗๐ ๕๑๒,๗๖๙.๖๐ ๑๘,๒๒๒.๙๒ ๑๙๓,๕๒๑.๓๙ 
รวม ๑๑๕,๑๗๑,๐๙๑.๑๐ ๖๓,๓๗๔,๙๕๙.๙๕ ๑๑๘,๒๕๘,๙๓๖.๔๙ ๕๘,๗๖๔,๒๓๗.๒๓ 

                                                  

      

     

      

     

   
    

  
   

    
  

หน่วย : พันตัน
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2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

2.2.1 โครงสร้างอายุของประชากร  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕7 ประชากรผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก ประชากรเด็กอายุ ระหว่าง ๐ – ๑4 ปี จ านวน ๕๕๐ ,๕๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ       
19.39 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างานอายุระหว่าง ๑5 - 59 ปี จ านวน 1,925,756 คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.83 ประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ ๖0 ปี ขึ้นไป จ านวน 362,571 คน คิดเป็นร้อยละ ๑2.77 
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-28 และภาพท่ี 2-17 

ตารางท่ี 2-28 
โครงสร้างประชากร 

จังหวัด ประชากรทั้งหมด ๐ - ๑๔ ปี ๑๕ - ๕๙ปี 
๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง รวม 
ชลบุรี 1,4๒๑,๖๑๔ 281,213 971,794 72,411 96,194 168,605 
ระยอง 676,900 138,113 459,914 34,762 44,108 78,870 
จันทบุรี 5๒๔,3๓๒ 92,434 350,453 36,744 44,699 81,443 
ตราด 2๑๖,๐๘๓ 38,835 143,595 15,685 17,968 33,653 
รวม ๒,๘๓๘,๙๒๙ ๕๕๐,๕๙๕ 1,925,756 159,602 202,969 362,571 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ภาพที่ 2-17 
กราฟแสดงโครงสร้างประชากร ปี 2558 
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2.2.1.1 โครงสร้างประชากรและผู้สูงอายุ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีประชากรตามทะเบียนราษฎรที่มีสัญชาติไทย         

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน  2,๙๐๔,๕๑๐ คน จังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด คือ 
จังหวัดชลบุรี ๑๖๘,๖๐๕ คน รองลงมา คือ จังหวัดจันทบุรี ๘๑,๔๔๓ คน  จังหวัดระยอง ๗๘,๘๗๐ คน 
และจังหวัดตราด ๓๓,๖๕๓ คน ตามล าดับ 

จังหวัดที่มีอัตราพ่ึงพิงสูงที่สุด คือ จังหวัดตราด รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี 
ชลบุรี และระยอง ตามล าดับ 

2.2.1.2 โครงสร้างประชากรและเด็ก 
จังหวัดที่มีประชากรวัยเด็กมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี ๒๘๑,๒๑๓ คน รองลงมา คือ 

จังหวัดระยอง ๑๓๘,๑๑๓ คน จังหวัดจันทบุรี ๙๒,๔๓๔ คน  และจังหวัดตราด ๓๘,๘๓๕ คน ตามล าดับ 
จังหวัดที่มีอัตราพ่ึงพิงวัยเด็กสูงที่สุด คือ จังหวัดระยอง รองลงมาคือ จังหวัด

ชลบุรี ตราด และจันทบุรีตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-29 

ตารางท่ี 2-29 
แนวโน้มจ านวนวัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ และอัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรวัยแรงงาน  

ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๖๓ 

ข้อมูล 
โครงสร้างประชากรปี ๒๕๕๘ 

ประเทศ ภาคตะวันออก ชลบรุ ี ระยอง จันทบุร ี ตราด 
วัยเด็ก (๐ - ๑๔ ปี) ๑๓,๘๐๓,๐๐ 550,595 281,213 138,113 92,434 38,835 

  วัยแรงงาน(๑๕ – ๕๙ ปี) ๔๕,๔๙๙,๐๐๐ 1,925,756 971,794 459,914 350,453 143,595 
วัยสูงอายุ ( ๖๐ ปีขึ้นไป) ๘,๐๑๑,๐๐๐ 362,571 168,605 78,870 81,443 33,653 
อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรวยัแรงงาน ๑๐๐ คน 
อัตราพึ่งพิงวัยเด็ก ๓๐.๓ ๒๘.๕ ๒๘.๙ ๓๐.๐ ๒๖.๓ ๒๗.๐ 

 อัตราพึ่งพิงวัยสูงอายุ ๑๗.๖ ๑๘.๘ ๑๗.๓ ๑๗.๑ ๒๓.๒ ๒๓.๔ 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

จากการคาดการณ์ในปี ๒๕๖๓ อัตราการพ่ึงพิงทั้งวัยเด็กและผู้สูงอายุของจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจะลดลงค่อนข้างมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 2-30 

ตารางท่ี 2-30 
โครงสร้างประชากรปี ๒๕๖๓ 

ข้อมูล 
โครงสร้างประชากรปี ๒๕๖๓ (คาดประมาณ) 

ประเทศ ภาคตะวันออก ชลบรุ ี ระยอง จันทบุร ี ตราด 
วัยเด็ก (๐ - ๑๔ ปี) ๑๑,๖๕๕,๐๐๐ ๓๗๐,๖๓๕ ๒๑๕,๕๒๔ ๑๐,๗๔๖ ๙๖,๖๒๘ ๔๗,๗๓๗ 

  วัยแรงงาน(๑๕ – ๕๙ ปี) ๔๖,๑๗๓,๐๐๐ ๑,๘๙๑,๕๓๗ ๘๘๙,๗๙๒ ๔๔๘,๒๔๘ ๓๘๓,๔๔๕ ๑๗๐,๐๕๒ 
วัยสูงอายุ( ๖๐ ปีขึ้นไป) ๑๒,๒๗๒,๐๐๐ ๔๑๒,๘๖๗ ๑๘๙,๑๘๑ ๙๒,๙๕๔ ๙๗,๒๙๐ ๓๓,๔๔๒ 
อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน  
อัตราพึ่งพิงวัยเด็ก ๒๕.๒ ๑๙.๖ ๒๔.๒ ๒๔.๐ ๒๕.๒ ๒๘.๑ 

 อัตราพึ่งพิงวัยสูงอาย ุ ๒๖.๖ ๒๑.๘ ๒๑.๓ ๒๐.๗ ๒๕.๔ ๑๙.๗ 
อัตราพึ่งพิงรวม ๕๑.๘ ๔๑.๔ ๔๕.๕ ๔๔.๗ ๕๐.๖ ๔๗.๗ 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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2.2.1.3 การสมรสและการหย่าร้าง 

ในปี ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีการสมรสเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๖  
ขณะที่การหย่าก็เพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกับการหย่าในช่วงปี ๒๕๕๖ สัดส่วนใกล้เคียงกับการสมรส ดัง
รายละเอียดตารางที่ 2-31 

ตารางท่ี 2-31 
การสมรสและการหย่าร้าง 

จังหวัด สมรส หย่า 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ชลบุรี ๑๒,๔๗๒ ๑๔,๑๙๓ ๑๔,๗๐๘ ๕,๐๓๘ ๕,๔๗๑ ๕,๘๘๗ 
ระยอง ๖,๒๗๗ ๖,๒๕๕ ๖,๖๔๘ ๒,๓๗๙ ๒,๖๔๙ ๒,๙๑๘ 
จันทบุรี ๑,๙๘๗ ๑,๘๐๙ ๑,๗๙๒ ๗๑๗ ๗๐๗ ๘๒๐ 
ตราด ๙๒๖ ๘๕๑ ๘๒๘ ๓๐๑ ๓๓๓ ๓๕๒ 
รวม ๒๑,๖๖๒ ๒๓,๑๐๘ ๒๓,๙๗๖ ๘,๔๓๕ ๙,๑๖๐ ๙,๙๗๗ 

2.2.1.4 สภาวะแรงงาน 
1) แรงงานและการมีงานท าของประชากร ๑๕ ปีขึ้น ไป จ าแนกตาม

สถานภาพแรงงาน ไตรมาส ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑ ) ผู้ มีอายุ  ๑๕  ปีขึ้น ไป มีทั้ งสิ้ น  ๒ ,๗๘๘ ,๓๓๒ คน ก าลั งแรงงาน 

๒,๐๘๕,๗๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๖ ของประชากรกลุ่มจังหวัด ๒,๘๓๘,๙๒๙ คน ผู้ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงาน ๗๐๒,๖๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๔ ของประชากรกลุ่มจังหวัด 

(๒) ก าลังแรงงาน ๒,๐๘๕,๗๒๔  คน แยกเป็นผู้มีงานท า ๒,๐๗๑,๓๓๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๑ ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ผู้ว่างงาน ๑๔,๓๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของผู้อยู่
ในก าลังแรงงาน ไม่มีผู้ที่รอฤดูกาล 

(๓) ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ๗๐๒,๖๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๔ ของ
ประชากรกลุ่มจังหวัด แยกเป็นท างานบ้าน 239,921 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐ อยู่ระหว่างเรียน
หนังสือ 187,493 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗ และอ่ืนๆ  275,193 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐       
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-32 

ตารางท่ี 2-32 
การสมรสและการหย่าร้าง 

จังหวัด 
 

รวมยอด 

ก าลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
ก าลังแรงงานปัจจุบัน 

รวม 
ท างาน
บ้าน 

เรียน
หนังสือ 

อื่นๆ  
รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 

ชลบุรี 1,422,681 1,047,706 1,042,320 5,387 374,975 130,945 99,955 144,075 
ระยอง 716,000 549,800 542,700 7,100 166,200 58,000 44,800 63,400 
จันทบุรี 428,744 323,334 321,783 1,551 105,410 30,158 30,153 45,100 
ตราด 220,907 164,884 164,530 354 56,023 20,819 12,585 22,618 
รวม 2,788,332 2,085,724 2,071,333 14,391 702,608 239,921 187,493 275,193 
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2) แรงงานแยกตามอาชีพ ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แรงงานผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ก าลังเป็นผู้อยู่ในวัยท างาน 2,071,332 คน

เมื่อแยกตามอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี 263,657 คน รองลงมาคือ จังหวัดระยอง และจันทบุรี อาชีพรองลงมา ได้แก่  ผู้
ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี 264,256 คน ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน
ด้านการเกษตร และการประมงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี 135,006 คน และระยอง 95,000 คน   
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ดังรายละเอียดตารางที่ 2-33 

ตารางท่ี 2-33 
แรงงานแยกตามอาชีพ ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                       จังหวัด                            
อาชีพ 

ชลบรุ ี ระยอง จันทบุร ี ตราด รวม 

รวมยอด 1,042,319 542,700 321,783 164,530 2,071,332 
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและ
ผู้จัดการ 45,300  33,700   5,505   4,792  89,297 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ  59,566  30,600   14,112   9,295  113,573 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ  85,024  39,800   16,463   5,126  146,413 
เสมียน 53,481  28,400   7,295   4,027  93,203 

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 263,657  98,900   60,980   29,042  452,579 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการ
ประมง 40,984  95,000  135,006   69,918  340,908 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ 144,188  84,800   37,660   17,433  284,081 
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 264,256  73,600   11,934   5,500  355,290 
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ  ในด้านการขาย 85,832  57,200   32,829   19,395  195,256 
คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น            -  600   -   -  600 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
๓) แรงงานแยกตามสาขาผลิตภัณฑ์มวลรวม ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม)      

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก แรงงานรวม ๒,๐๗๑,๓๑๓ คน อยู่ในภาค

เกษตรกรรม ๓๖๙,๕๗๒ คน ผู้อยู่ในวัยท างานด้านเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี รองลงมาคือ 
จังหวัดระยอง ตราด และชลบุรีตามล าดับและนอกภาคเกษตร 1,701,641 คน เมื่อพิจารณารายสาขา
ในภาคนอกเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการผลิต ผู้อยู่ในวัยท างานส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดระยอง และสาขารองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีกฯ กิจกรรมโรงแรมและบริการด้าน
อาหาร และการก่อสร้าง ผู้อยู่ในวัยท างานส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง
เช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดตารางที่ 2-34 และภาพท่ี 18 
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ตารางท่ี 2-34 
แรงงานแยกตามสาขาผลิตภัณฑ์มวลรวม ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                     จังหวัด 
สาขาผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ชลบุร ี ระยอง จันทบรุ ี ตราด รวม 

รวมยอด 1,042,300 542,700  321,783  164,530  2,071,313 
ภาคเกษตรกรรม 45,700 97,600 146,565  79,707  369,572 
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 45,700 97,600 146,565  79,707  369,572 
นอกภาคเกษตรกรรม 996,600 445,000 175218 84823 1,701,641 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4,000  2,100   -   360  6,460 
การผลิต 397,100 178,000  29,914   8,248  613,262 
ไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ า 1,400  4,300   199   659  6,558 
การจัดหาน้ า และการบ าบัดน้ าเสีย 600  -   808   339  1747 
การก่อสร้าง 66,900  50,000   17,694   8,480  143,074 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 

166,100  83,600   59,363   25,991  335,054 

การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 50,500  13,400   2,573   2,554  69,027 
กิจการโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 134,000  36,300   20,769   11,648  202,717 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,500  2,200   1,485   789  7,974 
กิจการทางการเงินและการประกันภัย 12,200  6,200   4,044   1,559  24,003 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 12,700  2,900   408   -  16,008 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 7,700  3,400   2,991   -  14,091 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 21,300  10,800   1,287   505  33,892 
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ 
รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 

27,300 16,400 10,895 8,953 63,548 

การศึกษา 22,400 9,200  8,870   6,735  47,205 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 13,900  4,800   5,642   2,993  27,335 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 15,700  1,400   1,265   365  18,730 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล 
กิจกรรมการผลิตสินค้า  และบริการท่ีท าขึ้นเอง
เพื่อใช้ในครัวเรือนด้านอื่นๆ        

31,200  17,400   6,202   4,124  58,926 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 8,100  1,900   807   521  11,328 
กิจกรรมองค์การระหว่างประเทศ        -        -  -   -    
ไม่ทราบ        -        -  -   -    

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

80 

ภาพที่ 2-18 
แรงงานแยกตามสาขาผลิตภัณฑ์มวลรวม ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

4) ภาวะผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างานไตรมาส ๑ (มกราคม - 
มีนาคม)  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากผู้อยู่ในวัยท างาน 2,071,313 คน มีสถานภาพการ
ท างานเป็น ลูกจ้างเอกชนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ท างานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน และลูกจ้าง
รัฐบาล ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-35 

ตารางท่ี 2-35 
ภาวะผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างานไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                       จังหวัด                            
สถานภาพการท างาน 

ชลบรุ ี ระยอง จันทบุร ี ตราด รวม 

รวมยอด 1,042,300.00 542,700  321,783  164,530  2,071,313 
นายจ้าง 26,100  21,200   7,765   6,587  61,652 
ลูกจ้างรัฐบาล 56,000  29,400   25,507   19,565  130,472 
ลูกจ้างเอกชน 661,400 322,900  101,777  57,981  1,144,058 
ท างานส่วนตัว 206,100 115,200  115,219  48,190  484,709 
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 92,800  53,700   70,874   32,208  249,582 
การรวมกลุม่           -  3,000   640           - 3,640 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
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๕) แรงงานที่ มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ไตรมาส ๑ 
(มกราคม - มีนาคม) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อยู่ในวัยท างานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกส่วนใหญ่ มี
สัดส่วนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ ๒๓.๗๘ โดยส่วนใหญ่อยู่ในสายวิชาการรองลงมาได้แก่ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๑๙.๓๔ ประถมศึกษา ร้อยละ ๑๙.๒๖ ต่ ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 
๑๕.๔๕   และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ร้อยละ ๑๓.๓๙ ระดับการศึกษาของแรงงานในจังหวัด
ชลบุรีและระยองมีความคล้ายคลึงกัน จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่อนข้างมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 2-36 และภาพที่ 19 

ตารางท่ี 2-36 
แรงงานที่มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จังหวัด 
ระดับการศึกษา 

ชลบรุ ี ระยอง จันทบุร ี ตราด รวม 

รวมยอด 1,042,300  715,900   321,783   164,530  2,244,513 
ไม่มีการศึกษา 31,100  33,300   8,089   10,200  82,689 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 109,000  115,000   83,934   38,955  346,889 
ประถมศึกษา 161,500  147,300   82,649   40,901  432,350 
มัธยมศึกษาตอนต้น 239,600  119,900   51,465   23,224  434,189 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๑๒,๑๐๐   119,000   45,061   19,066  ๓๙๕,๒๒๗ 
  สายสามัญ 162,400  86,600   37,028  ๑๔,๖๗๒ ๓๐๐,๗๐๐ 
  สายอาชีวศึกษา 49,700  32,400   8,033  ๔,๓๙๔ ๙๔,๕๒๗ 
  สายวิชาการศึกษา -  -   -     
อุดมศึกษา ๒๗๗,๙๐๐   175,400   48,299   32,185  ๕๓๓,๗๘๔ 
  สายวิชาการ 178,600  92,100   32,486  ๒๐,๒๑๐ 323,396 
  สายวิชาชีพ 83,900  75,300   9,472  ๘,๓๒๐ 176,992 
  สายวิชาการศึกษา 15,400  8,000   6,341  ๓,๖๕๕ 33,396 
อื่น ๆ -  4,100   692   -  4792 
ไม่ทราบ 11,100  1,900   1,593   -  14,593 

ภาพที่ 2-19 
แรงงานที่มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเรจ็ ไตรมาส ๑ พ.ศ. 2558 
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๖) อัตราการว่างงาน ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
จากข้อมูลจ านวนผู้ว่างงาน พบว่า จังหวัดระยองมีอัตราการว่างงาน

ค่อนข้างสูง รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี จันทบุรีและตราด ดังรายละเอียดตารางที่ 2-37 

ตารางท่ี 2-37 
อัตราการว่างงาน ไตรมาส ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จังหวัด แรงงาน 
จ านวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ชลบุร ี 1,047,706  5,387         4,808         579         0.51 0.82 0.12 

ระยอง 549,800 7,106 3,798 3,308 1.30 1.20 1.40 

จันทบุร ี  323,334   1,551   1,298   253   0.48   0.75   0.17  

ตราด 164,884 354 274 80 0.22 0.29 0.11 

รวม 2,085,724  14,397         10,178         4,220         2.51 3.06 1.80 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด       
ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ กับค่ากลางของประเทศ และจังหวัดอ่ืนๆ ปรากฏว่า  

ในปี ๒๕๕๗ อัตราการว่างงาน ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ ๐.๖๘ % 
จังหวัดที่ต่ ากว่าค่ากลาง ได้แก่ ตราด ๐.๑๕ % (ล าดับ ๗๓) จันทบุรี ๐.๒๑ % จังหวัดที่สูงกว่าค่ากลาง 
ชลบุรี ๐.๗๐ % (ล าดับ ๓๖) ระยอง ๑.๒๑ % (ล าดับ ๑๗) ซึ่งถือว่ามีปัญหาความมัน่คงทางรายได้สูง  

ในปี ๒๕๕๘ อัตราการว่างงาน ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ ๐.๗๕ % ทุก
จังหวัดมีแนวโน้มปัญหาการว่างงานเพ่ิมขึ้น จังหวัดที่ต่ ากว่าค่ากลาง ได้แก่ ตราด ๐.๒๓ % (ล าดับ ๗๓) 
จันทบุรี ๐.๔๗ % (ล าดับ ๕๗) จังหวัดที่สูงกว่าค่ากลาง ชลบุรี ๐.๘๘ % (ล าดับ ๒๙) ระยอง ๑.๑๓ % 
(ล าดับ ๑๗) ซึ่งถือว่าจังหวัดระยองยังคงมีปัญหาความมั่นคงทางรายได้สูง 

๗) การเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน  
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีแรงงานเป็นจ านวนมาก การสร้าง

หลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม จากข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ในปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ เมื่อเปรียบเทียบผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อก าลังแรงงานของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ กับค่ากลางของประเทศ และ
จังหวัดอ่ืนๆ ปรากฏว่า ในปี ๒๕๕๗ ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานของค่ากลางของ
ประเทศอยู่ที่ ๑๘.๐๐ ทุกจังหวัดสูงกว่าค่ากลาง จังหวัดระยองร้อยละ ๗๙.๓๑ (ล าดับ ๑) ชลบุรีร้อยละ 
๗๔.๕๓ (ล าดับ ๓) ตราดร้อยละ ๑๙.๘๙ (ล าดับ ๓๐) จันทบุรีร้อยละ ๑๘.๒๘ (ล าดับ ๓๖)  

ในปี ๒๕๕๘ ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๗๖ ทุกจังหวัดยังคง
สูงกว่าค่ากลาง จังหวัดระยองร้อยละ ๘๐.๓๘ (ล าดับ ๑) ชลบุรีร้อยละ ๗๓.๖๔ (ล าดับ ๓) ตราดร้อยละ 
๒๐.๑๒ (ล าดับ ๓๔) จันทบุรี ๑๗.๖๒ (ล าดับ ๔๔) 
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2.2.2 ด้านการศึกษา  
2.2.2.1 ทรัพยากรการศึกษา (จ านวนโรงเรียนในแต่ละระดับ ห้องเรียน ครู) 

ในปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีการให้บริการด้านการศึกษาเพ่ือ
รองรับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นแบ่งออกเป็น บริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริการการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา และบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

๑) บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนมากที่สุดคือ มีสถานศึกษาในระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งสิ้น ๑,๑๓๖ แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ แยก
ตามสังกัดคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘๗๕ แห่ง ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๑๗๘ แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๐ แห่ง และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ๑๓ แห่ง ดังรายละเอียดตารางที่ 2-38 

ตารางท่ี 2-38 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2557 

จังหวัด  รวม 

สังกัด  

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริม 
การศกึษาเอกชน 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัด

กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดนและอื่นๆ 

ชลบุร ี 472          306                117                49                - 
ระยอง 268 223 31 10 4 
จันทบุร ี 255 218 22 9 6 

ตราด 141 128 8 2 3 
รวม 1,136          875                178                70                13 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๔ จังหวัด, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตใน ๔ 
จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) การจ าแนกโรงเรียนตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับอนุบาล ๔๘ แห่ง 
อนุบาลถึงประถมศึกษา ๖๗๗ แห่ง อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๖๑ แห่ง อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๒๗ แห่ง ประถมศึกษา ๘ แห่ง ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ๗ แห่ง ประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒ แห่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒ แห่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐๔ แห่ง ดัง
รายละเอียดตารางที่ 2-39 
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ตารางท่ี 2-39 
การจ าแนกโรงเรียนตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๔ จังหวัด, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตใน ๔ 
จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ห้องเรียนตามโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑๗,๙๐๗ ห้อง 
จ าแนกเป็นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๑,๘๐๔ ห้อง ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๔,๒๘๒ ห้อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๑,๕๘๔ 
ห้อง และอ่ืนๆ ๒๓๗ แห่ง ตามระดับการศึกษา ก่อนประถมศึกษา ๒,๖๐๑ ห้อง ประถมศึกษา ๗,๓๔๓ 
ห้อง มัธยมศึกษา ๔,๐๗๘ ห้อง ดังรายละเอียดตารางที่ 2-40 

ตารางท่ี 2-40 
ห้องเรียนตามโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

จังหวัด รวม 

สังกัด ระดับการศึกษา 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ส านัก
บริหารงาน

คณะกรรมการ
ส่งเสริม 

การศึกษา
เอกชน 

กรมส่งเสรมิ 
การ

ปกครอง
ท้องถิ่น 

อื่นๆ1/ 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ชลบุร ี 8,454      4,569           2,802           938             145 722         2,323        1,524        

ระยอง 4,434 3,253 751 408 22 900 2,287 1,247 
จันทบุร ี  3,403       2,566              592  197          48            669     1,832          902  

ตราด 1,616 1,416 137 41 22 310 901 405 
รวม 17,907      11,804           4,282           1,584             237 2,601         7,343        4,078        

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๔ จังหวัด, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตใน ๔ 
จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

จังหวัด 

ระดับการศึกษา 

 รวม  อนุบาล 
อนุบาล-
ประถม 
ศึกษา 

อนุบาล-
มัธยมฯ
ตอนต้น 

อนุบาล-
มัธยมฯ
ตอน
ปลาย 

เด็กเล็ก-
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ประถม
ฯ-  

มัธยมฯ 
ตอนต้น 

ประถมฯ-
มัธยมฯ
ตอน
ปลาย 

มัธยมฯ
ตอน 
ต้น 

มัธยมฯ
ตอนต้น-
มัธยมฯ

ตอนปลาย 

ชลบุรี 472      33       252      132        16         - - - 1 0 38       

ระยอง 268 10 175 46 6 - 1 4 - - 26 

จันทบุรี  255        3    163       54         4          -       3         3          -       2          23  
ตราด 141 2 87 29 1 

 
4 

 
1 

 
17 

รวม 1,136      48       677      261        27         0 8 7 2 2 104       
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(3) ครูในสถานศึกษาในการระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งสิ้น ๒๔,๓๙๒ 
คน จ าแนกตามสังกัดคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕,๕๔๘ คน ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗,๑๓๐ คน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๒๒๖ คน 
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๔๘๘ คน ดังรายละเอียดตารางที่ 2-41 

ตารางท่ี 2-41 
ครูในสถานศึกษาในการระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จังหวัด 

สังกัด 

รวม 
สนง.คณะกรรมการ

การศึกษา                        
ขั้นพ้ืนฐาน 

สบง.คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษา              

เอกชน 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โรงเรียนต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน 

ชลบุร ี 11,790  6,333  4,584  483   390   
ระยอง 6,107 4,301 1,412 354 40 
จันทบุร ี 4,586         3,288            949            291             58 
ตราด 1,909 1,626 185 98 - 
รวม 24,392  15,548  7,130  1,226   488   

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๔ จังหวัด, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตใน ๔ 
จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ครูในสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการสอนทั้งสิ้น ๒๐,๐๕๘ คน ก่อน
ประถมศึกษา ๒,๘๕๗ คน ประถมศึกษา ๙,๗๙๕ ห้อง มัธยมศึกษา ๗,๒๘๒ ห้อง ดังรายละเอียดตารางที่ 
2-42 

ตารางท่ี 2-42 
ครูในสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการสอน 

จังหวัด 
ระดับการสอน 

รวม 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไม่ได้ท าการสอน 

ชลบุร ี 12,290 2,062 6,377 3,743 108 
ระยอง 1909 245 1,031 620 13 
จันทบุร ี 4586 541 2,338 1,707 - 
ตราด 1273 9 49 1,212 3 
รวม 20,058 2,857 9,795 7,282 124 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๔ จังหวัด, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตใน ๔ 
จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) การให้บริการด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

(๑ ) ระดั บ อาชี วศึ กษ าจ านวนทั้ งสิ้ น  ๒ ๑  แห่ ง โดยแบ่ งออก เป็ น 
วิทยาลัยเทคนิค ๗ แห่ง วิทยาลัยเกษตรกรรม ๒ แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๑ แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 
๗ แห่ง และวิทยาลัยสารพัดช่าง ๔ แห่งโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดระยอง และ
จังหวัดชลบุรี ส่วนวิทยาลัยการอาชีพจะกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนใหญ่ ดังรายละเอียด
ตารางที่ 2-43 
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ตารางท่ี 2-43 
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัด 
รวม สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา สบง.คณะกรรมการศึกษาเอกชน 

สถาน 
ศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษา 
สถาน 
ศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษา 
สถาน 
ศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษา 

ชลบุรี 59 5,539 103,460 8 267 15,535 52 3,122 20,319 
ระยอง 12 755 18,636 5 347 10,587 6 322 6,497 
จันทบุรี 12 810 18,040 4 181 4,334 3 86 1,080 
ตราด 3 74 3,211 3 74 3,211 - - - 
รวม 86 7,178 143,347 20 869 33,667 61 3,530 27,896 

 
(๒) นอกจากนี้การให้บริการด้านการศึกษาจ าเป็นจะต้องขยายระดับการ

ให้บริการ ซึ่งนอกจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษาแล้วพ้ืนที่โครงการยังมีการให้บริการใน
ระดับอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ประกอบด้วย 

(๒.๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สารสนเทศชลบุรี ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตจันทบุรี ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและวิทยาลัยชุมชนตราด ในพ้ืนที่จังหวัดตราด 

(๒.๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แก่ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ระยองในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

จากจ านวนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเพียง ๖ แห่ง
ในพ้ืนที่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรในปัจจุบัน อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการด้าน
การศึกษา โดยในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีจ านวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
อุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ๓๗,๘๖๔ คน สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ซึ่ง
อาจจะไม่สอดคล้องกับศักยภาพและสภาวการณ์ของรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของพ้ืนที่  
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-44 
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ตารางท่ี 2-44 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

สถานศึกษา อาจารย ์ นักศึกษา สถานศึกษา อาจารย ์ นักศึกษา 
ชลบุร ี 4 1,288 44,142 2 536 17,321 

ระยอง 1 86 1,552 - - - 

จันทบุร ี 5 543 12,626 - - - 

ตราด - - - - - - 

รวม 10 1,917 58,320 2 536 17,321 

(3) เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของจ านวนสถานศึกษาจ านวนโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ๑ แห่ง ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ ๒๐๐-๖๐๐ คนต่อประชากรทุกๆ 
๓,๕๐๐ คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ ๖๕๐-๑,๐๐๐ คน 
ต่อประชากร ๙,๐๐๐ คน สถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งสิ้น 
๑,๑๓๖ แห่ง ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ดัง
รายละเอียดตารางที่ 2-45 

ตารางท่ี 2-45 
จ านวนสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานต่างๆ 

จังหวัด 

สังกัด 

รวม 

สนง.
คณะกรรมการ

การศึกษา                        
ขั้นพ้ืนฐาน 

สบง.คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษา              

เอกชน 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โรงเรียนต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน 

ชลบุร ี 280,425  137,399  107,920   30,546   4,560    
ระยอง 128,109  91,912  23,480   12,423   294    
จันทบุร ี     85,396         59,752         19,635           5,294             715  
ตราด 38,235  32,367  4,511   1,148   209    
รวม 532,165  321,430  155,546   49,411   5,778    

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๔ จังหวัด, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตใน ๔ 
จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักเรียนในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว รวม ๕๓๒,๑๖๕ คน เมื่อแยกตาม
ระดับการศึกษา ก่อนประถมศึกษา ๙๕,๒๘๑  คน ประถมศึกษา ๒๖๑,๒๕๓ คน ระดับมัธยม 
๑๗๕,๕๗๘ คน แยกเป็นมัธยมต้น ๑๑๖,๘๗๐ คน และมัธยมปลาย ๕๘,๗๐๘ คน ดังรายละเอียดตาราง
ที่ 2-46 
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ตารางท่ี 2-46 
การศึกษาในระดับประถมศึกษา – มัธยมตอนปลาย 

จังหวัด รวม 
ระดับการศึกษา 

ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น 
มัธยมตอน

ปลาย 
ชลบุร ี ๒๘0,๔๒๕ ๕๑,๒๕๑ ๑๓๘,๔๓๓ ๖๑,๖๓๔ ๒๙,๐๕๔ 
ระยอง 128,109 22,925 62,781 28,354 14,049 
จันทบุร ี  85,396   14,360   40,979   18,873   11,184  
ตราด 38,235 6,745 19,060 8,009 4,421 
รวม ๕๓๒,๑๖๕ ๙๕,๒๘๑ ๒๖๑,๒๕๓ ๑๑๖,๘๗๐ ๕๘,๗๐๘ 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๔ จังหวัด, ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขตใน ๔ จงัหวัด, กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นถึง
ความพอเพียงทางด้านบริการในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ว่า
ควรจะมีอัตราส่วนระหว่างนักเรียนต่อห้องเรียน คือ นักเรียนไม่เกิน ๔๐ คน ต่อห้องเรียน ๑ ห้องเมื่อน า
ข้อมูลจ านวนห้องเรียนในแต่ละพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มาพิจารณาเปรียบเทียบกับจ านวน
นักเรียนในพ้ืนที่ จะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วพ้ืนที่อนุภาคจะมีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่  
๒๑-๔๓ คนต่อห้องเรียน ๑ ห้อง 

(5) จ านวนบุคลากรครูโดยมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้
อัตราส่วนนักเรียนไม่เกิน ๒๕ คนต่อครู ๑ คน เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียนในพ้ืนที่
จะพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่จะมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูอยู่ที่นักเรียนประมาณ ๑๘-๓๕ คนต่อครู 
๑ คน ดังรายละเอียดตารางที่ 2-47 

ตารางท่ี 2-47 
อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน และคร ู

 
จังหวัด 

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 

รวม 
ก่อนประถม 

ศึกษา 
ประถม  
ศึกษา 

มัธยม            
ศึกษา 

รวม ก่อนประถม 
ศึกษา 

ประถม  
ศึกษา 

มัธยม            
ศึกษา 

ชลบุร ี  31   22  25 43 28 35 26 25 
ระยอง 28.89 25.47 27.45 34 20.98 ๒๕.๔๗ ๒๗.๔๕ ๓๔.๐๐ 
จันทบุร ี 25.09 21.46 22.37 33.32 18.62 26.54 17.53 17.61 
ตราด 25 22 21 31 22 28 18 20 

 
2.2.2.2 คุณภาพการศึกษา 

จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่าของประชากรโดยเฉลี่ย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชาชนที่อายุระหว่าง ๑๕- ๕๙ ปี จังหวัดชลบุรีได้รับการศึกษาในโรงเรียนเฉลี่ย 
๙.๑๒ ปีจังหวัดระยอง ๘.๖๗ ปี จังหวัดจันทบุรี ๘.๙๓ ปี และจังหวัดตราด ๗.๖๕ ปี 
ปีการศึกษาเฉลี่ยจ าแนกรายกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-48 
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ตารางท่ี 2-48 
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มอายุ ประเทศ ชลบรุ ี ระยอง จันทบุร ี ตราด 
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ๘.๑ ๘.๔ ๘.๑ ๗.๕ ๗.๐ 

ประชากรอายุ ๑๕ –๕๙ ปี ๘.๙ ๙.๑ ๘.๘ ๘.๔ ๗.๗ 
ประชากรอายุ ๖๐  ปีขึ้นไป ๔.๔ ๔.๓ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐ 

ที่มา :ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลทดสอบทางการศึกษาในแต่ละวิชาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าคะแนนเฉลี่ย 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั่วประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 37.90 ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก คะแนนรวมอยู่ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๔๐ ต่ ากว่าของประเทศ เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยร้อยละรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มจังหวัดและแต่ละจังหวัดต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ประเทศเกือบทั้งหมด ยกเว้นสังคมศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ามาก ดังรายละเอียดตารางที่ 2-49 

ตารางท่ี 2-49 
ผลทดสอบทางการศึกษาในแต่ละวิชาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเทศ/จังหวัด 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามรายกลุม่สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ รวม 
ประเทศ 42.64 32.40 37.63 30.62 46.24 37.90 
จันทบุร ี 42.37 30.59 35.83 45.35 28.26 36.48 
ชลบุร ี 41.72 29.49 35.65 44.35 27.94 35.83 
ตราด 42.54 30.27 36.07 45.80 28.37 36.61 
ระยอง 42.43 30.00 36.09 45.37 28.30 36.44 
รวม 42.26 30.08 35.91 45.21 28.21 36.34 

ที่มา :สทศ. 

เมื่อพิจารณาข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนน O – net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี 
๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฏว่า 

ในปี  ๒๕๕๗ ค่ากลางของประเทศ อยู่ที่  ๓๒.๓๐ คะแนน เมื่อ
พิจารณาค่าคะแนนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พบว่า ทุกจังหวัดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศคือ จังหวัดชลบุรี ๓๓.๘๓ (ล าดับที่ ๙) จังหวัดจันทบุรี ๓๓.๕๔ (ล าดับที่ ๑๕)  
จังหวัดระยอง ๓๓.๔๙ (ล าดับที่ ๑๗)  จังหวัดตราด ๓๓.๐๐ (ล าดับที่ ๒๓) 

ในปี  ๒๕๕๘ ค่ากลางของประเทศ อยู่ที่  ๓๔.๙๕ คะแนน เมื่อ
พิจารณาค่าคะแนนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พบว่า ทุกจังหวัดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศคือ จังหวัดชลบุรี ๓๗.๓๗ (ล าดับที่ ๘) จังหวัดระยอง ๓๗.๒๐ (ล าดับที่ ๑๐)  
จังหวัดจันทบุรี ๓๖.๙๘ (ล าดับที่ ๑๔)  จังหวัดตราด ๓๖.๑๐ (ล าดับที่ ๒๕)  
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2.2.3 ด้านสาธารณสุข 
2.2.3.1 สถานบริการสาธารณสุขและแพทย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

๑) สถานบริการสาธารณสุข  ปี ๒๕๕๗ กระจุกตัวในเมืองหลักที่ส าคัญของพ้ืนที่ 
เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ หรือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด  จังหวัดชลบุรีมี
จ านวนสถานพยาบาลมากที่สุด จังหวัดระยองซึ่งเป็นพ้ืนที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง บริการด้านสาธารณสุขของพ้ืนที่จังหวัดระยองยังถือว่ามี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักอย่างจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดซึ่ง
เป็นพ้ืนที่มีอัตราการขยายตัวของประชากรและการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมืองน้อยกว่าจังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง ท าให้บริการทางด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ยังมีจ านวนน้อย  

๒) อัตราส่วนของจ านวนประชากรต่อแพทย์ ๑ คน  ปี ๒๕๕๗ ประชากรของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒,๘๔๗,๘๙๘ คน มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ว่าแพทย์ ๑ 
คนต้องดูแลประชาชนไม่เกิน ๑,๕๐๐ คน  ในภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขเล็กน้อย มีอัตราส่วนอยู่ที่ ๑,๕๒๙.๔ คน เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าจังหวัด
ที่สูงกว่ามาตรฐานคือ จังหวัดชลบุรีมีอัตราส่วนอยู่ที่  ๑,๑๘๑.๖ คน จังหวัดที่ อัตราส่วนที่ต่ ากว่า
มาตรฐานเล็กน้อยคือ จังหวัดจันทบุรี คือ ๑,๗๑๗.๗ คน จังหวัดคือ ส่วนจังหวัดที่ค่อนข้างต่ ากว่า
มาตรฐานมาก ได้แก่ จังหวัดระยอง ๒,๓๖๖.๒ คน จังหวัดตราด ๓,๓๕๔.๑ คน  

ในส่วนของอัตราส่วนของจ านวนประชากรต่อจ านวนทันตแพทย์โดยเฉลี่ยใน
พ้ืนที่ คือ ๙,๕๘๘.๘  คน อัตราส่วนจ านวนประชากรต่อพยาบาล คือ ๔๖๙  คน และอัตราส่วนจ านวน
ประชากรต่อพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล คือ ๓๓๗  คน ซึ่งพบว่าสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กร
อนามัยโลกที่ก าหนดมาตรฐานไว้ว่า “พยาบาล 1 คนต้องดูและประชากร 500 คน”โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-50 

ตารางท่ี 2-50 
บุคลากรทางการแพทย์ 

จังหวัด 
บุคลากรทางการแพทย์ สัดส่วน

แพทย์ต่อ
ประชากร 

สัดส่วนบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อ

ประชากร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
ผู้ช่วย

พยาบาล 
รวม 

ชลบุร ี ๑.๒๐๓ ๑๕๗ ๔,๑๘๕ ๖๖๗ ๖,๒๑๒ ๑,๑๘๑.๖ ๒๒๘.๘ 
ระยอง ๒๘๕ ๕๗ ๑,๑๔๖ ๒๔๘ ๑,๗๓๖ ๒,๓๖๖.๒ ๓๘๘.๔ 
จันทบุร ี ๓๐๗ ๖๐ ๙๗ ๑,๔๖๐ ๑,๙๒๔ ๑,๗๑๗.๗ ๒๗๔.๐ 
ตราด ๖๗ ๒๓ ๖๓๙ - ๗๒๙ ๓,๓๕๔.๑ ๓๐๘.๒ 
รวม ๑,๘๖๒ ๒๙๗ ๖,๐๖๗ ๒,๓๗๕ ๑๐,๖๐๑ ๑,๕๒๙.๔ ๒๖๘.๖ 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

๓) จ านวนสถานพยาบาล เป็นการชี้ให้เห็นถึงความพอเพียงในการให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งหากพ้ืนที่ใดมีจ านวนสถานพยาบาลมากก็จะสามารถรองรับความต้องการใช้
บริการทางด้านสาธารณสุขได้ดีจากมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการก าหนดมาตรฐานของ
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ต่างๆ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-51 

 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

91 

ตารางท่ี 2-51 
มาตรฐานของโรงพยาบาล 

ประเภท 
จ านวน
เตียง 

หน้าท่ี 
จ านวนประชากร 

ที่รับบรกิาร 
ขอบเขตการ 

ให้บริการ (กม.) 
โรงพยาบาลศูนย ์ ๓๖๐ วิจัย รักษาโรคทั่วไป และเฉพาะดา้นฟ้ืนฟู

อบรมและผลิตบุคลากร 
ระดับจังหวดัและ

ภาค 
๕๐ 

โรงพยาบาลทั่วไป  รักษาวิจัยฟ้ืนฟูส่งเสริม สุขภาพ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐ -๕๐ 
โรงพยาบาลชุมชน ๖๐ รักษา ฟื้นฟูป้องกันและ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐ 
 ๓๐ ส่งเสริมสุขภาพ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ – ๑๕ 
 ๑๐  ๓๐,๐๐๐ ๑๐ – ๑๕ 

สถานบริการภาครัฐของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองหลัก
ที่ส าคัญของพ้ืนที่ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ หรือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของ   แต่ละจังหวัด 
จังหวัดชลบุรี มีโรงพยาบาลมากที่สุด จ านวน ๒๑ แห่ง จังหวัดระยองเป็นพ้ืนที่มีการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง การบริการด้าน
สาธารณสุขของจังหวัดระยองจ านวนเพียง ๑๒ แห่ง เมื่อเทียบกับภาคพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักอย่าง
จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรีมีอัตราประชากรขยายตัวเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าจังหวัดระยอง แต่การบริการด้าน
สาธารณสุขนั้นมีมากกว่าจังหวัดระยอง จ านวน 1๔ แห่ง และจังหวัดตราดมีประชากรน้อยที่สุด ท าให้
การบริการด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่มีเพียง ๘ แห่ง ซึ่งมีจ านวนน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

สถานบริการสาธารณสุขของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกท้ังหมด   388 แห่ง 
โดยพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีสถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 120 แห่ง จังหวัดระยอง 95 แห่ง 
จังหวัดจันทบุรี 106 แห่ง และจังหวัดตราด 67 แห่ง ซึ่งพบว่าสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัด
ระยองและจังหวัดตราดนั้นยังมีจ านวนน้อยเช่นเดียวกับโรงพยาบาล  

สถานพยาบาลเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกทั้งหมด 17 แห่ง โดย
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จ านวน 11 แห่ง จังหวัดระยอง 3 แห่ง จังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง และจังหวัดตราด 1 
แห่ง และสถานประกอบการคลินิกทุกประเภทรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1,306 แห่ง 
ดังรายละเอียดตารางที่ 2-52 

ตารางท่ี 2-52 
จ านวนสถานพยาบาล 

จังหวัด 
โรงพยาบาลรัฐบาล 

Government 
hospitals 

โรงพยาบาลเอกชน 
Private hospitals 

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสขุภาพ

ต าบล 

คลินิกทุก
ประเภท 
Clinics 

รวม 

ชลบุร ี 19 11 120 834 984 
ระยอง 9 3 95 222 329 
จันทบุร ี 12 2 106 164 284 
ตราด 7 1 67 86 161 

รวม 47 17 388 1,306 1,758 
ที่มา : สถิติจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปี ๒๕๕๗ 
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เมื่อจ าแนกสถานพยาบาลที่รักษาทั่วไปและเฉพาะโรค ที่มีเตียงส าหรับ
ผู้ป่วย ปี ๒๕๕๗  รวมสถานพยาบาล ๘๕ แห่ง ๗,๔๒๔ เตียง แยกเป็นสถานพยาบาลทั่วไป ๘๓ แห่ง 
๗,๒๗๔ เตียง เฉพาะโรค ๒ แห่ง ๑๕๐ เตียง รองรับผู้ป่วยในและนอกรวม ๑๓,๓๔๒,๙๑๙ คน ดัง
รายละเอียดตารางที่ 2-53 

ตารางท่ี 2-53 
จ าแนกสถานพยาบาลที่รักษาทั่วไปและเฉพาะโรค 

จังหวัด 
สถานพยาบาล เตียง ผู้ป่วย 

รวม 
ทั่วไป 

เฉพาะ
โรค 

รวม 
ทั่วไป 

เฉพาะ
โรค 

รวม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

ชลบุร ี ๕๑ ๔9   ๒ ๓,๙๐๓ ๓,๗๕๓  ๑๕๐   ๗,๗๐๖,๙๙๕ ๔๓๙,๕๙๒  ๗,๒๖๗,๔๐๓ 
ระยอง ๑๒ ๑๒ - ๑,๕๒๕ ๑,๕๒๕ - ๒,๑๕๒,๒๖๔ ๑๕๐,๘๒๔ ๒,๐๐๑,๔๔๐ 
จันทบุร ี ๑๔ ๑๔ - ๑,๔๑๐ ๑,๔๑๐ - ๑,๖๒๑,๔๔๘ ๙๗,๙๒๒ ๑,๕๒๓,๕๒๖ 
ตราด ๘ ๘ - ๕๘๕ ๕๘๖ - ๑๘๖,๒๑๒ ๓๙,๘๖๑ ๑๔๖,๓๕๑ 
รวม ๘๕ ๘๓ ๒ ๗,๔๒๔ ๗,๒๗๔ ๑๕๐ ๑๓,๓๔๒,๙๑๙ ๗๒๘,๑๙๙ ๑๐,๙๓๘,๗๒๐ 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

2.2.3.2 สถานการณ์ และแนวโน้มการเจ็บป่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

1) การจ าแนก 3 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน 
การจ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค จากสถานบริการสาธารณสุข 

ของกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มจังหวัดฯ พบว่า สถานการณ์ และแนวโน้มการเสียชีวิตของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกในปี 2557 ดังนี้ 1) โรคมะเร็ง 2) อุบัติเหตุและการตายเป็นพิษ และ 3) โรคหัวใจ 
ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-54 

ตารางท่ี 2-54 
ภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน พ.ศ. 2556 – 2557  

 

กลุ่มสาเหตุ 2556 2557 

จังหวัดชลบุร ี

1. ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลซิึมอื่นๆ 31,008  27,841  
2. โรคความดันโลหิตสูง 18,653  17,214  

3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดที่เกีย่วกับระบบภมูิคุ้มกัน 15,731  13,214  
รวมยอด 65,392  58,269  

จังหวัดระยอง 
1. ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกซึมอื่นๆ 20,653 22,600 
2 โรคแทรกฃ้อนในการตั้งครรภ ์การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด 13,435 12,300 

    และภาวะอื่นๆทางสูติกรรมทีม่ิได้ระบไุว้ท่ีอื่น     
3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดที่เกีย่วกับระบบภมูิคุ้มกัน 9,920 12,054 
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กลุ่มสาเหตุ 2556 2557 

รวมยอด 44,008 46,954 
จังหวัดจันทบุร ี

1. ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกซึมอื่นๆ      5,163       7,777  
2. ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตุน า      3,531       4,797  
3. เบาหวาน      2,265       3,319  

รวมยอด    10,959     15,893  
จังหวัดตราด 

1. ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกซึมอื่นๆ 6,155 11,925 

2. โรคความดันโลหิตสูง 4,463 5,521 
3. อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก  และ

ห้องปฏิบัติการ ท่ีมไิด้ระบุไว้ท่ีอื่นใด  
2,821 2,853 

รวมยอด 13,439 20,299 

2) การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. ๒๕๕4 ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึง

หลักประกันสุขภาพ 16,622.12 คน และในปี พ.ศ. 2559 ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพลดลง 15,234.67 คน (ส านักบริหารงานทะเบียนหลักประกันสุขภาพ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ) 

2.2.4 ความยากจน 
2.2.4.1 ภาพรวม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชากรทั่วประเทศ ๖5,729,098 ล้านคน มีครัวเรือน 
20,601,000 ครัวเรือน เส้นความยากจนอยู่ที่ ๒,647 บาทต่อคนต่อเดือน มีคนจนจ านวน 7,057 
พันคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐.53 ช่องว่างความยากจนร้อยละ ๑.๙ ในระดับภาคคนจนกระจุกตัว
อยู่ในภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคกลาง เมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของ
ครัวเรือนพบว่าผู้ท าประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ เก็บของป่า บริการเกษตร คนงานเกษตร และ คนงานทั่วไป มี
รายได้ประจ าเฉลี่ยต่อบาทต่อคนต่อเดือนน้อยกว่าอาชีพอ่ืน อาศัยอยู่ในเขตชนบท สาเหตุจากคนชนบท
มีอาชีพหลักในการท าเกษตรกรรมรายได้ประจ าเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าอาชีพอ่ืน และเกิดจากการขาดการ
เข้าถึงบริการทางสังคม สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

เส้นความยากจนด้านรายจ่ายของจังหวัดชลบุรีสูงกว่าจังหวัดภายในกลุ่มสะท้อน
ให้เห็นค่าครองชีพของจังหวัดชลบุรีสูงกว่าจังหวัดอ่ืน รายได้ขั้นต่ าที่บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เมื่อใช้
จ่ายเฉพาะสินค้าบริการที่จ าเป็นเท่านั้น คือใช้จ่ายส าหรับค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าจ้างบุคคลที่ให้บริการครัวเรือน ค่าเสื้อผ้า ค่ารองเท้า ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเดินทางและการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายการศึกษา  ซึ่งเส้นความยากจนของจังหวัดภายใน
กลุ่มอยู่ระหว่าง ๒,770 บาท ถึง ๓,๐๗9 บาท ความชันของเส้นยังแสดงถึงเงินเฟ้อ ราคาของสินค้าและ
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บริการของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ไม่เท่ากัน จังหวัดจันทบุรีและตราดมีราคาสินค้าที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตขึ้นน้อยกว่าระยองและชลบุรี ดังรายละเอียดภาพที่ 2-20 และตารางท่ี 2-55 

ภาพที่ 2-20 
เส้นความยากจน ปี พ.ศ. 2555 - 2557 

 
ตารางท่ี 2-55 

กราฟเส้นความยากจนด้านรายจ่ายของจังหวัดภายในกลุ่มระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

จังหวัด พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ชลบุร ี 2,658 2,768 2,912 3,078 3,079 
ระยอง 2,522 2,593 2,742 2,825 2,867 
จันทบุร ี 2,477 2,596 2,667 2,730 2,829 
ตราด 2,473 2,571 2,646 2,681 2,770 
รวม 10,130 10,528 10,967 11,314 11,545 

ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ , ประมวลผลโดย 
ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 

จ านวนคนจนในกลุ่มจังหวัดมี 11,545 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 ของ
ประชากรทั้งประเทศ โดยจังหวัดตราด จ านวน ๔๕,๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๗ ของประชากรใน
จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี 2,770 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของประชากรในจังหวัดจันทบุรี  ของ
ประชากรในจังหวัดตราด จังหวัดระยองจ านวน ๒๔,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๑ ของประชากรใน
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรีจ านวน ๑,๓๐๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของประชากรในจังหวัด
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ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีคนเกือบจนจ านวน ๑๖๗,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๖ของประชากรกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งมีรายได้มากกว่าเส้นความยากจนไม่เกิน ๒๐%   

เส้นความยากจน (Poverty line) สัดส่วนและจ านวนคนจนและคนเกือบจน
หรือกลุ่มเสี่ยงเมื่อวัดด้าน ดังรายละเอียดตารางที่ 2-56 

ตารางท่ี 2-56 
กราฟเส้นความยากจนด้านรายจ่ายของจังหวัดภายในกลุ่มระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

จังหวัด 
เส้นความยากจน 
(บาท/คน/เดือน) 

สัดส่วน 
คนจนร้อยละ 

จ านวนคนจน         
(พันคน) 

จ านวนประชากร
(พันคน) 

ชลบุร ี 3,079 0.44 3.4 780 
ระยอง 2,867 0.49 2.1 426.6 
จันทบุร ี 2,829 9.19 22.9 249.1 
ตราด 2,770 12.44 15.8 127.1 
กลุ่ม

จังหวัด 
11,545 22.56 44.2 1,583 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ , ประมวลผลโดย 
ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

จากข้อมูลสถิติร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ปี ๒๕๕๖ และ ปี 
๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในปี ๒๕๕๖ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ค่ากลางของ
ประเทศอยู่ที่ ๑๒.๔๙ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนต่ า
กว่าค่ากลางของประเทศ ๒จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ๐.๐๘ (ล าดับที่ ๗๕) จังหวัดระยอง ๒.๘๑
(ล าดับที่ ๖๔) และจังหวัดที่มีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ๒
จังหวัดคือ จังหวัดจันทบุรี ๑๓.๐๐ (ล าดับที่ ๓๗) จังหวัดตราด ๑๗.๔๗ (ล าดับที่ ๒๓)  

ในปี ๒๕๕๗ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ค่ากลางของ
ประเทศอยู่ที่ ๑๐.๔๓ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนต่ า
กว่าค่ากลางของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น ๓ จังหวัด คือ จังหวัดระยอง ๐.๓๒ (ล าดับที่ ๗๓) จังหวัด
ชลบุรี ๐.๓๙ (ล าดับที่ ๗๒) และจังหวัดจันทบุรี ๘.๖๖ (ล าดับที่ ๔๖) จังหวัดที่มีประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจนสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ๑จังหวัดคือ จังหวัดตราด ๑๑.๐๕ (ล าดับที่ ๓๖) 

2.2.4.2 รายได้ครัวเรือนและสัดส่วนคนจน 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ โดยจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ าที่สุด คือ ๑๖,๙๔๙ บาทต่อคนต่อปี  
เมื่อพิจารณาสัดส่วนคนจนปี ๒๕๕๗  พบว่า จังหวัดในภาคตะวันออกมีสัดส่วนคนจนต่ ากว่าประเทศ
ทั้งหมด อยู่ที่ ๓.๗๒จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนน้อยที่สุด คือ จังหวัดระยอง ร้อยละ ๐.๐๕  รองลงมา คือ 
จังหวัดตราด ร้อยละ ๐.๐๓ จังหวัดชลบุรี ๐.๙๔ และจังหวัดจันทบุรี ๒.๒๙ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-57 
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ตารางท่ี 2-57 
ตัวชี้วัดที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

จังหวัด 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวนที่
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ร้อยละต่อ 
จ านวนที่ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งประเทศ 

จ านวนที่
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์
(ครัว 
เรือน) 

ร้อยละ 

ร้อยละต่อ 
จ านวนที่ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งประเทศ 

ชลบุร ี 148,207 - -  ๓๐๑,๐๙๑ ๕๑๘ ๐.๑๗ ๐.๙๔ 
ระยอง 44,675 - -  ๑๔๓,๙๗๑ ๒๗ ๐.๐๒ ๐.๐๕ 
จันทบุร ี 99,463 3,098 3.11 6.06 ๙๘,๑๐๘ ๑,๔๗๕ ๑.๕๐ ๒.๖๙ 
ตราด 48,010 44 0.09 0.09 ๔๖,๘๕๗ ๑๙ ๐.๐๔ ๐.๐๓ 

กลุ่มจังหวัด 340,355 3,142 3.2 6.15 ๕๙๐,๐๒๗ ๒,๐๓๙ ๐.๓๕ ๓.๗๒ 
ทั่วประเทศ 12,953,401 51,081 0.39 100 ๑๒,๔๗๙,๓๖๒ ๕๔,๘๓๗ ๐.๔๔ ๑๐๐ 

ที่มา : ตัวช้ีวัดความจ าเป็นพื้นฐานภายใต้ภารกิจของ พม. (๒๕๕๘) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จากข้อมูลสถิติอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 

ปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ในปี ๒๕๕๖ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ ๔.๙๘% จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด สูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศ ๓จังหวัด คือ จังหวัดระยอง ๑๙.๘๒% (ล าดับที่ ๗) จังหวัดชลบุรี ๑๑.๖๕%(ล าดับที่ ๑๙) 
จังหวัดจันทบุรี ๖.๐๒% (ล าดับที่ ๓๖) และจังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ๑ จังหวัดคือ จังหวัดตราด -๑๑.๕๐ (ล าดับที่ ๗๕) 

ในปี ๒๕๕๘ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ ๑.๗๕% จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดค่อนข้างมากอัน
เนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในการส่งออกส่งผลถึงอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ผลผลิตทาง
การเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นส่งผลในทางผกผัน ท าให้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ค่าสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ คือจังหวัดจันทบุรี ๑๖.๐๒% (ล าดับที่ ๕)และจังหวัดตราด ๘.๕๐(ล าดับที่ ๒๑) 
จังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ คือ 
จังหวัดระยอง ๐.๑๔% (ล าดับที่ ๔๖) จังหวัดชลบุรี -๑.๙๖% (ล าดับที่ ๕๑)  

2.2.4.3 ความยากจนของเกษตรกร  
ปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ าในรายได้ของครัวเรือนเกษตรคือ ลักษณะของ

ครัวเรือนเกษตรกร ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขนาดและลักษณะการถือครองที่ดิน และการอยู่ในเขต
และนอกเขตชลประทาน กิจกรรมการผลิต การหาทางช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนเกษตรยากจนและเกือบจน
เพ่ือยกระดับการด ารงชีพให้ดีขึ้น ท าได้โดยขยายโอกาสทางด้านศึกษาให้กับครัวเรือนในภาคเกษตร 
สนับสนุนการใช้ที่ดินให้เต็มพ้ืนที่และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สนับสนุนการจัดหาที่ดินท ากินให้กับ
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เกษตรกรที่ยากจนในฟาร์มขนาดเล็กควรเลือกท ากิจกรรมฟาร์มให้เหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่และ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีบางส่วนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมฟาร์ม 
เสริมสร้างกิจกรรมการผลิตนอกการเกษตรของครัวเรือนควบคู่ไปกับกิจกรรมฟาร์มเพ่ือเป็นแหล่งรายได้
เสริมเสริมสร้างระบบการจัดการแหล่งน้ าเพ่ือให้เกิดการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนกับรัฐในการดูแล
รักษา และควรเสริมกิจกรรมการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพาตลาดเพ่ือการบริโภคของครัวเรือน 

จากการพิจารณาความยากจนเกษตรกรตามปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ าใน
รายได้ของครัวเรือนเกษตรในด้านการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๖,๙๑๓,๒๒๙ ไร่ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ร้อยละ ๖๗.๔๓ รองลงมา ที่พืชไร่ ร้อยละ ๑๙.๓๗ ที่อ่ืนๆ ร้อยละ 
๑๐.๐๒ ที่นา ๒.๖๕ และที่สวนผักและไม้ดอก ๐.๕๐ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-58 

ตารางท่ี 2-58 
การใช้ที่ดินในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ 

จังหวัด เนื้อทีท่ั้งหมด ที่นา ที่พืชไร่ 
ที่ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น 

ที่สวน
ผักและ
ไม้ดอก 

ที่อื่นๆ 
เน้ือที่นอก
การเกษตร 

เน้ือที่ป่าไม้ 

ชลบุรี 2,726,875 97,796 651,852 699,133 21,406 249,950 655,801 350,938 
ระยอง 2,220,000  30,484  256,978  1,435,383  2,390  144,390  153,848  196,527  
จันทบุรี 3,961,250  32,204  362,346  1,690,166  7,313  193,995  362,172  1,313,055  
ตราด 1,761,875  23,221  68,401  837,206  3,763  104,854  161,814  562,616  
รวม 10,670,000 183,705 1,339,577 4,661,888 34,872 693,189 1,333,635 2,423,136 

จากกิจกรรมการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
6,913,230 ไร่ เมื่อพิจารณาลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรโดยจ าแนกเป็นเนื้อที่ของตนเอง 
และเนื้อที่ของผู้อ่ืน พบว่า ในส่วนที่เป็นเนื้อที่ของตนเอง 2,389,771 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๖ของเนื้อ
ที่เกษตรทั้งหมด แยกเป็นของตนเอง ร้อยละ ๕๗.๓๐ และจ านองผู้อื่น ร้อยละ ๔๒.๖๙ ในส่วนที่เป็นเนื้อที่
ของผู้อ่ืน 4,523,459 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๓ แยกเป็นเช่าผู้อ่ืน ร้อยละ ๓๒.๙๑ รับขายฝาก ร้อยละ 
๐.๐๐๔และได้ท าฟรี ร้อยละ ๖๗.๐๗ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-59 

ตารางท่ี 2-59 
ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตรในกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ 

 
จังหวัด 

 
เน้ือทีท่าง 
การเกษตร 

เน้ือที่ของตนเอง เน้ือที่ของผู้อื่น 

รวม ของตนเอง จ านองผู้อื่น 
ขาย
ฝาก 

รวม เช่าผู้อื่น 
รับ

จ านอง 
รับขาย
ฝาก 

ได้ท าฟรี 

ชลบุร ี 1,720,137 354,459 257,540 96,919 - 1,365,678 796,737 - - 568,940 
ระยอง 1,869,625 856,553 510,765 345,788 - 1,013,072 299,792 - - 713,280 

จันทบุร ี 2,286,023  653,481  442,293  211,188          - 1,632,542  241,667  - - 1,390,875   
ตราด 1,037,445 525,278 158,811 366,467 - 512,167 150,885 - 186 361,096 
รวม 6,913,230 2,389,771 1,369,409 1,020,362   4,523,459 1,489,081   186 3,034,191 
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2.2.4.4 สภาวการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในภาพรวม 
๑) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI)  

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า การพัฒนาคนด้านใดมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน 
ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวอบอุ่นในชุมชน
ที่มีความปลอดภัย การคมนาคม การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 

ค่าคะแนนของประเทศ ค่าดัชนีย่อยด้านการศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.4740 
เท่านั้น ในขณะที่ค่าดัชนีด้านอ่ืนมีค่าเกินกว่า 0.51 จนถึง 0.79 และภาคกลาง ค่าดัชนีย่อยด้านการมี
ส่วนร่วม มีค่าเท่ากับ ๐.๔๘๘๓ ด้านการศึกษา มีค่าเท่ากับ ๐.๕๔๐๙ ค่าคะแนน ๐.๖๔๓๗ ในขณะที่ค่า
ดัชนีด้านอ่ืนมีค่าเกินกว่า 0.๖๒ จนถึง 0.๘๐ ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ค่าคะแนน ๐.๖๔๒๐ 
ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา การมีงานท า รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว 
คมนาคม การมีส่วนร่วม ค่าคะแนนรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอยู่ในอันดับ ๓ ของกลุ่ม
จังหวัดทั้งหมด โดยมีการจัดล าดับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแต่ละดัชนีย่อยของแต่ละจังหวัดใน
ระดับประเทศ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-60 

ตารางท่ี 2-60 
ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตรในกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ 

จังหวัด สุขภาพ ศึกษา มีงานท า รายได ้
ที่อยู่
อาศัย 

ครอบครัว คมนาคม มีส่วนร่วม 
HAI 

ล าดับ คะแนน 
ชลบุรี ๖ ๓ ๑ ๕ ๖๗ ๒๓ ๔ ๗๔ ๔ ๐.๖๘๔๑ 
ระยอง ๒๙ ๔ ๓ ๑๒ ๖๘ ๒๖ ๗ ๗๕ ๑๔ ๐.๖๔๗๓ 
จันทบุรี ๔๑ ๓๕ ๒๑ ๓๗ ๕๐ ๕๒ ๑๙ ๖๒ ๓๘ ๐.๕๙๘๖ 
ตราด ๑๓ ๓๑ ๑๒ ๔๕ ๔๓ ๓๓ ๒๓ ๑๙ ๑๖ ๐.๖๓๘๓ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาเอกสาร ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index - HAI) ปี 2558 

จากข้อมูลดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีล าดับความก้าวหน้าของคน
จากมากไปหาน้อย คือ การมีงานท า  การศึกษา คมนาคม รายได้ สุขภาพ ชีวิตครอบครัว ที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วม 

๒) ดัชนีการพัฒนาคน (Human Development index: HDI)  
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีการ

วัดและเปรียบเทียบความยากจน การรู้หนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปัจจัยอ่ืนๆ ของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นวิธีการวัดความอยู่ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน 
ประเทศไทย 0.654 อยู่ที่อันดับ 92 จาก ๑๘๑ ประเทศท่ัวโลก 

๓) ครอบครัวอบอุ่นและการออมของครัวเรือน 
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัดครอบครัวมีความอบอุ่น หมายถึง

ครอบครัวไทยมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน คนในครัวเรือนมีความเคารพนับถือ 
ปรึกษาหารือกนัเพื่อร่วมแก้ปัญหา 

ในปี พ.ศ. 2558 ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น ภาพรวมทั้งประเทศ จ านวน 
35,684 ครัวเรือน จากทั้งหมด 12,953,401 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.28 และครอบครัวไม่มี
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ความอบอุ่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ านวน 2,093 ครัวเรือน จากทั้งหมด 339,746 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ซึ่งจ านวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ จังหวัดระยอง รองลงมา
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดชลบุรี ตามล าดับ 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ. 2558 และ        พ.ศ. 
2557 พบว่า จ านวนที่ส ารวจครัวเรือนและครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์มีจ านวนลดลง นอกจากนี้ครอบครัว
ไม่มีความอบอุ่นมีจ านวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.31 ดังรายละเอียดตารางที่ 2-61 

ตารางท่ี 2-61 
จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 

ครอบครัวอบอุ่น 

จังหวัด 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จ านวนที่
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ร้อยละต่อ 
จ านวนที่ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งประเทศ 

จ านวนที่
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ร้อยละต่อ 
จ านวนที่ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งประเทศ 

ชลบุรี 148,207 277 ๐.๑๙ ๐.๗๘ 301,091 2,306 ๐.๗๗ ๖.๘๘ 

ระยอง 44,066 1,323 ๓.๐๐ ๓.๗๑ 143,971 1646 ๑.๑๔ ๔.๙๑ 

จันทบุรี 99,463 385 0.39 ๑.๐๘ 98,108 316 ๐.๓๒ ๐.๙๔ 

ตราด 48,010 108 ๐.๒๒ ๐.๓๐ 46,857 123 ๐.๒๖ ๐.๓๗ 
กลุ่ม

จังหวัด 
339,746 2,093 ๓.๘๐ ๕.๘๗ 590,027 4,391 2.00 ๑๓.๑๐ 

ทั่ว
ประเทศ 

12,953,401 35,684 0.28 ๑๐๐ 12,479,362 33,521 ๐.๒๗ ๑๐๐ 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราดข้อมูล (2558) 

ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัดครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
หมายถึง การออมเงินของประชากรและชุมชน ผ่านกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กลุ่มออมทรัพย์  และการ
ด ารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือช่วยยกระดับการรณรงค์คุณภาพชีวิตของแต่ละ
ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2558 ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน ภาพรวมทั้งประเทศ จ านวน 267,469  
ครัวเรือน จากทั้งหมด 12,953,401 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.06 และครอบครัวไม่มีการออมเงิน
ของกลุ่มจังหวัด จ านวน  10,975 ครัวเรือน จากทั้งหมด 412,560 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.62 
ซึ่งจ านวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ จังหวัดระยอง จังหวัดจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และ
จังหวัดชลบุรี ตามล าดับ  

จากการเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มจั งหวัด ในปี  พ.ศ. 2558 และ          
พ.ศ. 2557 พบว่า จ านวนที่ส ารวจครัวเรือนและครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์มีจ านวนลดลง นอกจากนี้
ครัวเรือนที่ไม่มีการออมเงินมีจ านวนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ดังรายละเอียดตารางที่ 2-62 
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ตารางท่ี 2-62 
จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ครัวเรือนเงินออม 

ครัวเรือนเงินออม 

จังหวัด 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จ านวนที่
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ร้อยละต่อ
จ านวนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งประเทศ 

จ านวนที่
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 
 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ร้อยละต่อ 
จ านวนที่ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งประเทศ 

ชลบุรี 148,207 2,502 1.69 0.94 ๓๐๑,๐๙๑ ๓๔,๗๑๖ ๑๑.๕๓ ๑๑.๖๑ 
ระยอง 116,880 4,374 3.74 1.64 143,971 4,991 3.47 ๑.๖๗ 
จันทบุรี 99,463 3,098 3.11 1.16 ๙๘,๑๐๘ ๔,๘๕๓ ๔.๙๕ ๑.๖๒ 
ตราด 48,010 1,001 2.08 0.37 ๔๖,๘๕๗ ๑,๒๘๓ ๒.๗๔ ๐.๔๓ 

กลุ่ม
จังหวัด 

412,560 10,975 10.62 4.10 ๕๙๐,๐๒๗ ๔๕,๘๔๓ ๗.๗4 ๑๕.๓๒ 

ประเทศ 12,953,401 267,469 2.06 100 ๑๒,๔๗๙,๓๖๒ ๒๙๙,๑๔๔ ๒.๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราดข้อมูล (2558) 

จากข้อมูลสถิติร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ปี ๒๕๕๖ 
และ ปี ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๖ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 
๑๒.๔๙ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนต่ ากว่าค่ากลาง
ของประเทศ ๒จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ๐.๐๘ (ล าดับที่ ๗๕) จังหวัดระยอง ๒.๘๑ (ล าดับที่ ๖๔) 
และจังหวัดที่มีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ๒จังหวัดคือ จังหวัด
จันทบุรี ๑๓.๐๐(ล าดับที่ ๓๗) จังหวัดตราด ๑๗.๔๗ (ล าดับที่ ๒๓)  

ในปี ๒๕๕๗ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ค่ากลางของ
ประเทศอยู่ที่ ๑๐.๔๓ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนต่ า
กว่าค่ากลางของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น ๓ จังหวัด คือ จังหวัดระยอง ๐.๓๒ (ล าดับที่ ๗๓) จังหวัด
ชลบุรี ๐.๓๙ (ล าดับที่ ๗๒) และจังหวัดจันทบุรี ๘.๖๖ (ล าดับที่ ๔๖) จังหวัดที่มีประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจนสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ๑จังหวัดคือ จังหวัดตราด ๑๑.๐๕ (ล าดับที่ ๓๖) 

2.2.5 ด้านความม่ันคง 
2.2.5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คดีความผิดตามกฎหมายที่ได้รับแจ้งความและที่จับกุมได้ สถิติ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นประเภทคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายร้อยละ ๘๘.๑๙  คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ร้อยละ ๖.๐๙ คดีที่น่าสนใจร้อยละ ๒.๙๘  คดีชีวิต ร่างกาย และเพศร้อยละ ๒.๓๓ และคดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญร้อยละ ๐.๓๙ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-63 
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ตารางท่ี 2-63 
สถิติอาชญากรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

จังหวัด 

ประเภทคดี 
๑.คดีอุกฉกรรจ์

และสะเทือนขวัญ 
๒.คดีชีวิต 

ร่างกาย และเพศ 
๓. คดีประทุษร้าย

ต่อทรัพย์ 
๔. คดีที่น่าสนใจ ๕. คดีที่รัฐเป็น

ผู้เสียหาย 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

ชลบุรี 148 108 819 600 1,766 1,149 893 270 39,970 39,970 
ระยอง 48 36 478 432 920 710 387 159 9,040 11,595 
จันทบุรี 17 15 466 445 654 507 337 105 5,461 6,879 
ตราด 13 9 206 190 168  134  102 68 1,756 2,253 

รวมปี ๒๕๕๗ 226 168 1,344 1,270 3,508 2,500 1,719 602 50,766 53,818 
รวมปี ๒๕๕๖ 268 193 794 604 3,620 1,952 1,881 453 45,243 47,044 
ร้อยละการ 

เปลี่ยนแปลง 
-๑๕.๖ -๑๒.๙ ๖๙.๒ ๑๑๐.๒ -๓.๑ ๔๓.๔ -๘.๖ ๓๒.๘ ๑๒.๒ ๑๔.๔ 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2.2.5.2 แนวโน้มด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์ คดีที่น่าสนใจ ของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคดีที่ได้รับแจ้ง(๖,๗๙๗ คดี) เพ่ิมขึ้นจากปี            
พ.ศ. ๒๕๕๖ (๖,๕๖๓ คดี) คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖ โดยมีคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ลดลงเล็กน้อย      
ส่วนคดชีีวิต ร่างกาย และเพศ เพ่ิมขึ้นมากในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ในระดับใกล้เคียงกัน คดีที่รัฐ
เป็นผู้เสียหายมีจ านวนที่ได้รับแจ้งเพิ่มขึ้น ๕,๕๒๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐ 

หากพิจารณารายจังหวัด พบว่าคดีเกือบทุกประเภทจังหวัดชลบุรีมีคดีสูงกว่า
จังหวัดอ่ืนๆ รองลงไปคือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตามล าดับ  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายในจังหวัด
ชลบุรีมีจ านวนค่อนข้างสูงกว่ามาก ดังรายละเอียดตารางที่ 2-64 

ตารางท่ี 2-64 
แนวโน้มด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
จังหวัด 

คดีอุกฉกรรจ์และ                 
สะเทือนขวัญ 

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย และเพศ 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
 

คดีที่น่าสนใจ 
 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 
ชลบุรี 167 156 148 722 645 819 2,446 2,063 1,766 1,487 1,015 270 
ระยอง 45 56 48 289 317 478 1,147 974 920 665 478 159 
จันทบุรี 31 34 17 277 256 466 594 401 654 322 260 105 
ตราด 17 22 13 133 141 206 199  182  168  133 128 68 
รวม 260 268 226 820 794 1,344 4,386 3,620 3,508 2,607 1,881 602 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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2.2.5.3 สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคดีที่ เกิดในปี ๒๕๕๕ ถึงปี  ๒๕๕๗ ในภาพรวม                  

คดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นคดีชีวิต ร่างกาย และเพศเพ่ิมขึ้นมากในทุกจังหวัด โดยสัดส่วน
คดีชีวิต ร่างกาย และเพศจังหวัดชลบุรีมีมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มากที่สุด คือ ระยอง รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด  

สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ปี ๒๕๕๗ ในคดี ๔ ประเภท ได้แก่ คดี
อุกฉกรรจ์และ สะเทือนขวัญคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีที่
น่าสนใจ ปรากฏความรุนแรงของปัญหาดังนี้คือ จังหวัดระยอง (ประชากร ๖๗๔,๓๙๓ คน) ๒๓๗.๙๙ จังหวัด
จันทบุรี (ประชากร ๕๒๗,๓๕๐ คน) ๒๓๕.๕๑ จังหวัดชลบุรี (ประชากร ๑,๔๒๑,๕๒๕ คน) ๒๑๑.๒๕ และ
จังหวัดตราด (ประชากร ๒๒๔,๗๓๐ คน) ๒๐๒.๔๖ ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-65 

ตารางท่ี 2-65 
คดีอาชญากรรม 

 
จังหวัด 

คดีอุกฉกรรจ์และ                 
สะเทือนขวัญ 

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย และเพศ 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
 

คดีที่น่าสนใจ 
 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 
ชลบุร ี 167 156 148 722 645 819 2,446 2,063 1,766 1,487 1,015 270 
ระยอง 45 56 48 289 317 478 1,147 974 920 665 478 159 
จันทบุรี 31 34 17 277 256 466 594 401 654 322 260 105 
ตราด 17 22 13 133 141 206 199  182  168  133 128 68 
รวม 260 268 226 820 794 1,344 4,386 3,620 3,508 2,607 1,881 602 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ตารางท่ี 2-66 
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 

จังหวัด 2555 2556 2557 
ชลบรุ ี 36,579 36,453 39,970 
ระยอง 7,342 7,547 9,040 
จันทบุร ี 4,830(1) 5,030(1) 5,461(1) 
ตราด 1,492 1,243 1,756 
รวม 45,413 45,243 50,766 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2.2.5.4 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(1) จากข้อมูลคดียาเสพติดต่อประชากร ปี 2556-2558 ปรากฏว่าจ านวน

คดียาเสพติดทั้ง 4 จังหวัด ลดลงเป็นล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 คดียาเสพติดมีมากที่สุดใน
จังหวัดชลบุรี รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังรายละเอียดตารางที่ 2-67 

 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

103 

ตารางท่ี 2-67 
คดียาเสพติดต่อประชากร 

จังหวัด 

สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 

ประชากร 
คดียา
เสพติด 

ร้อย
ละ 

ประชากร 
คดียา
เสพติด 

ร้อย
ละ 

ประชากร 
คดียา
เสพติด 

ร้อย
ละ 

ชลบรุ ี 1,390,354 28,427 2.04 1,421,425 23,194 1.63 1,455,039 7,543 0.51 
ระยอง 649,275 19,530 3.00 674,393 18,027 2.67 688,999 6,432 0.93 
จันทบุร ี 524,260 3,965 0.76 527,350 2,875 0.55 531,037 1,498 0.28 
ตราด 223,567 1,367 0.6 224,449 1,262 0.5 224,789 813 0.3 
รวม 2,787,456 53,289 1.91 2,847,617 45,358 0.59 2,899,864 16,286 0.56 

(2) สัดส่วนหมู่บ้านสีขาวและสีแดง ปี พ.ศ. 2556 – 2558 ปี มีแนวโน้มว่า 
หมู่บ้านสีขาวเพ่ิมขึ้น หมู่บ้านสีแดง 65 ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ยกเว้นจังหวัดตราดที่
หมู่บ้านสีขาว เพ่ิมข้ึน ในปี พ.ศ. 2557 และลดลงในปี พ.ศ. 2558 

ตารางท่ี 2-68 
สัดส่วนหมู่บ้านสีขาว-สีแดง  

จังหวัด 
หมู่บ้าน/
ชุมชน
ทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 

ขาว ร้อยละ แดง ร้อยละ ขาว ร้อยละ แดง ร้อยละ ขาว ร้อยละ แดง ร้อยละ 

ชลบุร ี 982 297 30.24 77 7.84 393 40.02 67 6.82 506 51.52 66 6.72 
ระยอง 525 280 53.23 130 24.76 202 38.48 130 26.76 371 70.67 8 1.53 
จันทบุรี 770 563 60.13 112 14.55 518 67.27 70 9.09 568 73.77 45 5.84 
ตราด 267 220 82.40 5 1.87 213 79.78 7 2.62 167 62.55 15 5.62 
รวม 2,544 1,360 82.40 324 6.06 1,326 79.78 274 14.03 1,612 14.02 134 14.03 

(3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหายในคดีประทุษร้าย และอุบัติเหตุ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงปีเดือนมกราคม 2558 – สิงหาคม 2559 

พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นผู้เสียหายในคดีต่าง และอุบัติเหตุต่าง ๆ ดังนี้  
1) คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่พัทยา จังหวัดชลบุรี    

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จ านวน 31 ราย พื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด จ านวน 4 ราย  
2) คดีทรัพยสินเขตพ้ืนที่พัทยา จ านวน 56 ราย เกาะช้าง 3 ราย  
3) นักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุในเขตพัทยา 196 ราย บาดเจ็บ 186 

ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนในเขตพ้ืนที่ เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง ประสบอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ         
5 ราย เกาะล้าน เสียชีวิต 7 ราย 
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2.2.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2.6.1 การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

พ้ืนที่ป่าไม้ในที่ราบได้หมดลงประกอบกับความต้องการที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ด้าน
อ่ืนๆ นอกภาคเกษตรมีมากขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและเกษตรกรเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ
ทางอุตสาหกรรมและการค้าบริการเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากรายได้สูงกว่าและมีรายได้ที่มั่นคงกว่ารายได้จาก
การท าการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีนิคม
อุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศไทย ไทย จากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕54 ถึงปี พ.ศ. ๒๕59 จ านวนครัวเรือนเกษตรกรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ไดล้ดลงจาก 155,261 ครัวเรือน เป็น 80,057 ครัวเรือน  

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา จ านวนรายของผู้ประกอบการเกษตรลดลง และ
ค่าเฉลี่ยต่อที่ถือครองที่ดินทางเกษตรจึงลดลง เป็นผลท าให้ทางเกษตรกร ที่เหลือจะใช้ที่ดินเพ่ือผลิต
สินค้าสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าเฉพาะอย่างมากขึ้นเพ่ือผลทางธุรกิจ และท้ังไม้ยืนต้น ไม้ผล
และยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ และสามารถปลูกในพ้ืนที่ลาดเอียงได้ การใช้ที่ดินในบริเวณ
เชิงเขาจึงมีมากขึ้น ขณะที่ข้าวและพืชไร่มักจะปลูกได้ผลดีในที่ ราบซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมนอกเกษตร พ้ืนที่ เกษตรในที่ราบจึงถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ของการขยายเมืองและ
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 

ในระหว่างปี ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๖ จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก โดยกรมพัฒนาที่ดิน ในภาพรวม ในปี ๒๕๕๖ จากพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐,๖๗๐,๐๐๐ 
ไร่  มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ดังนี ้ 1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 944,417 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๘.๘๕ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) พื้นที่เกษตรกรรม ๖,๔๑๒,๕๕๐ ไร่ ร้อยละ ๖๐.๐๙                     
3) พื้นที่ป่า 2,421,144 ไร่ ร้อยละ ๒๒.๖๙ ๔) พื้นที่น้ า ๓๒๙,๑๖๗ ไร่ ร้อยละ ๓.๐๘ ๖) พื้นที่
เบ็ดเตล็ด 562,722 ไร่ ร้อยละ ๕.๒๗ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลปี ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๓ พบว่า แนวโน้มการใช้
ที ่ด ิน พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เ พิ ่ม ขึ ้น  ๑๗๓ ,๙๙๐  ไร่ ค ิดเป ็นร้อยละ ๒๒ .๕๘  พื ้นที่
เกษตรกรรม เพิ่มขึ้น ๑๗,๒๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ พื้นที่ป่าลดลง ๑๐,๖๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ -๐.๔๓พ้ืนที่น้ าเพิ่มขึ้น ๑๖,๒๕๓ ไร่ ร้อยละ ๕.๑๙ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดลดลง ๑๑๓,๐๗๕ ไร่ คิดเป็น                
ร้อยละ -๑๖.๗๓ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-69 

ตารางท่ี 2-69 
การใช้ประโยชน์ที่ ดินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖(ยกเว้นจังหวัดจันทบุรีเป็นของปี ๒๕๕๓) 

จังหวัด 
พ้ืนที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง 

พ้ืนที่
เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่น้ า พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด รวม 

ชลบุร ี 492,800 1,697,908 ๓๐๖,๓๗๒ ๕๕,๒๗๙ ๑๗๔,๕๑๖ 2,726,875  
ระยอง 257,433 1,592,695 ๑๘๐,๗๐๐ ๗๗,๙๔๗ ๑๑๑,๒๒๕ ๒,๒๒๐,๐๐๐ 
จันทบุรี 125,373 ๒,๑๙๘,๐๖๑ ๑,๓๔๘,๕๔๔ ๑๒๗,๑๐๐ ๑๖๒,๑๗๒ 3,961,250  
ตราด 68,811 ๙๒๓,๘๘๖ ๕๘๕,๕๒๘ ๖๘,๘๔๑ ๑๑๔,๘๐๙ 1,761,875 
รวม ๙๔๔,๔๑๗ ๖,๔๑๒,๕๕๐ ๒,๔๒๑,๑๔๔ ๓๒๙,๑๖๗ ๕๖๒,๗๒๒ ๑๐,๖๗๐,๐๐๐ 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน  
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ตารางท่ี 2-70 
การใช้ประโยชน์ที่ ดินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๓ (ยกเว้นจังหวัดจันทบุรีเป็นของปี ๒๕๕๑) 

จังหวัด 
พ้ืนที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง 

พ้ืนที่
เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่น้ า 
พ้ืนที่

เบ็ดเตล็ด 
รวม 

ชลบรุ ี ๓๖๐,๒๕๑ 1,๗๐๙,๘๓๖ 30๙,๑2๐ ๔๗,๔๕๓ ๒1๖,๓๙๒ 2,๗2๖,๘๗๕ 
ระยอง ๒๓๗,๙๕๗ ๑,๕๙๖,๙๐๓ ๑๘๕,๗๔๗ ๗๖,๘๘๙ ๑๒๒,๕๐๔ ๒,๒๒๐,๐๐๐ 
จันทบุร ี ๑๑๖,๒๘๑ ๒,๒๐๕,๗๘๗ ๑,๓๔๒,๒๐๖ ๑๒๒,๗๑๘ ๑๗๔,๒๕๘ ๓,๙61,๒๕๙ 
ตราด ๕๕,๙๓๘ ๘๘๒,๗๔๙ ๕๙๔,๖๙๑ ๖๕,๘๕๔ ๑๖๒,๖๔๓ ๑,๗๖๑,๘๗๕ 

รวม ๗๗๐,๔๒๗ ๖,๓๙๕,๒๗๕ ๒,๔๓๑,๗๖๔ ๓๑๒,๙๑๔ ๖๗๕,๗๙๗ ๑๐,๖๗๐,๐๐๐ 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน  

พื้นที่บางส่วนยังคงมีสภาพชนบท และเกษตรกรรม ในจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด  พื้นที่ภาคนอกเกษตรที่พัฒนามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นพื้นที่เขตเมือง ได้แก่พื้นที่
จังหวัดชลบุรีบางส่วน และจังหวัดระยอง ที่มีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงมี
การท าเกษตรเพียงบางส่วนของพื้นที่เท่านั้น บางพื้นที่อาจมีการบุกรุกเปิดพ้ืนที่พัฒนาใหม่ในบริเวณ
พ้ืนที่ชายขอบของพ้ืนที่ป่าทางตอนในโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ตอนบนด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 
ต่อเนื่องลงมาจนถึงพ้ืนที่บางส่วนของชายฝั่งทะเลตอนล่างในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัด 

การใช้ที่ดินเพ่ือท าเกษตรกรรม ท านา ไร่ สวน เลี้ยงสัตว์ ประมง โดยจังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี ใช้พ้ืนที่ราวร้อยละ ๖๐ - 75 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าไร่ ท า
สวน มากกว่าท านา เลี้ยงสัตว์ และประมง ดังรายละเอียดตารางที่ 2-71 

ตารางท่ี 2-71 
รายงานผลพื้นที่ท าการเกษตร 

จังหวัด 
พ้ืนที่ใช้งาน พ้ืนที่แบ่งตามสภาพการใช้งาน 
ทั้งหมด(ไร่) พ้ืนที่ท าการเกษตร(ไร่) 

 
นา ไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน เลี้ยงสัตว์ฯ เลี้ยงสัตว์น้ า อื่นๆ  

ชลบุร ี 1,697,908 165,499 616,215 614,599 170,152 3,926 45,949 81,468 ๑๐๐ 

ระยอง 1,592,695 68,410 218,207 1,005,023 256,531 489 2,503 41,336 ๑๙๕ 

จันทบุรี ๒,๑๙๘,๐๖๑ 77,171 329,241 710,647 902,323 8,302 1,743 ๑๖๘,๖๓๔ - 

ตราด ๙๒๓,๘๘๖ 67,399 30,245 542,202 229,308 92๕ 234  53,573 - 

รวม ๖,๔๑๒,๕๕๐ 378,479 1,193,908 2,872,471 1,558,314 13,642 50,429 291,438 ๒๙๕ 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
หมายเหตุ : พื้นที่แบ่งสภาพการใช้งาน รวมทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีสาธารณะ พื้นที่อ่ืนๆ เป็นต้น 

2.2.6.2 แหล่งน้ า  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,081,965 ไร่ โดยเกษตรกรที่อยู่ในเขต

ชลประทานนั้นอาศัยการใช้น้ าจากชลประทานร้อยละ 25.13 ของพ้ืนที่ และการสูบน้ าไฟฟ้า  ร้อยละ 1.63 
ของพ้ืนที่ ส่วนเกษตรกรที่อาศัยอยู่นอกเขตชลประทานจะอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตรร้อยละ 98.01 ซึ่งมี
ล าดับที่มากที่สุดตามสภาพการใช้น้ าทั้งหมด ดังรายละเอียดตารางที่ 2-72 
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ตารางท่ี 2-73 
พ้ืนที่แบ่งตามสภาพการใช้น้ า 

 
จังหวัด 

พ้ืนที่แบ่งตามสภาพการใช้น้ า 
พ้ืนทีเ่กษตร

ทั้งหมด 
ชลประทาน สูบน้ าด้วยไฟฟ้า อาศัยน้ าฝน 

ชลบรุ ี 1,697,908 9,650 1,600 ๑,๖๘๖,๖๕๘ 
ระยอง 1,592,695 6,391 55,764 ๑,๕๓๐,๕๔๐ 
จันทบุร ี ๒,๑๙๘,๐๖๑ 300 2,150 ๒,๑๙๕,๖๑๑ 
ตราด ๙๒๓,๘๘๖ 0 5,514 ๙๑๘,๓๗๒ 
รวม ๖,๔๑๒,๕๕๐ 16,341 65,028 ๖,๓๓๑,๑๘๑ 

ร้อยละ  ๐.25 ๑.๐๑ 98.๗๓ 
ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล ปีพ.ศ. ๒๕58 

มีแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล าธาร หลายสาย และอ่างเก็บน้ า ซึ่งปริมาณน้ าส่วนใหญ่จะ
ไหลลงสู่ทะเล เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ราบชันและไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ  

2.2.6.3 ทรัพยากรดิน 
ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเป็นดินปนทราย ระบายน้ าได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์ 

บริเวณที่มีน้ าทะเลท่วมถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ 
หินปูนในบริเวณที่สูงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ ามีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช้ท านา 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในพ้ืนที่ราบต่ าโดยธรรมชาติ
ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และหากมีระบบชลประทานในฤดูแล้งก็สามารถใช้ดินเหล่านี้ปลูกพืช
ได้ เช่น การท านาปรัง การปลูกพืชไร่อายุสั้น และการปลูกผัก ส่วนพ้ืนที่ดอนโดยธรรมชาติใช้ปลูกพืชไร่ พืชผัก 
ผลไม้  และไม้ยืนต้น และมีบางส่วนที่เป็นป่า 

2.2.6.4 ทรัพยากรป่าไม้ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ ประมาณ ๑ ใน ๓ เป็นป่าสงวน

แห่งชาติ พ้ืนที่ป่าบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมในการปลูกผลไม้ ยางพารา เป็นส่วน
ใหญ่พ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ –๒๕๕๖ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-74 
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ตารางท่ี 2-74 
ขนาดเน้ือที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ -๒๕๕๖ 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 

ขนาดเน้ือที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ -๒๕๕๖ 
พ.ศ.  ๒๕51 พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เน้ือที่ป่า(ไร่) ร้อยละ เน้ือที่ป่า(ไร่) ร้อยละ เน้ือที่ป่า(ไร่) ร้อยละ 
ชลบรุ ี ๒,๘๑๗,๓๖๒.๑๙ ๓๐๐,๓๘๖.๑๕ ๑๐.๖๖ 350,937.56 12.46 339,683.18 12.06 
ระยอง ๒,๒๙๐,๘๐๔.๕๓ ๑๘๕,๘๕๔.๖๗ ๘.๑๑ 196,527.18 8.58 176,427.14 7.70 
จันทบุร ี ๔,๐๐๙,๒๕๔.๕๙ ๑,๓๓๖,๕๐๔.๖๘ ๓๓.๓๔ 1,313,054.69 32.75 1,304,016.84 32.53 
ตราด ๑,๗๙๑,๑๐๙.๐๗ ๔๕๗,๙๖๘.๓๔ ๒๕.๕๗ 562,616.34 31.41 562,858.24 31.43 
รวม ๑๐,๙๐๘,๕๓๐.๓๘ ๒,๒๘๐,๗๑๓.๘๔ ๒๐.๙๑ 2,423,135.77 22.21 2,382,985.40 21.85 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าไม้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ ๒.๔๒ ล้านไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๒๑ ของพ้ืนที่ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานความเหมาะสมของ
ระบบนิเวศที่ก าหนดให้มีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ ๔๐ ขึ้นไปของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ สวนป่า และสวนเกษตร คิดเป็นร้อย
ละ ๕๖.๒๕, ๓๗.๗๐, ๕.๖๕ และ ๐.๓๙ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตามล าดับ โดยพ้ืนที่ป่า
ไม้ส่วนใหญ่จะกระจายตัวเป็นหย่อมๆ อยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ ซึ่งผืนป่าที่มีขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่จะวางตัวใน
แนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตั้งแต่อ าเภอบ่อไร่ตอนบน จังหวัดตราด   
ผ่านเข้าไปทางตอนเหนือของอ าเภอขลุง ติดต่อกับเขตอ าเภอโป่งน้ าร้อน ต่อเนื่องเข้าไปในเขตติดต่อระหว่าง
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอสอยดาว และอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

จ านวนพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีเขตครอบคลุมภาคตะวันออก ทั้งหมด 1,881,171.57 ไร่ 
โดยรวมเขตพ้ืนที่รักษาสัตว์ป่า พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่มากที่สุดในจังหวัด
จันทบุรี ตราด ระยอง และชลบุรี ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 5-75 

ตารางท่ี 5-75 
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ที ่ ชื่อ 
พ้ืนที่รับผิดชอบ

ทั้งสิ้น 
พ้ืนที่ป่า
สมบูรณ์ 

พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ ์
ให้ท า

ประโยชน์ 

พ้ืนที่ยึดคืนได้แล้ว (ไร่) 

ยังไม่พร้อม
ฟ้ืนฟู 

พ้ืนที่
ปลูกป่า 

 จังหวัดชลบุร ี
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู ่ 85,437.50 77,427.65 7,906.20 103.65   
2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 38,375.00 38,127.59 247.41     
3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าบางพระ 11,600.00 11,600.00       
4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน 2,299.00 2,299.00       
5 วนอุทยานน้ าตกเขาเจ้าบ่อทอง 19,473.00 18,506.42   610.05 356.53 
6 สวนรุกขชาติหนองตาอยู ่ 483.52 483.52       
  รวม 157,668.02 148,444.18 8,153.61 713.70 356.53 
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ที ่ ชื่อ 
พ้ืนที่รับผิดชอบ

ทั้งสิ้น 
พ้ืนที่ป่า
สมบูรณ์ 

พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ ์
ให้ท า

ประโยชน์ 

พ้ืนที่ยึดคืนได้แล้ว (ไร่) 

ยังไม่พร้อม
ฟ้ืนฟู 

พ้ืนที่
ปลูกป่า 

จังหวัดระยอง 
1 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 52,300.00 47,852.34 4,384.70   62.96 

2 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่
เกาะเสม็ด 81,875.00 81,416.34 424.66 34.00   

3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 32,875.00 32,808.43 66.57     
4 สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ 625.00 618.46 6.54     
  รวม 167,675.00 162,695.57 4,882.57 34.00 62.96 
 จังหวัดจันทบุรี 
1 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ 36,444.05 36,380.13 63.92     
2 อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 84.062.50 83,201.85 860.65     
3 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน 73,729.00 73,632.99 6.17   89.84 
4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 465,602.00 387,597.46 76,864.37 1,120.24 19.93 
5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายฯ 165,796.00 164,292.79 1,482.22 20.99   
6 เขครักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 179.375.00 177,743.60 1,631.40     
7 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน 11,370.00 10,898.58 436.18 35.24   
8 วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ 9,500.00 9,319.03 180.97     
  รวม 1,025,878.55 943,066.43 81,525.88 1,176.47 109.77 
 จังหวัดตราด 
1 อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 123,700.00 123,576.10 50.70 73.20   
2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 406,250.00 401,717.26 4,490.60 34.96 7.18 
  รวม 529,950.00 525,293.36 4,541.30 108.16 7.18 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 

จากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ซึ่งมีค่ากลางประเทศ
อยู่ที่ -๓.๓๒ พบว่า จังหวัดตราด ชลบุรี ระยอง จันทบุรีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าค่ากลาง
ประเทศ คือ ๒๒.๘๕/อันดับที่ ๓ ๑๖.๘๓/อันดับที่ ๔ ๕.๕๗๔/อันดับที่ ๙ และ -๑.๗๕/อันดับที่ ๒๕ 
ตามล าดับ และในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ซึ่งมีค่ากลางประเทศอยู่ที่ ๐.๐๑ พบว่า มีเพียงจังหวัด
ตราดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าค่ากลางประเทศ คือ ๐.๐๔/อันดับที่ ๓๓ ในขณะที่จังหวัด
จันทบุรี ชลบุรี และระยองอยู่ต่ ากว่าค่ากลาง คือ -๐.๖๙/อันดับ ๔๕ -๓.๒๑/อันดับ ๖๑ และ -
๑๐.๒๓/อันดับ ๗๐ เป็นล าดับสุดท้ายของจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ 
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2.2.6.5 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
๑) ป่าชายเลน 

ป่าชายเลนของประเทศไทย พบขึ้นกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งบริเวณชายฝั่งทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดใน
ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยองและชลบุรี ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ .ศ. 
2547 – 2557 มากที่สุดที่จังหวัดระยอง ร้อยละ 9.94 จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 5.91 จังหวัดชลบุรี 
ร้อยละ 2.55 และจังหวัดตราด ร้อยละ 2.07 ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-76 

ตารางท่ี 2-76 
พ้ืนที่ป่าชายเลน ระหว่าง 2547 - 2557 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2547 ร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลง

ระหว่าง 
ปี 2547 – 255๗ 

พ้ืนที่ป่าชาย
เลน (ไร่) 

ร้อยละ
ของพ้ืนที่
จังหวัด 

พ้ืนที่ป่าชาย
เลน (ไร่) 

ร้อยละ
ของพ้ืนที่
จังหวัด 

พ้ืนที่ป่าชาย
เลน (ไร่) 

ร้อยละ
ของพ้ืนที่
จังหวัด 

ชลบุร ี 2,726,875 ๔,๕๕๒ ๐.๑๖๖ 5,554 ๐.๒๐๓ 4,510 0.17 2.55 

ระยอง 2,220,000 ๑๐,๑๙๑ ๐.๔๕๙ 11,28๔ ๐.๕๐๘ 8;709 0.39 9.94 

จันทบุรี 3,961,250 ๘๒,๕๙๕ ๒.๐๘๕ 75,429 ๑.๙๐๔ 73,712 1.86 5.91 

ตราด 1,761,875 ๕๙,๗๒๗ ๓.๓๘๙ 61,974 ๓.๕๑๗ 57,504 3.26 2.07 

รวม 10,670,000 ๑๕๗,๐๖๕ ๑.๔๗๒ ๑๕๔,๒๔๑ ๑.๔๔๕ 135,726 1.27 7.74 
รวมทั้ง
ประเทศ 

320,696,888 1,5๓๔,5๘๔ 0.45 1,5๒๗,๗6๑ 0.48 1,458,174 0.45 2.61 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2557 

แนวเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคตะวันออก มีพ้ืนที่รวม 157,064.34 ไร่ โดย
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ตามมารตราที่ 3 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 หมายถึง 1) เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 2) เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ 4) เขตป่าสงวนแห่งชาติฯ 5) เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ 6) ที่รักษา
พันธ์พืชตามกฎหมายฯ เป็นต้น โดยป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่
อนุรักษ์ และนอกเขตอนุรักษ์ตามมาตราที่ 3 พบมากที่สุดจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี ตามล าดับ 
ส่วนจังหวัดตราดอยู่ในนอกเขตอนุรักษ์ 6 ประเภท ดังรายละเอียดตารางที่ 5-6  

 

 

 

 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 

110 

ตารางท่ี 2-77 
พ้ืนที่ป่าชายเลนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าชายเลนใน

เขตรวม 
(ไร่) 

พ้ืนที่ป่าชายเลนใน
จังหวัดรวม 

ไร่ 

พ้ืนที่อนุรักษ์ 6 ประเภท 

นอกเขตอนุรักษ ์ ในเขตอนุรักษ์ 

1. จังหวัดชลบุร ี

157,064.34 

59,702.02 12,683.77 47,043.25 
ร้อยละ 3.89 21.24 78.76 

2. จังหวัดระยอง 82,594.79 29,293.33 53,301.46 
ร้อยละ 5.38 35.47 64.53 

3. จังหวัดจันทบุร ี 10,190.83 6,188.42 4,002.41 
ร้อยละ 0.66 60.73 39.27 

4. จังหวัดตราด 4,551.71 4,551.71 - 
ร้อยละ 0.30 100.00 - 
รวม 4 จังหวัด 157,064.34 157,039.35 52,717.23 104,347.12 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557   

๒) พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเล 
มีศักยภาพสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความ

มั่นคง จึงมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่ง และในทะเลอย่างหลากหลาย ประกอบกับปัจจัยทาง
ธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ในช่วงปี พ.ศ. 
2495 - ปี พ.ศ. 2551 (56 ปี) พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล
ระยะทางชายฝั่งประมาณ 562.81 กิโลเมตร ระยะทางท่ีถูกกัดเซาะประมาณ 115.27 กิโลเมตร  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
รุนแรง ถึง ปานกลาง รวม ๑4 อ าเภอ แยกเป็น  จังหวัดชลบุรี 4 อ าเภอ จังหวัดระยอง ๓ อ าเภอ 
จังหวัดจันทบุรี ๔ อ าเภอ  และจังหวัดตราด ๓ อ าเภอ โดยมีระดับความรุนแรง ระดับวิกฤต 303.9 
กิโลเมตรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี และระยอง ตามล าดับ ระดับเร่งด่วน 66.64 กิโลเมตร  

ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี และชลบุรี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดและ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล (การงอกใหม่และการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ) และมีความ
ซับซ้อนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล สามารถจ าแนกสาเหตุ
การกัดเซาะออกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยทางธรรมชาติ 2) ปัจจัยอันเนื่องมาจากกิจกรรม
ของมนุษย์ ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-78 
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ตารางท่ี 2-78 
พ้ืนที่กัดเซาะชายฝ่ังทะเลแยกตามระดับความรุนแรง 

จังหวัด 
ระยะทาง 
ชายฝ่ัง 
(กม.) 

ระยะทางชายฝ่ัง
ถูก 

กัดเซาะ (กม.) 

ระยะทางชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะแยกตาม 
ระดับความรุนแรง (กม.) 

ระดับวิกฤต ระดับเร่งด่วน ระดับเฝ้าระวัง 
1. จังหวัดชลบุร ี 171.78 17.6 1.43 11.08 5.09 
2. จังหวัดระยอง 104.48 21.75 1.17 15.75 4.83 
3. จังหวัดจันทบุร ี 102.25 28.31 14.05 11.63 2.63 
4. จังหวัดตราด 184.3 47.61 13.74 28.18 5.69 

รวม 562.81 115.27 30.39 66.64 18.24 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 

3) หญ้าทะเล 
ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความส าคัญอย่างมากต่อปริมาณสัตว์น้ า และความ

อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เป็นแหล่งอนุบาล แหล่งวางไข่ แหล่งหากิน แหล่งหลบภัย และแหล่ง
เจริญเติบโตของสัตว์น้ าวัยอ่อนเนื่องจากมีโครงสร้างของหญ้าทะเลที่มีใบ ล าต้น และรากที่สลับซับซ้อน 
โดยระบบนิเวศหญ้าทะเลให้คุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากการท าประมงในหญ้าทะเล หญ้าทะเล
อ่าวไทยฝั่งตะวันออกรวม 26,026 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด ประกอบด้วยหญ้ากุยช่ายเข็ม 
หญ้าเงา หญ้าเงาใส และหญ้าคาทะเล เป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่และมีความส าคัญ
ในพ้ืนที่นี้ ได้แก่ อ่าวเตยงาม อ่าวสัตหีบ และอ่าวจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี ร็อคการ์เด้นท์ และบ้านเพ 
จังหวัดระยอง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี อ่าวธรรมชาติ เกาะหมาก และเกาะกระดาด จังหวัดตราด 
โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในพ้ืนที่อ่าวไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีสภานภาพค่อนข้างสมบูรณ์
ปานกลางถึงค่อนข้างสมบูรณ์ดี ดังรายละเอียดตารางที่ 5-8 และการเปลี่ยนแปลงหญ้าทะเลระหว่างปี 
พ.ศ. 2547 – 2557 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ตราดและจังหวัด
จนัทบุรี ดังรายละเอียดตารางที่ 2-79 

ตารางท่ี 2-79 
สถานภาพและคุณภาพของหญ้าทะเล 

จังหวัด 
สถานภาพและคุณภาพของหญ้าทะเล (ร้อยละ)* 

รวม 
สมบูรณ์ดีมาก สมบูรณ์ดี สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก 

 จังหวัดชลบุร ี  92  5,613  6,350 
 จังหวัดระยอง  1,013 236 10,675  2,046 
 จังหวัดจันทบุรี  2,046    11,924 
 จังหวัดตราด 336 3,303 195 2,110 406 5,705 

อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก 336 6,454 431 18,398 406 26,025 
หมายเหตุ:  * คิดเป็นร้อยละของจ านวนครั้งท่ีส ารวจในแต่ละพื้นท่ี 
ที่มา : กรมประมง พ.ศ. 254๗ 
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ตารางท่ี 2-80 
พ้ืนที่ขนาดหญ้าทะเล 

จังหวัด 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร่) 
2557 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ไร่) 

2549 

การเปลี่ยนแปลง
ระหว่าง 

ปี 2547 – 255๗ 

5. จังหวัดชลบุร ี 5,706 615 -5,091 
6. จังหวัดระยอง 11,924 3,441 -8,483 
7. จังหวัดจันทบุร ี 2,046 1,690 -356 
8. จังหวัดตราด 6,350 4,640 -1,710 

รวม 28,583 10,386 -15,640 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 

4) แนวปะการัง  
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศท่ีสลับซับซ้อน มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้ง

พืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่อาหารที่สลับซับซ้อนและเป็นไปอย่างสมดุล โดยสิ่งมีชีวิตใช้
แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัย และแหล่งหากิน และ
เป็นแหล่งที่มีผลผลิตทางชีวภาพที่สูงมาก ประโยชน์ทางการแพทย์แนวปะการังชายฝั่ง ท าหน้าที่
เปรียบเสมือนก าแพงกันคลื่นมิให้กัดเซาะชายฝั่ง ช่วยรักษาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศ ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลขึ้น ซึ่งแนวปะการังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในปี 2557 มีขนาด
พ้ืนที่รวมทั้งหมด 28,147 ไร่ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2557 มากที่สุดที่
จังหวัดตราด ระยอง ชลบุนร และจันทบุรี ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-81 

ตารางท่ี 2-81 
พ้ืนที่แนวปะการัง 

จังหวัด 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร่) 
2557 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ไร่) 

2549 

การเปลี่ยนแปลงระหว่าง 
ปี 2547 – 255๗ 

จังหวัดชลบุร ี 6,472 4,687 -1,785 
จังหวัดระยอง 3,151 628 -2,523 
จังหวัดจันทบุร ี 766 437 -329 
จังหวัดตราด 17,758 9,937 -7,821 
รวม 28,147 15,689 -12,458 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 
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2.2.6.6 สิ่งแวดล้อม 
๑) การจัดการน้ าเสีย 

(๑) จังหวัดชลบุรีมีระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๘ แห่ง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง จังหวัดจันทบุรี ๒ แห่ง ในส่วนของจังหวัดตราด 
ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม โดยแต่ละแห่งมีความสามารถของระบบ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-82 

ตารางท่ี 2-82 
สถานภาพการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชนิด 
ระบบ 

ความสามารถ 
ของระบบ  

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ าเสีย 
เข้าระบบ  

(ลบ.ม./วัน) 

ปีที ่
ก่อสร้าง 

ชลบุรี ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
๒. เทศบาลเมืองแสนสุข (เหนือ) 
๓. เทศบาลเมืองแสนสุข (ใต้) 
๔. เทศบาลเมืองศรีราชา 
๕. เทศบาลต าบลแหลมฉบัง 
๖. เมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่)   
๗. เมืองพัทยา (วัดบุญย์กัญจนาราม)   
๘. เทศบาลเมืองพนัสนิคม   

AS 
OD 
OD 
OD 
OD 
AS 
AS 
SP 

๒๒,๕๐๐ 
๒๒,๐๐๐ 

๙,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๖๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

๗๕๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๑,๘๐๐ 

๒๕๔๔ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๘ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๖ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๗ 
๒๕๔๐ 

ระยอง ๑. เทศบาลนครระยอง 
๒. เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
๓. เทศบาลต าบลบ้านเพ   

AL 
AL 
OD 

๔๑,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 

- 
๑,๐๐๐ 

๔๘๔ 

๒๕๔๒ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๑ 

จันทบุรี ๑. เทศบาลเมืองจันทบุรี 
๒. เทศบาลเมืองขลุง 

SP 
SP 

๑๗,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

๒๕๓๙ 
๒๕๕๔ 

ตราด ไม่มี     
ที่มา : รายงานการศึกษาโครงการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนเขต
พื้นที่ภาคตะวันออก โดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ 
หมายเหตุ  : -  AS หมายถึง ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)     -OD หมายถึง ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 

- SP หมายถึง ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond)          -AL หมายถึง ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

(๒) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตราด ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการบ าบัดน้ าเสียได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีเพียงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับรองรับน้ าเสียจากชุมชน บ้านเรือน ที่
อยู่อาศัย เพื่อน าไปบ าบัด ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่เหลือ (เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) จะยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และยังคงปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัด
ปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ส่วนใหญ่เกิดจาก
น้ าเสียชุมชนและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งมีนิคม
อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากหากไม่มีมาตรการจัดการและควบคุมที่ดีพอ ปัญหา
น้ าเสียที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้  พ้ืนที่วิกฤติน้ าเสียที่มี
การแก้ไขแล้ว ปี ๒๕๕๙ และจะด าเนินการ ระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ ตามแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมที่ ๑๓ (ชลบุรี) ดังนี้ 
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(๒.๑) ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ในพ้ืนที่ต่างๆ 
(๑) จังหวัดชลบุรี ได้แก่  เมืองพัทยา และเกาะล้าน เทศบาลนคร

เจ้าพระยาสุรศักดิ์  เทศบาลเมืองพนัสนิคม บ้านบึง เทศบาลต าบลบางเสร่  นาจอมเทียน พานทอง อ่าว
อุดม บางละมุง สัตหีบ เกาะสีชัง บางพระ คลองต าหรุ อ่างศิลา หนองปรือ หนองต าลึง หนองใหญ่ 

(๒) จังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองจอม
พลเจ้าพระยา มาบตาพุด เทศบาลต าบลบ้านเพ ปากน้ าประแสร์ บ้านปลวกแดง แกลงกะเฉด สุนทรภู่ 
กองดิน ทุ่งควายกิน ส านักท้อน บ้านฉาง มาบข่า มาบข่าพัฒนา เนินพระ ทับมา ชุมแสง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลวกแดง ตาสิทธิ์ ละหาร แม่น้ าคู้ มาบยางพร หนองไร่ 

(๓) จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองจันทบุรี ขลุง จันทนิมิต 
เทศบาลต าบลเกาะขวาง ท่าใหม่ ทรายขาว เนินสูง นายาย 

(๔) จังหวัดตราดได้แก่ เทศบาลเมืองตราด เทศบาลต าบลเกาะช้าง 
แสนตุ้ง เขาสมิง ท่าพริกเนินทราย น้ าเชี่ยว แหลมงอบ คลองใหญ่ หาดเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะช้างใต ้

(๒.๒) ลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใน ๑๐ แห่งของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี ได้แก่ การจัดการน้ าเสียชุมชนเบื้องต้น 
การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ 

2) การจัดการขยะมูลฝอย  
๑) จากการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยจากสถานที่บ าบัด และก าจัดมูล

ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีปริมาณขยะ
เกิดข้ึนรวมกันทั้งสิ้น ๓,๖๙๕.๘๓ ตัน/วัน โดยจังหวัดชลบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ๑๙๑๘.๙๑.๔ 
ตัน/วัน  (ร้อยละ ๕๑.๙๒) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระยอง ๙๗๒.๓๘ ตัน/วัน จังหวัดจันทบุรี ๕๘๒.๖๗ 
ตัน/วัน และจังหวัดตราด มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นน้อยที่สุด ๒๒๑.๘๗ ตัน/วัน โดยแต่ละจังหวัดจะมี
สถานที่ก าจัดขยะให้บริการในแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 

- จังหวัดชลบุรี มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง ใน
จ านวนนี้เป็นระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Landfill ๑๐ แห่ง แบบ Inclinerator ๑ แห่ง สามารถ
ก าจัดได้ ๑,๐๘๕.๐๐ ตันต่อวันปริมาณขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ ๒๑๘.๑๐ ตันต่อวัน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการ ๑๓ แห่ง รวมปริมาณขยะในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการ
ให้บริการ ๖๙.๒๓ ตันต่อวัน ปริมาณขยะสะสม ๓๑๔,๗๐๐ ตัน 

- จังหวัดระยอง มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๓ แห่ง ใน
จ านวนนี้เป็นระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของจ านวน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทั้งจังหวัด สามารถก าจัดได้ ๗๗๗.๑๕ ตันต่อวันปริมาณขยะที่น าไปใช้
ประโยชน์ ๑๖๔.๙๕ ตันต่อวัน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการ ๕  แห่ง ปริมาณขยะ
สะสม ๓๕,๖๔๐ ตัน 

- จังหวัดจันทบุรี มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒๔ แห่ง 
ปริมาณขยะท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ๕๘.๙๖ ตันต่อวัน  ปริมาณขยะสะสม ๗๗,๑๐๕ ตัน  
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- จังหวัดตราด มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๗ แห่ง 
ปริมาณขยะที่สามารถก าจัดได้ ๑๗๐.๙๖ ตันต่อวัน ก าจัดไม่ถูกต้อง ๔๕.๘๔ ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่
น าไปใช้ประโยชน์ ๕๐.๙๑ ตันต่อวัน  ปริมาณขยะสะสม ๘๒,๙๔๗ ตัน 

๒) ในปัจจุบันพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด ยังสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมี
การฝังกลบที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล คือ เทกอง แต่ไม่มีการไถดินกลบ ซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนได้  ทั้งนี้เนื่องมาจากเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบโดยตรง แต่มี
ข้อจ ากัดทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณ และสถานที่ก าจัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดการมูล
ฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) นอกจากการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนแล้ว ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่
จ าเป็นต้องได้รับการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างยิ่งได้แก่ขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ กากอันตรายหรือมีพิษ  กากที่ไม่เป็นอันตราย และน้ าเสีย 

๔) ปัจจุบัน การก าจัดขยะอันตรายจากโรงงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
จัดการด้วยตนเอง จะต้องลงทุนจ้างภาคเอกชนที่รับจัดการให้ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตามวิธีการจัดการได้ดังนี้  

- ปรับเสถียร/ฝังกลบ 
- เผาในเตาปูนซีเมนต์ 
- คัดแยก/รีไซเคิล ของเสียอันตราย 
- โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่รถยนต์ 
- โรงงานรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
- โรงงานรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๕) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีเอกชนที่รับจัดการของเสียอันตรายเพียง ๔ แห่ง 
โดยเป็นกลุ่มที่ใช้วิธีการคัดแยกรีไซเคิล ซึ่งวิธีการและความสามารถในการรองรับปริมาณของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่มีจ ากัด ท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จ าเป็นต้องน าของเสียดังกล่าวไปก าจัดยังนอกพ้ืนที่ 
เช่น การขนส่งไปก าจัดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี 
เป็นต้น  

จากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับปริมาณขยะ ในปี ๒๕๕๗ ปริมาณขยะ ซึ่งค่ากลางของประเทศ
อยู่ที่ ๒๕๒,๔๔๙ ตัน พบว่าจังหวัดที่มีปริมาณขยะสูงกว่าค่ากลางประเทศ คือ จังหวัดชลบุรี 
๘๗๕,๑๙๑ ตัน/อันดับ ๑ และจังหวัดระยอง ๓๑๕,๙๙๐ ตัน/อันดับที่ ๒๘ และจังหวัดที่มีปริมาณ
ขยะต่ ากว่าค่ากลางประเทศ คือ จังหวัดจันทบุรี ๒๑๕,๔๕๐ ตัน/อันดับที่ ๔๔ และจังหวัดตราด 
๘๙,๔๗๕ ตัน/อันดับ ๗๑ ในปี ๒๕๕๘ ปริมาณขยะ ซึ่งค่ากลางของประเทศอยู่ที่ ๒๔๗,๑๐๕ ตัน 
พบว่าจังหวัดที่มีปริมาณขยะสูงกว่าค่ากลางประเทศ คือ จังหวัดชลบุรี ๙๐๗,๗๕๕ ตัน/อันดับ ๑ 
และจังหวัดระยอง ๓๕๕,๑๔๕ ตัน/อันดับที่ ๒๔ และจังหวัดที่มีปริมาณขยะต่ ากว่าค่ากลางประเทศ 
คือ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐,๘๒๕ ตัน/อันดับท่ี ๔๔ และจังหวัดตราด ๙๗,๘๒๐ ตัน/อันดับ ๖๙ 
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3) ภัยพิบัติ (อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ) 

1) อุทกภัย  
จ านวนครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติ ในปี พ.ศ. 2557 -  2558 เมื่อจ าแนก

ความเสียหายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย รวม
ทั้งสิ้น 43,611 ครัวเรือน จ านวนที่ประสบภัยรวม 49 ครั้ง และได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน รวม
มูลค่า20,248,542 บาท ซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บในปีนี้ และในปี พ.ศ. 2558 ครัวเรือนที่
ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 34,863 ครัวเรือน จ านวนที่ประสบภัย 27 ครั้ง และได้รับความเสียหายทาง
ทรัพย์สิน รวมมูลค่า 16,361,965 บาท ซึ่งมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ รวม 2 ราย โดยจังหวัดที่มีมูลค่า
ความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ตราด และจันทบุรี ตามล าดับ ดังรายละเอียดที่ 2-83 

ตารางท่ี 2-83 
ครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติทางอุทกภัย 

จังหวัด 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 
จ านวน
ครั้งที่
เกิด 

ครัวเรือน
ที่ประสบ

ภัย 

ความเสียหาย จ านวน
ครั้งที่
เกิด 

ครัวเรือน
ที่ประสบ

ภัย 

ความเสียหาย 
เสียชีวิต 

)คน(  
บาดเจบ็ 

)คน(  
มูลค่าความเสียหาย 

(บาท) 
เสียชีวิต 

)คน(  
บาดเจบ็ 

)คน(  
มูลค่าความเสียหาย 

(บาท) 

ชลบุรี - - - - - 1 18,615 1  4,610,732 
ระยอง 7 12,012 - - 11,320,000 7 7,972 - 1 6,368,000 
จันทบุรี 6 5,909 - - 6,750,793 4 5,000 - - 927,904 
ตราด 36 25,690   2,177,749 15 3,276   4,455,329 
รวม 49 43,611 0 0 20,248,542 27 34,863 1 1 16,361,965 

ที่มา : ส านักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวัดชลบรุี ระยอง จันทบุรี ตราด 

2) ภัยแล้ง 
จ านวนครัวเรือนที่ประสบภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2557 -  2558 เมื่อ

จ าแนกความเสียหายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ครัวเรือนที่ประสบภัย
แล้ง รวมทั้งสิ้น 89,082 ครัวเรือน จ านวนที่ประสบภัยรวม 16 ครั้ง และได้รับความเสียหายด้าน
การเกษตร มูลค่า 76,583 ไร่ รวมทั้งสิ้น 50,705,533 บาท และในปี พ.ศ. 2558 ครัวเรือนที่
ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 73,103 ครัวเรือน จ านวนที่ประสบภัย 13 ครั้ง และได้รับความเสียหาย
ด้านการเกษตร รวมมูลค่า740,486 ไร่  และสัตว์ได้ รับบาดเจ็บจ านวน 1 ตัว รวมทั้ งสิ้ น 
27,818,022 บาท โดยจังหวัดที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี 
และระยอง ตามล าดับ ดังรายละเอียดที่ 2-84 
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ตารางท่ี 2-84 
ครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติภัยแลง้ 

จังหวัด 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 

จ านวน
ครั้งที่
เกิด 

ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

ความเสียหาย จ านวน
ครั้งที่
เกิด 

ครัวเรือน
ที่ประสบ

ภัย 

ความเสียหาย 
พ้ืนที่

การเกษตร 
(ไร่) 

จ านวน
สัตว ์
(ตัว) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

จ านวน
สัตว ์
(ตัว) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

ชลบุรี 1 1,988 - - 7,000,000 1 1,998 - - 4,000,000 
ระยอง 7 8 1 - 11,320,000 7 6 - 1 6,368,000 
จันทบุรี 1 45,805 - - 12,785,057 1 62,796 704,813 - 15,103,918 
ตราด 7 41,281 76,582 - 19,600,476 4 8,303 35,673  2,346,104 
รวม 16 89,082 76,583 0 50,705,533 13 73,103 740,486 1 27,818,022 

ที่มา : ส านักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวัดชลบรุี ระยอง จันทบุรี ตราด 

3) วาตภัย 
จ านวนครัวเรือนที่ประสบวาตภัย ในปี พ.ศ. 2557 -  2558 เมื่อ

จ าแนกความเสียหายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ครัวเรือนที่ประสบวาต
ภัย รวมทั้ งสิ้น 2,797 ครัวเรือน จ านวนที่ประสบภัยรวม 265 ครั้ง รวมมูลค่าความเสียหาย 
14,518,318 บาท และในปี พ.ศ. 2558 ครัวเรือนที่ประสบวาตภัย รวมทั้งสิ้น 2,832 ครัวเรือน 
จ านวนที่ประสบภัย 166 ครั้ง และได้รับความเสียหายด้านการเกษตร มูลค่า 309 ไร่ รวมทั้งสิ้น 
5,814,181 บาท โดยจังหวัดที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี และ
ชลบุรี ตามล าดับ ดังรายละเอียดที่ 2-85 

ตารางท่ี 2-85 
ครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย 

จังหวัด 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 

จ านวน
ครั้งที่
เกิด 

ครัวเรือน
ที่ประสบ

ภัย 

ความเสียหาย จ านวน
ครั้งที่
เกิด 

ครัวเรือน
ที่ประสบ

ภัย 

ความเสียหาย 
พ้ืนที่

การเกษตร 
(ไร่) 

จ านวน
สัตว ์
(ตัว) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

จ านวน
สัตว ์
(ตัว) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

ชลบุรี 11 6 - - 304,000 4 3 - - 109,910 
ระยอง 34 6 - - 2,830,557 15 4 - - 2,484,000 
จันทบุรี 17 2,262 - - 7,459,171 14 2,576 - - 956,406 
ตราด 203 523   3,924,590 133 249 309  2,263,865 
รวม 265 2,797 0 0 14,518,318 166 2,832 309 0 5,814,181 

ที่มา : ส านักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวัดชลบรุี ระยอง จันทบุรี ตราด 
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2.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น  
๒.3.๑ ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๒.3.๑.1 ภาคอุตสาหกรรม 
๑) โรงงานอุตสาหกรรม 

(๑) ในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ประสบภาวะขาดแคลนน้ าใช้ใน
อุตสาหกรรมในช่วงฤดูแล้ง และในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจส่งผลให้เลิกจ้าง
งาน ในขณะที่แรงงานขาดแคลน และคุณภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งมีอยู่เดิม 

ในปัจจุบันระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มลดลง แต่สภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการส่งออกจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตสินค้า      
บางประเภทไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้นทุนด้านแรงงานต่ า ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม 
และการคมนาคมขนส่งสู่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังถึงแม้จะไม่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ราคาสินค้า และการ
ส่งออกก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าทางทะเลมีเฉพาะการเชื่อมโยงทางถนน 
และสภาพการจราจรที่ติดขัด 

(๒) มลภาวะจากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ และภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ก่อให้เกิดการต่อต้าน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของชุมชนโดยรอบในความรับผิดชอบทาง
สังคมและสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นอุปสรรคต่อการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อเสนอ 
(1) เพ่ือให้การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคม จ าเป็นจะต้องด าเนินมาตรการต่างๆ ได้แก่ การก าหนดพ้ืนที่รองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ชัดเจน การก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมมลภาวะให้ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติอย่างจริงจัง ก าหนดมาตรการป้องกันอุบัติภัยในโรงงานรวมถึงการเตือนภัย
กรณีภัยพิบัติจากโรงงานจะมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ 

(๒) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างเป็นระบบให้พอเพียงส าหรับ
อุตสาหกรรมโรงงาน และการท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และประชาชนผู้ใช้น้ า 

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ และมาตรฐานของระบบโลจิสติกส์อย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง เช่น ระบบราง เพ่ือให้การล าเลียงสินค้ามีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต 
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสิ้นเปลืองพลังงาน 

(๔) เตรียมแรงงานที่มีคุณภาพสอดคล้อง และเพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดภาคอุตสาหกรรม 

(๕) ส าหรับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออก  คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหลักการในการแก้ไขทั้งระบบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ทั้งที่เป็นการโครงการ
ผันน้ า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนา และจัดหาแหล่งรองรับน้ าจากการผันน้ า
เป็นสิ่งจ าเป็น แต่พ้ืนที่ที่จะด าเนินการมีอยู่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากข้อจ ากัดด้านสภาพภูมิประเทศ และ
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 
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๒) ด้านอัญมณี 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพลอย โดยจังหวัด

จันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไนพลอยที่ส าคัญเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
คุณค่าอัญมณีที่ได้มาจากท้องถิ่น และต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยของประเทศ จึงมี
บทบาทส าคัญต่อรายได้ของประเทศ มีมูลค่าส่งออกเป็นล าดับที่ ๔ คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับทั่วประเทศซึ่งเก็บข้อมูลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมมือกับกรมศุลกากรมีมูลค่าส่งออก ๓๗๑,๒๓๙.๓ ล้านบาท  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมูลค่าส่งออก ๓๙๗,๘๕๘.๗ ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมูลค่าการส่งออก 
๓๐๕,๘๓๘.๔ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือนพฤศจิกายน มีมูลค่าการส่งออก ๓๐๐,๖๙๐.๗ 
ล้านบาท โดยเฉลี่ยมูลค่าการส่งออก ๔ ปี อยู่ที่ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี 
สินค้าประเภทพลอยมีมูลค่าร้อยละ 90 และเครื่องประดับร้อยละ 10 รวมมูลค่าการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ปี 2555 มูลค่า 19,725.26 ล้านบาท ปี 2556 มูลค่า 23,865.88 
ล้านบาท ปี 2557 มูลค่า 30,638.17 ล้านบาท และปี 2558 มูลค่า 35,221.04 ล้านบาท มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องมาลดลงในปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก คือร้อยละ 4.05 20.99 
8.38 และ 14.96 ตามล าดับ 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน แรงงานฝีมืออัญมณีเริ่มไหลออกไปสู่ธุรกิจอ่ืน 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจด้านอัญมณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และส่งผลถึงค่าจ้าง
แรงงานฝีมือต่ า ท าให้เกิดขาดแคลนแรงงานฝีมือเป็นอย่างมาก 

ข้อเสนอ 
เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจท าให้แรงงานเจียระไนพลอยถูกเลิกจ้าง

หันไปประกอบอาชีพอ่ืน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านอัญมณี สืบทอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอัญมณี รวมทั้งความรู้ด้านการออกแบบ และขึ้นเรือนเครื่องประดับ และการบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ 
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในสินค้าด้วยการรับรองมาตรฐานสินค้า ได้แก่ ก าหนด
มาตรฐานพลอยไทย มาตรฐานประกันคุณภาพสินค้า การก าหนดราคา และออกใบรับรองตามผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้จะต้องให้ความส าคัญด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ และ
ยอมรับในมาตรฐานพลอยไทย 

๒.3.๑.๒ ภาคบริการ 
๑) ด้านการค้าชายแดน 

มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ด้านจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มูลค่าการค้าชายแดน ๒๔,๕๓๔.๕๖ ล้าน
บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลค่าการค้าชายแดน ๒๙,๔๖๓.๔๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๐๙ และปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ มูลค่าการค้าชายแดน ๓๑,๗๗๑.๑๓ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลค่าการค้า
ชายแดน ๓๖,๔๘๔.๔๑ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.83 และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มูลค่าการค้าชายแดน  
๔๓,๙๕๒.๘๑ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.46  ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยส าคัญ ได้แก่ สถานภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมืออิรวดี -เจ้าพระยา-แม่น้ าโขง 
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(ACMECS) และความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ระบบโลจิสติกส์ ระเบียบกฎหมาย และระบบข้อมูลการค้าชายแดน 

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้พ้ืนที่บริเวณจุดผ่านแดนด้านจังหวัดตราด
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีแนวโน้มที่พ้ืนที่บริเวณจุดผ่านแดนด้านจังหวัดจันทบุรีจะมีการพัฒนาและ
ได้รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในโอกาสต่อไป 

ข้อเสนอ 
การเตรียมความพร้อมในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นสิ่งจ าเป็นโดยวาง

ผังและพัฒนาพ้ืนที่ จัดหาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ตลอดจน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลการค้าชายแดน ให้ทันกับการขยายตัวของการค้าชายแดน 
และการตอบรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒) ด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีแหล่ง

ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น และมีศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด  
ถึงแม้จะมีผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานการณ์ด้านต่างๆ ไม่ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงมากนัก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจ านวน 
๑,๖๙๕,๔๑๗ คน ลดลงถึง ๕๕๗,๖๕๙ คน คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๔.๗๕  เนื่องจากค่าเงิน             รู
เปิลของรัสเซียลดลง และราคาน้ ามันลด ปี ๒๕๕๗ นักท่องเที่ยวกลับมาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ยกเว้นจังหวัดชลบุรีที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทยโดยมีชาวจีนเป็น
นักท่องเที่ยวหลัก ดังนั้น ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นสิ่งจ าเป็น ได้แก่ 
แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้งของคนพิการและผู้สูงอายุ กิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่มี
ความปลอดภัย สถานที่พักที่เพียงพอ ร้านอาหาร และการจ าหน่ายสินค้า คุณภาพราคาย่อมเยา 
ยุติธรรม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นต้น  

ในด้านรายได้จากการท่องเที่ยวถึงจะเพ่ิมขึ้นแต่ไม่ได้สัดส่วนกับจ านวน
นักท่องเที่ยวแตกต่างจากนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ระยะเวลาพ านัก และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวันสูงกว่า พบว่าแนวโน้ม
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีระยะเวลาพ านักที่นาน และค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวันสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกก็คือ จังหวัดตราด 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เกาะช้าง และเกาะใกล้เคียง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้ไป

ยังจังหวัดอ่ืนๆ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในสัดส่วนที่สูงขึ้น จ าเป็นจะต้องสนับสนุนแต่ละจังหวัด 
พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ตนเองมีความโดดเด่นเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว พัฒนาปรับปรุง
เส้นทางการท่องเที่ยว จัดหาน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
จุดขายเด่นชัดใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งการจัดตั้งศูนย์เพ่ือบริการเผยแพร่การท่องเที่ยว 
และท าการตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การ
ให้บริการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ 
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ขณะเดียวกันจะต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ แรงงานที่เข้ามาในพ้ืนที่จ านวนมาก ได้แก่ ขยะ น้ า
เสีย การจราจร ชุมชนแออัด ปัญหาสังคม อาชญากรรม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 

๓) ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs 
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มจังหวัด

มี 764,940 ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.02 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ
จังหวัดชลบุรีติดอันดับ ๓ ของประเทศที่มีจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงสุดรองจาก
กรุงเทพฯและเชียงใหม่ โดยมีการจ้างงานจ านวน 529,313 โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกระจุกตัว
อยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายส่ �งและการขายปลีกการซ่�อมยานยนต์�และจักรยานยนต์จ านวน
๕๖,๘๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๗  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน ๑๙,๔๓๐ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๔๙  กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จ านวน  ๑๕,๗๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๗ การ
ผลิต จ านวน ๑๓,๑๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๒  กิจกรรมการบริการด้�านอ่ืนๆ จ านวน ๑๓,๑๕๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๓  

ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส าคัญคือขาดแหล่งเงินทุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าได้ยาก เนื่องมาจากขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุน          
การด าเนินกิจการในการจัดท าแผนธุรกิจน าเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ขาดแคลนแรงงาน
ฝีมือ ขาดความรู้วิทยาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ขาดช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบตลาดขาดการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันท่ีมีคู่แข่งมากขึ้นในปัจจุบัน 

ข้อเสนอ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

ขนาดย่อมจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสายงานธุรกิจตั้งแต่
ต้นทางกลางทางและปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีนวัตกรรมใหม่ เพ่ิมช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น E-commerce การเจรจาจับคู่ธุรกิจ สนับสนุน
ข้อมูลการวิจัยด้านการผลิต การตลาดให้ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์แหล่งสินเชื่อเพ่ือธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

๒.3.๑.๓ ภาคการเกษตร 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะไม้

ผลเมืองร้อนที่มีชื่อเสียง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสม อย่างไรก็ดีโครงสร้าง    
การผลิต มีการเปลี่ยนแปลงโดยภาคการเกษตร เริ่มมีสัดส่วนใน GPP ลดลง แต่ก็ยังคงต้องรักษา      
ภาคการเกษตรไว้ เพ่ือเป็นแหล่งการจ้างงานและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนประชากรกลุ่มจังหวัด        
ภาคตะวันออก ในปัจจุบันสินค้าเกษตรส าคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ผลไม้ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย    
ไก่เนื้อ ราคาสูงขึ้น ส าหรับกุ้งขาวที่เป็นสินค้าเกษตรส าคัญ แต่ก็มีปัญหาในการเพาะเลี้ยงที่ค่อนข้างมาก 
และส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ท าให้เลิกการผลิตไปพอสมควร จึงส่งผลให้ราคาสูงขึ้น 
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ข้อเสนอ 
จ าเป็นต้องผลิตสินค้าเกษตรไม้ผลที่ตลาดต้องการสูง โดยเน้นคุณภาพ

มาตรฐาน อาหารปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะเป็นการเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สามารถส่งออกไปต่างประเทศ แก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ า โดยพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ 
กับการสนับสนุนการหาตลาดและสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสูง 
มีพ้ืนที่ลดลงจ าเป็นต้องพัฒนาการเพาะเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เพ่ือให้ได้ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

๒.3.๑.๔ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ถึงแม้ว่าก าหนดวันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ จะผ่านพ้นไปแล้ว 

การด าเนินการต่างๆ ให้มีความพร้อมรองรับในเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนเท่าใดนัก แต่เนื่องจากกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกก็มี
ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน  

ข้อเสนอ 
ควรได้ใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนจุดแข็งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

    - ด้านการเกษตรเน้นคุณภาพในการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางใน
การแปรรูปเพิ่มมูลค้าสินค้าเกษตรอาหาร 

   - ด้านการท่องเที่ยวพัฒนาบุคลากร  เชื่อมโยงกัมพูชา เวียดนาม 
   - ด้านการศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและภาษาสากล

อ่ืนๆ  
   - ด้านโลจิสติกส์ ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากลและ

เพ่ือการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ระบบราง สนามบินอู่ตะเภา ขยายถนนแก้ปัญหาจราจรเข้าสู่
ท่าเรือ เชื่อมโยงระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ไปทวาย และชายแดนด้านกัมพูชา 

   - ด้านอุตสาหกรรม พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีความรู้และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต และพัฒนาผู้ประกอบการในการขยายการลงทุนไปสู่
ต่างประเทศ 

   - ด้านการค้าชายแดน พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตราดและ
เมืองชายแดนจังหวัดจันทบุรีให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.3.๒ ความต้องการด้านสังคม 
๑) จากข้อมูลสถิติทางสังคม สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัย ยังคงมีการเจ็บป่วยด้วยโรค

เรื้อรัง และโรคที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เอดส์ อุบัติเหตุ 
ประชาชนมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการเกษตรและอุตสาหกรรม  

๒) การหย่าร้างเพ่ิมขึ้น เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง และมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
ผู้สูงอายุมีมากขึ้น  การเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในพ้ืนที่ชุนชนอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวมีอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นประชากรแฝงและผู้หลบหนีเข้าเมืองมารับจ้างงานโดยเฉพาะในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมท าให้เกิดประชากรแฝง คนเร่ร่อน การว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเลิกจ้างใน
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ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขาการจ้างงานหลัก เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ การย้ายฐานการผลิตและ
ปัญหาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก่อให้เกิดมลภาวะ ด้านน้ า 
อากาศ ภัยพิบัติในโรงงานที่เกิดผลกระทบกับแรงงาน ชุมชนโดยรอบ  ตลอดจนผลกระทบจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การขยายตัวของชุมชนเมือง  การท่องเที่ยว การขนส่ง ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
เช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอ  
๑) การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพ และ

ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
๒) เร่งพัฒนาการศึกษาตลอดจนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
๓) สร้างความมั่นคงทางอาชีพเพ่ือรองรับก าลังแรงงานที่เป็นประชากรใน

พ้ืนที่ที่ถูกเลิกจ้างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) จัดการแรงงานและการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒.3.๓ ความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เนื่องจากพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และ

มีความส าคัญ เป็นทุนทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  สุขอนามัย
ของประชาชน และการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน ผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ 
ก่อให้เกิดมลภาวะหลายประการ ได้แก่ ของเสีย กากอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ น้ าเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขยะมูลฝอยที่มีตกค้าง รอการก าจัดเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

ข้อเสนอ 
๑) จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ 

และจะต้องจัดท าผังเมืองและมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
๒) กระตุ้นจิตส านึก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูกป่า  สร้างฝายต้นน้ าล าธาร 
ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีเป็นแหล่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓) ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหามลพิษ ตั้งแต่
แหล่งก าเนิด ได้แก่ สถานประกอบการ ชุมชน บ้านเรือน และในส่วนของก าจัดขยะนั้น จ าเป็นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

๔) เพ่ิมมาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ป่า
สงวนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รวมทั้งการสร้างแนวป้องกันไฟป่า 

๕) การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคและอาจ
ต้องใช้งบประมาณสูง ควรให้หน่วยงานส่วนกลางแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยบูรณาการของส่วนราชการต่าง ๆ 
ซึ่งเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 

๕) การปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูแหล่งปะการังเพ่ือเป็นจุดท่องเที่ยวต่อไป 
๖) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยการบริหารจัดการน้ าที่ยั่งยืน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก (SWOT Analysis) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 

 

124 

ส่วนที่ 3                                                                                                                              
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (SWOT Analysis) 

 
3.1 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านต่างๆ (AS – IS Analysis) 

3.1.1. ด้านเศรษฐกิจ 

๑) การท่องเที่ยว  
(๑) มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งในด้านรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่าค่ากลางของ

ประเทศส่วนอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวน้อยกว่าค่ากลางของประเทศเล็กน้อย 
(๒) ระดับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับนานาชาติ และสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

สรุปสถานการณ์และประเด็นด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ด้าน ประเด็นหลัก 
นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค -นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในบางพ้ืนที่ เช่น พัทยา บางแสน เกาะช้าง เป็นต้น ส่งผล

กระทบทรัพยากรธรรมชาติให้เสื่อมโทรม และการกระจายรายได้                                                   
 -นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น อาชญากรรม/
มิจฉาชีพ ภัยธรรมชาติ ข่าวสารมลภาวะจากอุตสาหกรรม เป็นต้น  

สถานที่ สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

-สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย                                        -
จัดแบ่งโซนสถานที่ท่องเที่ยวและเขตอุตสาหกรรม ไม่ให้มีการปะปนกัน เพ่ือความ
สะดวก สบาย และปลอดภัยจากเครื่องมือและยานพาหนะอุตสาหกรรม                                                                        
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสินค้าให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ตอบสนอง
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงนันทนาการ เชิงบันเทิง ศูนย์
ประชุมนานาชาติ 
-ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบริการอ่ืนๆ บางแห่งยังมีปัญหาด้านคุณภาพ 
มาตรฐาน และ ราคาที่ยุติธรรม 
-ปัญหาพ้ืนที่ชายหาดขาดการจัดระเบียบ และการรุกล้ าเขตพ้ืนที่ชายหาดอันควรเป็น
พ้ืนที่สาธารณะ 

ผู้ ป ร ะกอบการธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยว และบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

-พัฒนาจิตส านึกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการให้ความเป็นธรรมแก่
นักท่องเที่ยวมาตรฐานการให้บริการ 
-ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
-การเตรียมพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน -ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและชัดเจนให้แก่นักท่องเที่ยว                                     -
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ เช่น ที่จอดรถ รถบริการ
สาธารณะ เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
-ขาดการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 

การตลาดประชาสัมพันธ์ -การประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน 
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๒) ด้านการเกษตร  

(๑) โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีสัดส่วนของ
เกษตรกรรมต่ า (ร้อยละ 6.98 ของ GPP รวมของกลุ่มจังหวัด)  

(๒) มีสัดส่วนของพ้ืนที่เพาะปลูกและมูลค่าผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับปานกลาง  

(๓) ปริมาณการผลิตสับปะรดมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ 

(๔) ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และกุ้งเพาะเลี้ยง 

สรุปสถานการณ์และประเด็นด้านการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ด้าน ประเด็นหลัก 
ปริมาณสินค้าเกษตร -สินค้าเกษตรมีปริมาณมากเกินความต้องการ โดยเฉพาะสินค้าที่ขาดคุณภาพ  

-การจัดการผลผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลผลิตเน่าเสียเป็นจ านวนมาก      
ราคาสินค้าเกษตร -สินค้าเกษตรราคาตกต่ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้เงาะ ถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นแต่

การเพาะปลูกก็มีมากขึ้น เมื่อราคาดี ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และจะส่งผลต่อราคา
ตกต่ าต่อไป 
-ขาดการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เ พ่ือสร้ างมูลค่าเ พ่ิมให้แก่สินค้า                                                                       
-ขาดการลงทุนในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  

การจั ดจ าหน่ ายและ
ตลาดสินค้าเกษตร 

-ขาดตลาดกลางผลไม้ในการท าหน้าที่คาดการณ์ราคาสินค้า และความต้องการ
สินค้าในตลาด 
-ระบบขนส่ง และกระจายสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ 

 -ขาดมาตรการควบคุมหรือเอ้ือในการรับซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ                                          
-ยังไม่มีระบบการซื้อขายล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของ
เกษตรกรในด้านความเป็นธรรม 

กลุ่มเกษตรกร -เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมถึงเกษตรอินทรีย์ 
-เกษตรกรขาดจิตส านึกในการผลิตที่มีคุณภาพ และเร่งเก็บผลผลิตทาง
การเกษตรที่ยังไม่ได้คุณภาพในช่วงราคาผลผลิตสูง 

๓) ด้านอุตสาหกรรม  
(๑) โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีสัดส่วนของ

อุตสาหกรรมสูง (ประมาณ 39.39 % ของ GPP รวมของกลุ่มจังหวัด)  
(๒) จ านวนแรงงานมาก ในขณะที่อัตราการเติบโตของจ านวนแรงงานอยู่ในระดับ ปานกลาง  
(๓) อุตสาหกรรมที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ แปรรูปการเกษตร ยานยนต์ ไฟฟ้า

และอิเล็กโทรนิกส์ ปิโตรเคมี แปรรูปประมง พลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า อัญมณี 
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สรุปสถานการณ์และประเด็นด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ด้าน ประเด็นหลัก 
แรงงานอุตสาหกรรม -มีจ านวนแรงงานกระจุกตัวอยู่ ในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเครื่องจักร และยานยนต์ รองลงมา จังหวัดระยองมีจ านวน
แรงงานกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มากที่สุด 
-การผลิตแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
ผลิตด้าน 
สังคมศาสตร์ ไม่สนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรม -ศูนย์กลางของจ านวนโรงงานนั้น อยู่ที่จังหวัดชลบุรี ละจังหวัดระยอง โดยมี
โรงงานประภทอุตสาหกรรมเครื่องจักร และยานยนต์ มากเป็นอันดับ ๑ 
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก และเคมีภัณฑ์ ตามล าดับ  

การลงทุน -จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี มีปริมาณการลงทุนทุกอุตสาหกรรมรวม
แล้วสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักร ยานยนต์ ไฟฟ้า และพลังงาน  

โครงสร้างพื้นฐาน -โครงข่ายคมนาคมทางถนนมีความเชื่อมโยงทั่วถึง แต่พ้ืนผิวการจราจรไม่
เพียงพอกับปริมาณการขนส่ง จ าเป็นต้องขยายและปรับปรุงถนนให้เกิด
ความสะดวกคล่องตัว เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งทางถนนเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเทียบเรือทะวายในพม่า ผ่าน
ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรีกับท่าเทียบเรือแหลมฉบังและท่าเทียบเรือ
มาบตาพุด 
-การขนส่งระบบรางที่เหมาะสม มีความจ าเป็นในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  การขนส่ง การประหยัด
พลังงาน และยังไม่เชื่อมโยงกับท่าเทียบเรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ชุมชนและสังคม 

-มีปัญหาการด าเนินกิจกรรมของโรงงานบางส่วนขาดมาตรฐานการเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของโรงงาน ได้แก่ อุบัติภัยภายในโรงงาน 
มลภาวะด้านน้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะของเสีย วัตถุอันตรายยังคงมีอยู่ ทั้ง
ในด้านคุณภาพชีวิตคนงาน สุขอนามัยของชุมชน การท่องเที่ยว 

๔) ด้านการค้าชายแดน 
(๑) มูลค่าการค้าชายแดนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นล าดับ 
(๒) มูลค่าการค้าชายแดนกระจุกตัวทางด้านจังหวัดตราด คือร้อยละ ๘๙.๓๓ ของ

มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
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สรุปสถานการณ์และประเด็นด้านการค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ด้าน ประเด็นหลัก 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

-ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาในระดับท้องถิ่นเป็นไปด้วยดี มีปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนในบางครั้งอันเนื่องมาจากเรื่องเขตแดนใน
บริเวณชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ 
-การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ผู้ประกอบการ -จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพพร้อมในการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การบริหารจัดการ -ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเพ่ือน
บ้าน 
-ขาดการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือของกลไกการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยว ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างกันระดับท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
-ยังไม่มีการใช้ท่าเทียบเรือที่มี อยู่ ในการขนส่งสินค้า การคมนาคม           
การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 

3.1.2 ด้านสังคม  
(๑) ด้านความมั่นคงของมนุษย์ (HAI) อยู่ในอันดับท่ี 3 จากกลุ่มจังหวัดทั้งหมด 
(๒) ด้านสุขอนามัย การมีงานท าและรายได้ มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  
(๓) ด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา ความมั่นคงส่วนบุคคล ครอบครัว และการมีส่วนร่วม มีค่า

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

สรุปสถานการณ์และประเด็นด้านสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ด้าน ประเด็นหลัก 
การศึกษา -จ านวนครูน้อยลง ไม่เพียงพอกับนักเรียนในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็ก  
-ขาดสถานศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเป็นที่
ต้องการในพื้นที่ เช่น ด้านการบริการ ด้านอุตสาหกรรม  เป็นต้น    

ครอบครัว -อัตราหย่าร้าง และการอยู่ดวยกันโดยไม่แต่งงานค่อนข้างสูง 
 -เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เกิดปัญหามีบุตรขณะที่มี
อายุน้อย                                                                       -
ประชาชนขาดจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ประกอบกับมีค่านิยมที่ผิด  

ความมัน่คงและสังคม -ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในพ้ืนที่มีสูง โดยเฉพาะเขตเมืองพัทยา 
-ประชากรแฝงและผู้หลบหนีเข้าเมืองมีจ านวนมากในเขตชุมชนเมืองและ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่นอาชญากรรม โรคระบาด ยา
เสพติด   การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 

 

128 

3.1.3 ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๑) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในอันดับ ๑๐ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวั 
(๒) มีการชลประทานผันน้ าจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  บางปะกง และชายฝั่งทะเล

ตะวันออก 
(๓) อ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบางพระ หนองปลาไหล 
(๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีสภาพที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 

สรุปสถานการณ์และประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ด้าน ประเด็นหลัก 
โครงสร้างพื้นฐาน -ปริมาณแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการบริโภคในกลุ่มจังหวัด  

-ขาดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดมลภาวะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มมีาตรฐาน
รวมทั้งบางแห่งขาดระบบตรวจสอบ ป้องกันภัยพิบัติในโรงงาน 
-ทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะ ปะการังเสื่อมโทรม  ชายฝั่งทะเลถูกกกัดเซาะ 

การบริหารจัดการ -ขาดระบบการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ -ขาดระบบการวางผัง
เมืองที่ดี 
-ขาดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลร่วมกันในกลุ่มจงัหวัด 
-ขาดการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ขาดการส่งเสรมิการรองรับปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม 

- ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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3.2. การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๔ มิติ โดยใช้
ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 

 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3.2.1 การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้น าตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดมาประกอบการ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและสภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยเปรียบเทียบกับระดับค่า
กลางของประเทศเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก และสามารถเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ผลการประมวลวิเคราะห์ พบว่า ตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกส่วนใหญ่ 
อาทิ ขนาดเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร รวมถึง อัตราขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว มีขนาดและมูลค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศค่อนข้างมาก ดังจะ
เห็นได้จากขนาดเศรษฐกิจโดยรวมสูงกว่าค่ากลางของประเทศประมาณ ๕ เท่า โดยมีภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเป็นสาขาหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมซึ่งสูงกว่าค่ากลางของประเทศประมาณ ๑๓ เท่าและใหญ่
เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ในขณะที่ภาคบริการสูงกว่าค่ากลางของประเทศประมาณ ๓ เท่า  

ส าหรับตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ได้แก่ 
อัตราขยายตัวภาคอุตสาหกรรม อัตราขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน และอัตราการว่างงาน และหาก
เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัวและการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งรวมถึงการ
ลดลงของผลิตภาพแรงงานและอัตราการว่างงานที่มีเพ่ิมขึ้น ในขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นใน
ลักษณะชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตามภาวะการท่องเที่ยวของประเทศ ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
บริการ เกษตร และคุณภาพแรงงาน จ าเป็นต้องเริ่มมีการทบทวนและพิจารณาก าหนดแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

3.2.2 ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกควรให้ความส าคัญ 

๑) ภาคอุตสาหกรรม 
(๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคในเวทีการค้าโลก โดยมุ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(2) ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเพ่ือให้สามารถขน
ถ่ายสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว มีต้นทุนและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าที่สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนจากเส้นทางสายหลักไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมและท่าเรือน้ า
ลึกเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

(๓) เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับและเอ้ือต่อการ
พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินการมาตรการต่างๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้แก่ การก าหนดพ้ืนที่รองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ชัดเจน การก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมมลภาวะให้ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมปฏิบัติอย่างจริงจัง ก าหนดมาตรการป้องกันอุบัติภัยในโรงงาน รวมถึงการเตือนภัยกรณีภัย
พิบัติจากโรงงานที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 

(๔ )  แก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่ า ง เป็ นระบบและพอเ พียงส าหรั บ
ภาคอุตสาหกรรม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้น้ า 
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2) ภาคเกษตร 

(๑) ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานในเวที
การค้าโลก อาทิ การปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในกระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตมีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

(๒) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสม และสามารถน าไปปรับปรุงกระ
บวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเภท และราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ที่มีมากในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการสร้างเอกลักษณ์ คุณภาพ มูลค่า การแปรรูป ประสิทธิภาพการ
ผลิต และการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการ
ออกแบบและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ได้มาตรฐานสากล 
และมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

(๔) ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สินค้าการเกษตรที่ผลิตได้มีความปลอดภัยจากสารพิษ มีมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) การท่องเที่ยว 

(๑) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดให้สามารถรักษาสถานภาพ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลสืบต่อไป  

(๒) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานระดับสากล 
(๓) พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้

เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
(๔) ยกระดับศักยภาพด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุก

ให้ตรงกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึนและสอดคล้องกับการขยายตัวของการท่องเที่ยว 

4) การค้าชายแดน 

(๑) อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเอกชน เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

(2) ยกระดับการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนส าคัญให้ได้
มาตรฐานสากล ทั้งการให้บริการด้านศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
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ด าเนินงานด้านการผ่านแดนรองรับปริมาณคนและสินค้าที่ผ่านเข้า-ออกด่านที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) จัดเตรียมระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน เพ่ือเอ้ืออ านวยให้มีการติดต่อธุรกิจการค้า 
การท่องเที่ยว และการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวกมากข้ึน รองรับสถานการณ์การขยายตัวทาง
ธุรกิจการค้าชายแดน 
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3.3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (SWOT Analysis) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นพื้นที่หลักในการรองรับการกระจายอุตสาหกรรมจากกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล คือ พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่  ชลบุรี และระยอง ซึ่งหลังจากที่ภาครัฐได้
ก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานอุตสาหกรรมและประตูส่งออกใหม่ของประเทศ
รองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และลดความแออัดของกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงได้มีการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ าลึก ถนน ทางรถไฟ และบริการพ้ืนฐาน เช่น น้ า ไฟฟ้า และ
โทรคมนาคมไว้รองรับอย่างเพียบพร้อม ส่งผลให้พื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กลายเป็นเมืองท่า
สมัยใหม่ของประเทศ เป็นเมืองท่าล าดับที่ ๑๖ ของโลก มีรายได้ปีละ ๒ แสนล้านบาท มีท่าเรือพาณิชย์
ระดับมาตรฐานสากล ส าหรับขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ เขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป และเขต
อุตสาหกรรมส่งออก และมีแนวโน้มเป็นนครแหลมฉบังได้อีก (ระดับเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นรูปแบบ
พิเศษ) พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  เป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศ มีท่าเรือ
อุตสาหกรรมส าหรับขนถ่ายวัตถุดิบสินค้าทั่วไป และสินค้าของเหลวทางเคมี พร้อมทั้ งมีเขตนิคม
อุตสาหกรรมส าหรับรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ ามัน ท าให้
ภาคเอกชนได้ลงทุนด้านอุตสาหกรรมและกิจกรรมต่อเนื่องทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมของภาครัฐ และ
เขตอุตสาหกรรมของภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการลงทุนด้านอ่ืนๆ เช่น โรงแรม สถาน
บริการ และที่อยู่อาศัยอีกมาก รวมทั้งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีช่องทางการค้าชายแดนในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเวียดนาม
และประเทศจีนตอนใต้ที่ติดกับเวียดนาม ซึ่งจังหวัดตราดอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจก าลังพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสามารถเป็นประตูใหม่ของประเทศเชื่อมโยง
กับเส้นทางขนส่งทางเรือนานาชาติ และสร้างฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่แข่งขันกับตลาดโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานใหม่ในการรองรับแรงงานและประชากรที่อพยพจาก
กรุงเทพฯ และภาคอ่ืน ๆ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกยังมีภูมิประเทศที่ยังคงสภาพธรรมชาติอยู่มากโดยดินมีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกไม้ผลและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และ
ประมง โดยเฉพาะที่จันทบุรีและตราดซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ชื่อเสียงรู้จักกันมานาน นอกจากนี้พ้ืนที่บริเวณ จันทบุรี และตราด ยังคงเป็นแหล่งผลิตอัญมณีซึ่งเป็น
สินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งยังเป็นจังหวัดชายแดนที่มีประวัติศาสตร์การติดต่อทั้งทางด้าน
การค้า และวัฒนธรรมกับประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ดังนั้นจากการประมวลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พบว่ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกมี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ดังต่อไปนี้ 
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2.3.1 จุดแข็ง 

๑) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีท่าเรือน้ าลึก ๒ แห่ง และระบบโครงข่ายการขนส่งทาง
ถนน และรถไฟที่สนับสนุนการเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพท่าเรือน้ าลึกที่มีอยู่ พร้อมทั้งประสานโครงข่ายการ
ขนส่งหลักของพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่ง
หลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่างประเทศจะช่วย
ยกระดับการพัฒนาจากการเป็นแค่ฐานการผลิตและประตูส่งออกทางทะเลผ่านท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง
และมาบตาพุดในปัจจุบัน เข้าสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจนานาชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น  สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยอาศัยการขนส่งเชื่อมโยง
กันในรูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องระหว่าง ถนน รถไฟ และท่าเรือน้ าลึก  

ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทาง
ถนน และทางรางเชื่อมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรมเข้ากับท่าเรือน้ าลึกเพ่ือให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก 
รวดเร็ว มีต้นทุนและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พ้ืนที่  โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนจากเส้นทางสาย
หลักไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรมกับ
ท่าเรือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะการเร่งพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้ทันกับความต้องการขนส่งตู้
สินค้าในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 

๒) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ เนื่องจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียนในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้คือ : 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีศูนย์กลางอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน มีศูนย์กลางอยู่ที่อ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อุตสาหกรรมเหล็ก  มีศูนย์กลางอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคม

อุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มต้นจากมิตซูบิชิ ตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบัง จังหวัดชลบุรี โตโยต้าตั้งโรงงานแห่งที่ ๒ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฟอร์ดและมาสด้า รวมทั้ง GM ตัดสินใจตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด จังหวัด
ระยอง และบริษัทบีเอ็มดับเบิลยู ได้เลือกตั้งโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 
เช่นเดียวกัน 

อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  มีการลงทุนในจังหวัดชลบุรี 
โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง อินดัสเทรียลปาร์ค ๒ 

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ที่พ้ืนที่สืบเนื่องตอนในของจังหวัดระยอง 

๓) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination)     
ที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะพัทยา-บางแสนชึ่งเป็นเมือง
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ท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีเกาะช้าง และเกาะเสม็ดที่ก าลังได้รับความ
นิยมเพ่ิมขึ้น และมีการพัฒนาภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม และการตลาดของเมืองพัฒนาเพ่ิมขึ้น ท าให้
กระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และมี อัตราการเติบโตสูง ในระยะเวลาที่ผ่ านมานอกจากนี้ กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้ าตก อุทยานแห่งชาติ และทะเลมากพอที่จะดึงดูดและให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้โดยมีพ้ืนที่หลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลายอย่างทั้งการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ล่องแก่ง 
เช่น การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การล่องแก่งที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน จันทบุรี ตลอดจน
ในช่วงฤดูผลไม้จะเป็นช่วงที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวน และบริโภคผลไม้ราคาถูก 

๔) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของภาคตะวันออกซึ่งผลิต
ทุเรียน มังคุด และเงาะ ได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของผลผลิตทั้งประเทศจึงมีปริมาณการผลิตมากพอ
ส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจ านวนมาก 
นอกจากนี้พ้ืนที่นี้ยังมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท าประมงน้ าลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

๕) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยได้มี
การฝึกฝนฝีมือด้านการเจียระไนจนเกิดความช านาญ และมีการใช้วิทยาการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของอัญ
มณี ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไน และย่านธุรกิจอัญมณีที่
ส าคัญของประเทศที่สามารถสนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ ยว
ที่มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่สามารถซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ 

๖) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชาซึ่งเป็นจุดการค้า
ชายแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับจุดการค้ าชายแดนอ่ืนๆ ของประเทศ ประกอบกับตั้ งอยู่ ในเส้นทางสู่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเลยเข้าไปในกัมพูชา-เวียดนาม ได้โดยตรง 

3.3.2 จุดอ่อน 

๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการ
บริหารจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมใน
เขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และปัญหาการบ าบัด
น้ าเสียและสารโลหะหนักที่ลงไปในแหล่งน้ าต่างๆ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ าดอกกราย เป็นต้น นอกจากนี้
เริ่มเกิดความขัดแย้งเนื่องจากได้มีการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง 

๒) การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้
ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ าเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ า ซึ่งแต่เดิมแหล่งน้ าจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมการเกษตรและชุมชน
เกษตรขนาดเล็กเท่านั้น ปัจจุบันต้องแย่งกันใช้น้ าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม เมือง และบริการแก่
นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาแหล่งน้ ารองรับไว้แล้วบางส่วนแต่ด้วยข้อจ ากัดของภูมิประเทศ ท า
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ให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ได้ จึงต้องมีการวางท่อส่งน้ าเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ าที่มีอยู่
เพ่ือน าน้ ามาทดแทนในบางพ้ืนที่ยามขาดแคลน 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตมากข้ึนตามล าดับ เนื่องจากการ
ขยายตัวทางการผลิตทั้ งทางด้าน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมท าให้มีการใช้และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน ทรัพยากรทางทะเล สินแร่ และพลังงานไปเป็นจ านวนมาก 
และเกินกว่าศักยภาพของธรรมชาติจะสามารถฟ้ืนฟูสภาพให้เกิดทดแทนกลับคืนดังเดิมได้โดยเร็ว อาทิ 
การท าลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ก่อให้เกิด
ภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ท าความเสียหายต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง การผลิต และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจส่วนรวม
ของกลุ่มจังหวัด การขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรและอุตสาหกรรมไปในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ได้ก่อให้เกิด
ปัญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ าลงและมีการชะล้างพังทลายสูง นอกจากนี้ยังมีการจับ
สัตว์น้ าโดยไม่ถูกวิธี ท าให้สัตว์น้ าตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนในแต่ละ
จังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือท านากุ้ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้พยายามหาทางแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา แต่ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไข
จัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

๔) แม้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจะเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ แต่
ผลไม้เป็นผลิตผลที่มีช่วงระยะเวลาในการเก็บเก่ียว ดูแล รักษาจ ากัด เมื่อพ้นก าหนดจะเสียหาย และเป็น
ผลผลิตที่มีช่วงฤดูกาล ไม่สามารถผลิตออกได้ตลอดปี และหากเมื่อใดขาดน้ าก็จะท าความเสียหายให้แก่
สวนผลไม้อย่างรุนแรง ท าให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ไม่มี เสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งยังขาดการ
บริหารจัดการในช่วงที่ผลไม้ออกมามากและกระจุกตัวอย่างเหมาะสมและทันเวลา ท าให้ผลไม้เน่าเสีย
ง่าย นอกจากนี้ยังขาดการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการผลิตให้ออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา      
การล าเลียงถึงที่หมายก่อนการเน่าเสีย  และมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานไม่สม่ าเสมอ เช่น การคัด
ขนาด บรรจุหีบห่อ แปรรูป และเก็บรักษา ดังนั้นหากมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขึ้นมารองรับ 
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมถนอมอาหารให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้แล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผลไม้มี
ราคาและรายได้เกษตรกรดีขึ้น  

๕) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ท าให้เกิดภาวะขาดแคลน
แรงงาน ส่งผลให้มีการโยกย้ายและเปลี่ยนงานกันบ่อย สรุปได้ดังนี้ :- 

(๑) แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือส าหรับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น 

(๒) แรงงานที่มีฝีมือจะพยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานและมี
ความมั่นคงต่ออนาคตในการท างานมากกว่า จึงเกิดปัญหาการโยกย้ายการท างานอยู่ในอัตราท่ีสูง 

(๓)  โรงงานที่ประสบปัญหารุนแรงจะเป็นโรงงานขนาดกลาง/เล็กท่ียังมีการบริหาร               
และจัดการแบบครอบครัว 

(๔) แรงงานในท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 

 

137 

3.3.3 โอกาส 

๑) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย 

และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีการลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 
และมีการร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น จะท าให้
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการส าคัญ เนื่องจากมีห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
รวมทั้งธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ที่จะเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการลดอุปสรรคในด้าน
การค้าและการลงทุนต่างๆลงจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาด AEC ได้สะดวกมากขึ้นและเพ่ิมการ
แข่งขันในตลาดให้สูงขึ้นดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ 

(1) ด้านอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกควรจะใช้โอกาสจากการลดอุปสรรคทางการค้าและ

การลงทุนต่างๆจาก AEC ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในสาขาที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมี
ความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเช่นสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยานยนต์
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสาขาบริการอาทิ สาขาการท่องเที่ยวการบริการสาขาสุขภาพใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ าอาจถูกกดดันให้
ต้องออกจากตลาดไปอาทิอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาจจะ
ต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าเช่น ลาว เวียดนาม เมียนมาร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกจึงควรให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพ และ มาตรฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในเวที AEC พร้อมทั้งปรับปรุง และ ขยายระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ เตรียมการป้องกัน และ ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับ และเอ้ือต่อการพัฒนา
เป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งผู้ประกอบการควรหันมาแข่งขันด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา โดยมุ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity&Innovation) ในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(๒) ด้านเกษตรกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกชึ่งเป็นแหล่งเกษตรที่ส าคัญ คือ เช่น อ้อย มัน

ส าปะหลัง สับปะรด เงาะ ทุเรียน มังคุด ล าไย กุ้งและไก่ อาจเสียประโยชน์ในกลุ่มสินค้าที่ไม่มีศักยภาพใน
การแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศสมาชิกในอาเซียน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ด้วยโดยการปรับ
โครงสร้างการผลิต ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพและแปรรูป
สินค้าเกษตร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ  ภาคเกษตร
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจึงควรปรับตัวไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการบริโภคและพลังงานมากขึ้น 
โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือใช้พ้ืนที่น้อยลงแต่ปริมาณและผลผลิตเพ่ิมขึ้น และมี
การส่งเสริมมาตรฐานในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ สถานที่ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
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ผลผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การค้นคว้าวิจัย และการตลาด โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกซ่ึงมีแหล่ง
ผลิตสินค้าพืชไร่ส าคัญจะสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังได้โดยสะดวก เนื่องจากต้องขนส่งครั้งละ
มากๆ และค่าขนส่งราคาถูก เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ต่อไป 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจึงควรสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ และ มูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และ 
สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานในเวที AEC อาทิ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสม 
และ สามารถน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเภท และ ราคาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด AEC  การสนับสนุนการวิจัย และ พัฒนาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่มีมากในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการสร้างเอกลักษณ์ คุณภาพ มูลค่า การแปรรูป 
ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น รวมทั้งการออกแบบ และ นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ และ รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ได้
มาตรฐานสากล และ มีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC  

เกษตรกรจะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที  AEC 
โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ อาทิ การปรับปรุงพันธุ์พืช การพัฒนาระบบชลประทานและการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเพ่ือให้มั่นใจว่าผลผลิตมีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้บริโภค ตลอดจนไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของคนงาน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจะต้องให้การส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษา
ระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สินค้าการเกษตรที่ผลิตได้มีความ
ปลอดภัยจากสารพิษ มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและ AEC 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridon: 
EEC จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้แบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานภาพรวมพ้ืนที่ ECC นิคมอุตสาหกรรม กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
คมนาคม กลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่อู่ตะเภา และกลุ่มงานพัฒนาเมือง ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จะต้อง
ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ในปี 2561 – 2564 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อมา 

(3) ด้าน Logistic 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกซึ่งมีระบบการขนส่งที่หลากหลายรองรับอยู่แล้ว 

ทั้งระบบขนส่งทางถนน ระบบราง การขนส่งทางน้ า อีกทั้งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท า
ให้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
ในอนาคต กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจึงควรมีการปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณที่เป็นคอขวดหรือส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ทั้งเครือข่าย
ภายในกลุ่มจังหวัดและ ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้มีโครงข่ายคมนาคมที่เหมาะสมในการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน AEC 
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(๔) ด้านแรงงาน  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือเพ่ิมขึ้นอีกเป็น

จ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงต้องเร่งรัดการผลิตแรงงานฝีมือเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในอนาคต ซึ่งการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ อาจท าให้แรงงาน
ฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่ าไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าและมีการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย อาทิ สิงคโปร์ และ มาเลเซียซึ่งจะท าให้แรงงานผีมือของไทยในบางสาขา
ย้ายไปท างานในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขา การแพทย์ และ วิศวกร ส่งผลให้ในอนาคตกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป 
นอกจากนั้น ในระยะยาวมีความเป็นไปได้ว่าแรงงานฝีมือในบางสาขา อาทิ การเงิน การธนาคาร รวมถึง 
IT จะเข้ามาแย่งงานบุคลากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมากขึ้นภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องพยายามลด
การใช้แรงงานจ านวนมากลงและหันไปพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องใช้
แรงงานจ านวนมากอาจต้องพิจารณาย้ายฐานการลงทุนไปในประเทศที่มีศักยภาพด้านแรงงานรองรับ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาคนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่ตรง
สายงาน โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถปรับตัว สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและรายได้โดยมีทักษะ ความรอบรู้เท่าทัน 
และสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้ 

(5) การท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก และมาตรฐานการให้บริการในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ  
การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการ 
และได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพ และราคาที่ไม่สูงจนเกินไป 

(6) การค้าชายแดน  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การค้าของการรวมกลุ่มในอนุภูมิภาคตามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศเพ่ือน
บ้าน และข้อต าลงอ่ืนๆ ได้แก่ GMS WTO APEC จะท าให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีโอกาสในการเพ่ิม
ปริมาณและมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนมีโอกาสใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือขยายการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และสร้าง
ฐานการผลิตทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรมตามแนวเขตพ้ืนที่ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้ง
การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ความก้ า วหน้ าทาง เทคโนโลยีอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง เทคโน โลยีสารสน เทศ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะท าให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีโอกาสใน
การปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ทั้งในด้าน
คุณภาพ มาตรฐาน และราคาดังนี้ คือ 
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(๑)  การพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมกระบวนการ
การผลิตที่สะอาด มีส่วนช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากข้ึน 

(๒) การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสร้างคุณค่า
เพ่ิมให้กับสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

(๓) การใช้ประโยชน์จากการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์จะสร้างโอกาสการเรียนรู้
ในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารและความรู้ได้อย่าวกว้างขวาง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

๓) โครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
โครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ท าให้กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกได้มีโอกาสในการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนของผู้สูงอายุ 

๔) กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ  
กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ  จะช่วยให้เกิดความตระหนักใน

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันจะสร้างกระแสความนิยมบริโภค
สินค้าเชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืช เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ 

3.3.4 ภาวะคุกคาม 

1) มาตรการกีดกันที่ไม่ใช้ภาษี        
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

การส่งออกซ่ึงก าลังได้รับแรงกดดันจากการกีดกันทางการค้าเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า 
มาตรฐานการด้านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และ
มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ดังนั้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่พ่ึงพาการส่งออก
อย่างมาก จึงมีแนวโน้มว่าการส่งออกจะมีอุปสรรคมากขึ้นในอนาคต หากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานเหล่านี้จะสูญเสียโอกาสทางการตลาดไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้เป็น
ที่ยอมรับระหว่างประเทศ 

๒) ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง  เนื่องจากคนในสังคมไม่สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป หันไป
นิยมและซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นโดยหันมาให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม เงินตรา 
จนเกินความพอเพียงซึ่งมีสัญญาณชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการล่มสลายในครอบครัว วัฒนธรรม และสังคมดังนี้ 

(๑) เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส 
ขาดความกตัญญูรู้คุณ ในขณะเดียวกันยังขาดความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถปรับตัวและ
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ นิยมใช้อารมณ์และความรุนแรงมากกว่าเหตุผล พฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม และการจับกลุ่มมั่วสุมกระท าความผิดต่างๆ ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง
เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปที่ต้องมุ่งท างานเพ่ือเลี้ยงชีพ สามีภรรยาต้อง
ออกไปท างานนอกบ้านท าให้การแบ่งเวลาให้ครอบครัวมีน้อย ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือเกื้อกูล
กันภายในครอบครัวลดลงซึ่งเห็นได้จากการอัตราการหย่าร้างที่เพ่ิมข้ึน 

(๒) คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพ่ิมข้ึนในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุข ท าให้ก าลังการผลิตลดลงอาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้ 

(๓) คุณภาพทางการศึกษาลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถสร้างคนที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

๓) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้ 

(๑) การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิต
สัตว์น้ า เป็นที่วางไข่และที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้ า และเป็นพ้ืนที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการ
พังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมข้ึน โดย
ความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นจะท าให้พืชตายและถูกแทนที่ด้วย
หาดเลนในขณะที่ปากแม่น้ าจะจมลงใต้น้ าท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

(๒) อุณหภูมิน้ าทะเลและค่าความเป็นกรด/ด่างของน้ าทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจ
ส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการังถูก
ท าลายส่งผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้ าโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่ใน
สภาพเสื่อมโทรมโดยสัตว์น้ ากร่อยบริเวณชายฝั่งและสัตว์น้ าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดย
ตลอดนอกจากนี้การรุกล้ าของน้ าเค็มเข้าสู่ล าน้ าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด ารงชีวิตของพืช
สัตว์และพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ 

(๓) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในบางพ้ืนที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และท าให้ปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรน้ าระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคย
เกิดข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองมีปริมาณฝนที่ลดลง
และขาดช่วงท าให้แหล่งน้ าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่ขาดแคลนไปด้วย และน า ไปสู่วิกฤต
น้ าและการแย่งชิงทรัพยากรน้ าระหว่างอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม  นอกจากนี้การขาดแคลนน้ า
จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น นกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท า
ให้ภัยพิบัติและภาวะน้ าท่วมฉับพลันเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเนื่องจากก าลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝน
ที่ตกหนักในเวลาอันสั้นท าให้ปริมาณน้ ามีมากเกินความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการระบายน้ าลงสู่ทะเลของพ้ืนที่โดยรวมลดลง ท าให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรง
ขึ้น  
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ส่วนที่ 4                                                                                                                              
สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 
4.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
2. แหล่งผลิตผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง 
3. แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ 
4. ศูนย์การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 
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4.2 วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน ฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุ

สัตว์ เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก 

4.3 เป้าประสงค์รวม 
 

1. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สมดุล มีเสถียรภาพ และ
สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ  

2. เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การลงทุน การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระดับนานาชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดวามอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน และมีการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ  

 

4.4 การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวั ดชลบุรีและระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

 การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัย และเป็นสากล 
เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เปน็แหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

 ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร ์
(แบบ กจ.1) 
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           แบบ จ.๑/กจ.๑ 
แบบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วิสัยทัศน์ : ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน ฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ 
เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ยกระดับการพัฒนากลุ่ม
อุตสา หกร รมใน พ้ืนที่
จั งห วั ดช ลบุ รี  แล ะ
ร ะ ย อ ง ใ ห้ เ ป็ น
ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้น
น าในอาเซียน 

1.เป็นศูนย์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -จ านวนโรงงานที่ผ่านการประเมิน
ตัวชี้วัดการเป็นอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

 

50 
โรงงาน 

 
 

75 
โรงงาน 

 
 

100 
โรงงาน 

 
 

125 
โรงงาน 

 
 

350 
โรงงาน 

 
 

1.1 ส่งเสริมพัฒนาโรงงานให้มี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ใช้เทคโนโลยีสะอาด และดูแล
ชุมชนสังคม น า ไปสู่ กา ร เป็ น
อุตสาหกร รม เชิงนิ เวศ และ
อุตสาหกรรม สีเขียว 

-จ านวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียว 

100 
โรงงาน 

150 
โรงงาน 

 200 
โรงงาน 

250 
โรงงาน 

700 
โรงงาน 

2.ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ข น า ด ย่ อ ม  ( SMEs) แ ล ะ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ชุ ม ช น มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันได้ 
อย่างยั่ งยืน ต้ังแต่การเริ่ม ต้น

-จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้า
ร่วมโครงการฯมีความพร้อมยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน (เช่น ISO 
9000, มอก. HACCP, GMP, อย.) 
 

5 
ราย 

 
 

5 
ราย 

 
 

5 
ราย 

 
 

5 
ราย 

 
 

20 
ราย 

 
 

1. 2 ยก ร ะ ดับ ด้า น คุ ณภ า พ
มาตรฐานการผลิต การวางแผน
ธุรกิจการจัดการด้านการตลาด 
การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

ธุ ร กิ จ  ก า ร ว า ง แ ผ น ธุ ร กิ จ 
การตลาด การบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนา รูปแบบผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ช้
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวัตกร รมตลอดจนกา รพัฒนา
คุณภา พมาตร ฐา นที่ดีภ า ย ใ ต้
แนวคิดสีเขียว 

-จ านวนผู้ประกอบการชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯมีความพร้อม 
ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน  
(เช่น GMP. อย. มผช.) 

30 
ราย 

 
 

30 
ราย 

 
 

30 
ราย 

 
 

30 
ราย 

 
 

120 
ราย 

 
 

1.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  
เทคโน โลยี น วั ตกร รมในกา ร
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูล ค่ากา ร
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วม
โคร ง กา ร เ ม่ือ เที ยบ กับ ปี ฐา น 
(2560) 

2 
 

6 12 
 

 

20 
 

 

20 

 3.การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคทั้ง
ในและต่างประเทศภายใต้แนวคิด
สีเขียว 
 

-ร้ อยละที่ เพ่ิมขึ้ นของมูลค่าการ
ลงทุ นด้านอุตสาหกรรมของกลุ่ ม
จังหวัดเม่ือเทียบกับปีฐาน (2560) 

0.5 
 
 

1.5 
 
 

3 
 

 

5 
 
 

5 
 
 

1.4 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถ
ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน และมี 
ความพร้อมในการสู่ป ระชาคม
อาเซียน 
1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูล ค่ากา ร
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วม
โคร ง กา ร เ ม่ือ เที ยบ กับ ปี ฐา น 
(2560) 

2 
 

6 12 
 

 

20 
 

 

20 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การบริหารและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.โครงสร้างพ้ืนฐาน         การ
คมนาคม  ขนส่ งและโล     จิ
สติกส์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการ
เติบโตภาคอุตสาหกรรม 

- จ านวนโครงข่ายถนนเชื่อมโยง
แหล่ ง อุตสา หกร รมไ ด้รั บกา ร
พัฒนาและปรับปรุง 
 

2 2 2 2 8 1.6 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโคร งข่ า ยกา รคมนา คม
ขนส่ ง ที่ ส ามา รถแข่ งขั น กับ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร          
โลจิส ติกส์  และโซ่อุปทา นของ
ภาคอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาการผลิตอาหา ร
และสิน ค้าเกษตรให้ไ ด้
คุณ ภา พม า ตร ฐา น มี
ควา มทันสมัยและเป็ น
สากล เ พ่ือให้เป็ นฐา น
การผลิตและจ าหน่า ย

1.เกษตรกรมีรายได้ที่ เหมาะสม
จากการผลิตสินค้าเกษตรส าคัญที่
มีคุณภาพ  

-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ส าคัญเม่ือเทียบกับปีฐาน (2560) 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

20 
 

2.1 เพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้
เก ษต รอ ย่ า ง เ หม า ะ สม แล ะ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่ มี
คุณภาพ ประเภท และราคา ที่
สอดคล้องกับความต้องการตลาด 

-ร้ อยละที่ เ พ่ิม ขึ้ น ของจ า น ว น
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในสินค้า
เกษตรส าคัญได้รับใบรับรองตาม
ระบบมาตรฐาน GAPเม่ือเทียบกับ

5 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

ผลไ ม้  ปร ะมงและป ศุ
สัตว์ เพ่ือการส่งออก 
 
 
 

ปีฐาน (2560)  
 

    

-ร้ อยละที่ เ พ่ิม ขึ้ น ของ จ า น ว น
เกษตรกรที่มีการปรับระบบการ
เลี้ ย ง ไ ก่ เ ม่ื อ เที ย บ กั บ ปี ฐ า น 
(2560) 

1 2 3 4 4 

2. ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและผลผลิต
มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ
จ าหน่ายในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลผลิต
การเกษตรส าคัญเม่ือเทียบกับปี
ฐาน (2560) 

5 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

2.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพและมูล ค่าเ พ่ิมขึ้ นให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและข้อก าหนดมาตรฐาน
ในเวทีการค้าโลก 

 -ร้ อยละที่ เ พ่ิมขึ้ น ของปริ มา ณ
ผลผลิตการ เกษตร คุณภาพเม่ือ
เทียบกับปีฐาน (2560) 

5 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

 -ร้ อยละที่ เ พ่ิม ขึ้ น ของจ า น ว น
แปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองใบรับรอง
มา ตร ฐา น  GAP ของผลผลิ ต
การเกษตรที่ส าคัญ เม่ือเทียบกับปี
ฐาน (2560) 

10 
 

20 
 

30 40 40 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

 3.ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกา รเ พ่ิม
มูล ค่า ผลผลิ ตที่ มีมา กใน พ้ืนที่ 
สามารถตอบ สนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น  

-จ านวนผลิตภัณฑ์จากการสร้างขึ้น
ใหม่  

1 1 1 1 4 
 

2.3 ส่ ง เสริ มกา รสร้ า งสร ร ค์
ผลิ ตภัณฑ์ ให ม่และเพ่ิมมูล ค่า
ผลผลิตให้มีความหลากหลายตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนา แหล่ งท่อง เที่ย ว
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ ยวกลุ่มจั งหวั ด
ภาคตะวันออก ให้เป็ น
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชายทะเลนานาชาติ เชิง
นิเ วศ เชิ ง เกษตร  เชิ ง
สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1.แหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่ม
จังหวัดด ารงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับสากลตลอดไป 
 

-ร้ อ ยล ะข อง ร า ย ไ ด้จ า ก กา ร
ท่องเที่ย วเพ่ิมขึ้ น เม่ือเทียบกับปี
ฐาน (2560) 

5 
 
 

11 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

18 
 
 

3.1  ฟ้ื น ฟูแ ละ พัฒน า แ หล่ ง
ท่อ ง เที่ย วหลั กเ ดิมและแหล่ ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ                   
3. 2  ส่ ง เ สริ ม กิจ ก ร รม ก า ร
ท่องเที่ยวที่น่า สนใจตอบสนอง
นักท่องเที่ยว 

  -ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนแหล่ งท่ อง เที่ ยวหลั ก

4 
 

9 
 

14 
 

19 
 

19 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ปี ฐ า น 
(2560) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  -ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวหลัก
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพของกรมการ
ท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับปี
ฐาน (2560) 

3 7 12 17 17 

 2. นั กท่ อ ง เที่ ย วร า ย เ ดิมและ
นักท่องเที่ยวรายใหม่เพ่ิมขึ้นจาก
สิ น ค้ า แล ะ บ ริ ก า ร ทา ง ก า ร
ท่องเที่ ยวที่หลากหลา ยและไ ด้
มาตรฐาน 

-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว มี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐา นระดับสากลอาทิ  เชิ ง
สุขภาพ  เชิงกีฬา ฯลฯ เม่ือเทียบ
กับปีฐาน (2560) 
 

5 10 15 20 20 3.3 พัฒนาคุณภาพสิน ค้าและ
และบริการทางการท่องเที่ยวมี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐานระดับสากล 

 3.การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจ ก ร รม กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและ
ปลอดภัย รวมทั้ งประทับ ใจ ใน

-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของถนนและป้าย
บอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ครบถ้วนและชัดเจนเม่ือเทียบกับปี
ฐาน (2560)  

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

20 
 

3.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่ง
อ า น วยความสะดวกและเ พ่ิม
มา ตรกา รความปลอดภั ยให้ มี
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ร อ ง รั บ



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 

 
150 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

อัธยาศัยไมตรีของคนในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด 

 นักท่องเที่ยว 
3 . 5  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
การตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยบูรณาการท างาน
ร่วมกันอย่างจริงจัง 
3.6  ส่ ง เส ริ มและพัฒนา ขี ด
ความสามารถบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ย วทั้ งด้ านปริ มา ณและ
คุณภาพ 

  -ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย วที่ ส า ม า รถ ร อง รั บ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

5 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

  -ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ป่าเขา และ
อ่ืนๆ มีความปลอดภัยมากขึ้นเม่ือ
เทียบกับปีฐาน (2560) 

 
5 
 
 

 
11 
 
 

 
18 
 
 

 
26 
 
 

 
26 
 
 

  -ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียน/
คดีเก่ียวกับการท่องเที่ยวลดลงเม่ือ
เทียบกับปีฐาน (2560) 

3 7 12 17 17 
 
 

 4.กา รรั บรู้ ข้ อมูลข่ าวสารกา ร
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ของกลุ่มตลาดเป้าหมายเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ

-ร้อยละของจ านวนบุคลากรผ่าน
การอบรมฯ ตามเกณฑ์คุณภา พ
มา ตร ฐา นกา ร ท่ อง เที่ ย ว มีขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
เพียงพอกับธุรกิจการท่องเที่ยวเม่ือ

10 
 

25 
 

45 
 

70 
 

70 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ สร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้แต่ละจังหวัด 

เทียบกับปีฐาน (2560) 

  -จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ยังไม่มี
งานท าได้รับการบรรจุเข้าท างาน
เป็นบุคลาการทางการท่องเที่ยวใน
สายงานที่ผ่านการอบรมเม่ือเทียบ
กับปีฐาน (2560) 

50 50 50 50 200  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐ กิจ
บริเวณชายแดนให้เป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
แ ล ะ เ กิ ด ผ ล ที่ เ ป็ น
รูปธรรม 

1.การให้บริการและอ านวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดนและท่า
เทียบเรือได้มาตรฐานสากล 

- ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ้ นของจ า น วน
พาหนะที่ผ่านเข้าออกในบริเวณ
ช่องทางการค้าเม่ือเทียบกับปีฐาน 
(2560) 
 
 
 
 

5 10 15 20 20 4.1 ยกระดับการให้บริการและ
อ านวยสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
ส าคัญให้ได้มาตรฐานสากล ใน
การให้บริการด้านศุลกากร การ
ตรวจคนเข้าเมือง การค้า กา ร
ลงทุน และการท่องเที่ยว 

  - ร้ อย ละ ที่ เ พ่ิม ขึ้ น ขอ งผู้ เ ดิ น
ทางผ่านช่องทางการค้าเม่ือเทียบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

กับปีฐาน (2560) 
 

2.ธุรกิจการค้า การลงทุน และ
กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว เชื่ อม โ ย ง กั บ
ประเทศเพ่ือนบ้านขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดน
ที่ เ พ่ิ มขึ้ น เ ม่ือ เที ย บ กั บปี ฐา น 
(2560) 

5 10 15 20 20 4.2 จัดเตรียมระบบโครงสร้าง
บริ ก า ร พ้ื น ฐ า น บ ริ เ ว ณ เ ข ต
เศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน 
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคเอกชน เพ่ือเอ้ืออ านวย
ให้มีการติดต่อธุรกิจการค้า การ
ท่อง เที่ย ว  และกา รลงทุ น กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวกมาก
ขึ้ น  ร องรั บส ถา นกา ร ณ์กา ร
ขย า ย ตั ว ท า งธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า
ชายแดน 
4.3 ส่ ง เสริ มการตลาด กา ร
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
ธุรกิจการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ป ก ป้ อ ง แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ มีควา ม
ห ล า ก ห ล า ย  อุ ด ม
สมบูร ณ์ตา มธรรมชา ติ 
และมีการใช้ประโยชน์
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
ก่อให้เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ 
 
 
 
 
 

1.พ้ืนที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นต้นน้ าล าธารที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าลดการพังทลายของดิน 

-พ้ืนที่ป่าไม้ที่ยึดคืนได้การบุกรุก
พ้ืนทีป่่าลดลง 
 

3 , 9 0 0 
ไร่ 

3,900 
ไร่ 

3,900 
ไร่ 

3,900 
ไร่ 

15,600 ไร่ 5.1 ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้พ้ืนที่ป่าไม้มี
ความหลากหลายคงความอุดม
สมบูรณ์ 
5.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ก่อสร้างฝาย กักเก็บน้ า 
และพัฒนาแหล่งน้ า บาดาล 
5.3 ขยายเขตประปาให้กระจาย
อย่างทั่วถึง 

2.ปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับการ
อุป โ ภค บริ โภ ค ก า ร เก ษต ร 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลดลง 
ด้วยการบริหารจัดการน้ าอย่าง

-จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนา
และปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้น 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 
 

 

-เครื อข่ า ย ร่ วมในกา รบริ ห า ร
จัดการ 
 

3 
 

6 
 

9 
 

9 
 

12 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นระบบ -พ้ืนทีจ าหน่ายประปาขยายเพ่ิมขึ้น 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 
 

-อุทกภัยในพ้ืนที่ซ้ าซากลดลง 1 1 1 1 4 
3.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีความอุดมสมบู รณ์โดยการ มี
ส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน เพ่ือ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
และลดการพังทลายของชายฝั่ง
ทะเล จากการถูกน้ ากัดเซาะและ
เอ้ือต่อกา รท่องเที่ย วโดยการ มี
ส่วนร่วมของชุมชน 

-จ านวนพ้ืนที่ป่าชายเลน 4 จังหวัด 
เพ่ิมขึ้น รวมไม่น้อยกว่า 500 ไร่/
ปี 

500 500 500 500 2,000 5.4 อนุ รัก ษ์ ฟ้ืน ฟูป่ าชาย เลน
และทรัพยากรชายฝั่งทะเล สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคี
และเครือข่ายภายนอกเพ่ือระดม
ความร่วมมือในการคุ้มครองและ
ฟ้ืนฟูทรั พยา กร ธร รมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
5.5 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 -จ า น วน พ้ืนที่ ป ะกา รั ง เที ยมที่
เพ่ิมขึ้น จ านวน 1.5 ไร่/ปี 

1.5 
 

1.5 
 

1.5 
 

1.5 
 

6 
 

 

-จ านวนพ้ืนที่หญ้าทะเลที่เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่า 50 ไร่/ปี 

50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

200 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

-แนวชา ยฝั่ งทะเลที่ถู กกัดเซา ะ
ลดลง 3 ก.ม./ปี 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

12 

 -ปริมาณขยะทางทะเลที่จัดเก็บได้
ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม/ปี 

2,000 2,000 2,000 2,000 8,000   

4.คุณภา พสิ่ งแ วดล้ อมอยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบ
คุณภาพชีวิตที่ ดี ของประชาชน 
โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก
แหล่งก าเนิดต้นทางมลพิษและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที ่

-พ้ืนที่ที่ มีมล พิษ และฝุ่นละออง
ทา งอา กา ศลดลง  อยู่ ใน เกณฑ์
มาตรฐาน 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

4 
 
 

5. 6  เ ฝ้ า ร ะ วั งแ ล ะ คว บ คุ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-แหล่งน้ าที่ ตรวจพบ คุณภาพต่ า
กว่ าเกณฑ์มาตร ฐา นไ ด้รั บกา ร
แก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

4 
 
 

5.ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดใน
พ้ืนที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมลดลง 

-ร้ อยละที่ เ พ่ิม ขึ้ น ของจ า น ว น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เข้า
ร่วมบริหารจัดการขยะ เม่ือเทียบ
กับปีฐาน (2560) 

2 4 6 8 
 

8 5.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการบริหารจัดการขยะใน
พ้ืนที ่

- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนไ ด้รับกา รจัดกา ร

2 4 6 8 
 

8 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๔) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
(๗) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕) 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 
(๖) 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เม่ือ
เทียบกับปีฐาน (2560) 

 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายชุดโครงการ (Project Idea) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 

 

 
 
 
 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
โครงการ กิจกรรมหลัก พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2561-2564

ด้านอุตสาหกรรม           4           13 86,490,000        67,100,000        69,710,000        67,100,000        290,400,000       
ด้านเกษตร           2           12 53,901,650        53,901,650        53,901,650        53,901,650        215,606,600       
ด้านท่องเทีย่ว           3           17 224,884,200      157,570,000      134,320,000      118,070,000      634,844,200       
ด้านการค้าชายแดน           3           10 297,500,000      231,500,000      122,000,000      97,000,000        748,000,000       
ด้านส่ิงแวดล้อม           6           17 308,640,500      145,001,780      110,001,780      120,001,780      683,645,840       

 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด

5,000,000          5,000,000          5,000,000          5,000,000          5,000,000           

รวม         18           69      976,416,350      660,073,430      494,933,430      461,073,430     2,577,496,640

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 โครงการ

 กิจกรรม
หลัก

 พ.ศ.2561  พ.ศ.2562  พ.ศ.2563  พ.ศ.2564  พ.ศ.2561-2564

ด้านอุตสาหกรรม         19 9,739,669,800   8,176,000,000   4,699,000,000   813,000,000      23,427,669,800  
ด้านเกษตร          -               -                          -                          -                          -                          -   -                      
ด้านท่องเทีย่ว          -               -                          -                          -                          -                          -   -                      
ด้านการค้าชายแดน          -               -                          -                          -                          -                          -   -                      
ด้านส่ิงแวดล้อม           4             -   40,000,000            40,000,000            40,000,000            40,000,000            160,000,000       

รวม         23   9,779,669,800   8,216,000,000   4,739,000,000      853,000,000   23,587,669,800

งบกลุ่มจังหวัด

 งบกระทรวง/กรม/เอกชน

สรุปโครงการตามแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

157



ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

งบกลุ่มจังหวัด

โครงการที ่1 ส่งเสริมพัฒนา
โรงงานให้มกีารผลิตทีเ่ป็น
มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

1.1 1 1 24,900,000      24,900,000      24,900,000      24,900,000   99,600,000        

      - กิจกรรมหลักที ่1.1 
ส่งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้สถาน
ประกอบการและชุมชน (CSR)
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

1.1 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัชลบรีุ

5,000,000        5,000,000         5,000,000         5,000,000     20,000,000         

      - กิจกรรมหลักที ่1.2 
พัฒนาผู้ประกอบการใช้
เทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) (4 จังหวัด)

1.1 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัระยอง

10,200,000      10,200,000       10,200,000       10,200,000   40,800,000         

      - กิจกรรมหลักที ่1.3 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านมาตรฐานส่ิงแวดล้อมสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว

1.1 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัระยอง

4,200,000        4,200,000         4,200,000         4,200,000     16,800,000         

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดบัการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนทีจ่ังหวัดชลบุรี และระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขยีวชั้นน าในอาเซียน
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

      - กิจกรรมหลักที ่1.4 
จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร
ชุมชนเฝ้าระวังป้องกันการ
ลักลอบทิง้กากอุตสาหกรรม

1.1 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัระยอง

5,500,000        5,500,000         5,500,000         5,500,000     22,000,000         

โครงการที ่2 ยกระดบั
มาตรฐานการผลิตและสร้าง
เครือขา่ยการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม

1.2 1 1 15,000,000      15,000,000      15,000,000      15,000,000   60,000,000        

      - กิจกรรมหลักที ่2.1 
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

1.2 1 1 ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 9  กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
ชลบรีุ

4,000,000        4,000,000         4,000,000         4,000,000     16,000,000         

      - กิจกรรมหลักที ่2.2 
พัฒนาการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

1.2 1 1 ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 9  กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
ชลบรีุ

4,500,000        4,500,000         4,500,000         4,500,000     18,000,000         
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

          2.2.1 การพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง
 สมุนไพร และเวชส าอาง ภาค
ตะวันออก

1.2 1 1 ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 9  กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
ชลบรีุ

1,500,000        1,500,000         1,500,000         1,500,000     6,000,000           

          2.2.2  การพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป
 ภาคตะวันออก

1.2 1 1 ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 9  กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

1,500,000        1,500,000         1,500,000         1,500,000     6,000,000           

          2.2.3  การพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยาง
ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยาง

1.2 1 1 ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 9  กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

1,500,000        1,500,000         1,500,000         1,500,000     6,000,000           

      -  กิจกรรมหลักที ่2.3 
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพือ่รองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.2 1 1 ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 9  กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
ชลบรีุ

6,500,000        6,500,000         6,500,000         6,500,000     26,000,000         
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

โครงการที ่3 Eastern otop
 progress

21,590,000      2,200,000        4,810,000        2,200,000     30,800,000        

      - กิจกรรมหลักที ่3.1 
เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรและ
ออกแบบฉลากส าหรับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป

1.2 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัจันทบรีุ

1,780,000        -                    -                   -                1,780,000           

      - กิจกรรมหลักที ่3.2 
เปิดตลาดมหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภคสู่
  AEC

1.2 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัชลบรีุ

15,000,000      -                    -                   -                15,000,000         

      -  กิจกรรมหลักที ่3.3 
"อุตฯ อุดหนุน OTOP ภาค
ตะวันออก"

1.2 1 1 ส านักงานพฒันา
ชุมชน ระยอง

2,200,000        2,200,000         2,200,000         2,200,000     8,800,000           

      -  กิจกรรมหลักที ่3.4 
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP และ SMEs ด้วย
นวัตกรรมใหม่สู่มาตรฐานสากล

1.3 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัตราด

2,610,000        -                    2,610,000         -                5,220,000           
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

โครงการที ่4 ส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนาสินค้า
อุตสาหกรรมและเกษตรแปร
รูป

1.3 1 1 25,000,000      25,000,000      25,000,000      25,000,000   100,000,000      

     - กิจกรรมหลักที ่4.1 
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่จากวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วโดย
เทคโนโลยีการผลิต 3R

1.3 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัชลบรีุ

15,000,000      15,000,000       15,000,000       15,000,000   60,000,000         

      - กิจกรรมหลักที ่4.2 
สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับ
สถานประกอบการเพือ่พัฒนา
ศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิม่
ให้อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูป ในพืน้ทีก่ลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก

1.3 1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดัชลบรีุ

10,000,000      10,000,000       10,000,000       10,000,000   40,000,000         
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

86,490,000      67,100,000      69,710,000      67,100,000   290,400,000      
งบกระทรวง

1.โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บ
น้ าหนองปลาไหล

1.7 2 1 โครงการ
ชลประทาน
ระยอง

175,000,000    -                    -                   -                175,000,000      

2.โครงการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าในแม่น้ าระยอง

1.7 2 1 โครงการ
ชลประทาน
ระยอง

150,000,000    -                    -                   -                150,000,000      

3.โครงการปรับปรุบงานระบบ
ระบายน้ าคลองทับมา

1.7 2 1 โครงการ
ชลประทาน
ระยอง

150,000,000    -                    -                   -                150,000,000      

4.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ดอกกราย

1.7 2 1 โครงการ
ชลประทาน
ระยอง

100,000,000    -                    -                   -                100,000,000      

5.โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมจาราจรทางน้ า (บ้านเพ
 - เกาะเสม็ด จ.ระยอง)

1.7 2 1 ส านักงานเจ้าทา่
ภมูิภาค สาขา
ระยอง

21,350,200      -                    -                   -                21,350,200         

6.โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีระยอง ปี 
2560 โดยก่อสร้างอาคาร
และจัดซ้ือคุรุภัณฑ์

1.1 2 5 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวดัระยอง

251,319,600    -                    -                   -                251,319,600      

งบประมาณกลุ่มจังหวัด 4 โครงการ/13 กิจกรรมหลัก
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บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

7.โครงการระบบผันน้ าจากอ่าง
เก็บน้ าคลองใหญ่มายังอ่างเก็บ
น้ าหนองปลาไหล

1.6 2 1 โครงการ
ชลประทาน
ระยอง

30,000,000      -                    -                   -                30,000,000         

8.โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยายประปา กปภ. สาขาบ้าน
ฉาง

1.6 2 2 การประปาส่วน
ภมูิภาค

1,100,000,000 -                    -                   -                1,100,000,000    

9. โครงการก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับบ้านเก่าบนทาง
หลวงหมายเลข 7 กรุงเทพ - 
ชลบุรี (มอเตอร์เวย)์             
 (EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

   800,000,000     800,000,000     400,000,000                   -   2,000,000,000    

10. โครงการแก้ไขปัญหา
การจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 331  ช่วงทางแยก
ต่างระดับมาบเอียง - จุดตัด
ทางหลวงชนบท ชบ.3009 
(EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

 1,600,000,000  1,600,000,000     800,000,000                   -   4,000,000,000    
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

11. โครงการก่อสร้างทางแนว
ใหม่ สาย ชลบุรี - บ้านบึง
(เร่ิมโครงการ ปี 2562) อยู่
ระหว่างศึกษาออกแบบ  (EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

                     -                        -                        -                     -   -                     

12. โครงการก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข36 ตอน กระทิงลาย
 – ระยอง (EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

 1,794,000,000  1,794,000,000     897,000,000                   -   4,485,000,000    

13. โครงการก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - 
พนัสนิคม (EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

   712,000,000     712,000,000     356,000,000                   -   1,780,000,000    

14. โครงการก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
 344 ตอน บ้านบึง - แกลง 
ตอน 4 และตอน 5  (EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

   320,000,000     320,000,000     160,000,000                   -   800,000,000      
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

15. โครงการก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
 3245 ตอน ปลวกแดง - 
หนองใหญ่  (EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

   120,000,000     120,000,000       60,000,000                   -   300,000,000      

16 โครงการก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
 317 ตอน จันทบุรี - สระแก้ว
 ตอน 5 - 7 (EEC)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

    340,000,000      754,000,000     988,000,000  813,000,000 2,895,000,000    

17. โครงการก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
 3 ตอน พัทยา - ระยอง       
(อู่ตะเภา)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

 1,716,000,000  1,716,000,000     858,000,000                   -   4,290,000,000    

18. โครงการก่อสร้างร้าง
สะพานลอยข้ามแยก กม.10  
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน 
พัทยา - ระยอง (อู่ตะเภา)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

   180,000,000     180,000,000       90,000,000                   -   450,000,000      
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ / โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
                       (8) งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2561-2564

(9) (10) (11)

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea)                                        งบประมาณด าเนินการ (12)                       

19. โครงการก่อสร้างร้าง
สะพานลอยข้ามแยกสนามบิน
อู่ตะเภา ทางหลวงหมายเลข 3
 ตอน พัทยา - ระยอง          
  (อู่ตะเภา)

1.6 2 1 ส านักงานทาง
หลวงที่ 14 
(ชลบรีุ)

   180,000,000     180,000,000       90,000,000                   -   450,000,000      

9,739,669,800 8,176,000,000  4,699,000,000 813,000,000 23,427,669,800 รวมโครงการทีข่องบกระทรวง จ านวน 19 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัย และเป็นสากล 
เพื่อให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก 

 

 
 
 
 
  

 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ /โครงการ แหล่ง ผลผลิต หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

งบกลุ่มจังหวัด
โครงการที ่1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
ควบคุมรักษามาตรฐานสินค้า
เกษตรภาคตะวันออก

2.1 1 1 ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดจันทบุรี

31,601,650  31,601,650  31,601,650  31,601,650  126,406,600  

     - กิจกรรมหลัก 1.1 การ
บริหารจัดการดินและน้้าเพือ่
เพิม่ผลผลิตในพืน้ทีท่ีไ่ม่
เหมาะสม (Zoning)

2.1 1 1 พัฒนาทีดิ่น 
จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี
 ตราด

7,918,000     7,918,000     7,918,000     7,918,000     31,672,000     

     - กิจกรรมหลัก 1.2 เพิม่
ผลผลิตสัตว์น้้าและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชาวประมง

2.1 1 1 ประมงจังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด

9,000,000     9,000,000     9,000,000     9,000,000     36,000,000     

     - กิจกรรมหลัก 1.3 การ
ควบคุมคุณภาพและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุ
สัตว์

2.1 1 1 ปศุสัตว์จังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี

3,584,000     3,584,000     3,584,000     3,584,000     14,336,000     

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (บาท) (๑2)
กล
ยุทธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานมคีวามทันสมยัและเป็นสากล เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม ้
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ /โครงการ แหล่ง ผลผลิต หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กล
ยุทธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

     - กิจกรรมหลัก 1.4 
พัฒนาคุณภาพการผลิตทุเรียน
มังคุด ล้าไย เงาะ ให้ได้
มาตรฐานตามความต้องการทัง้
ในและต่างประเทศ

2.1 1 1 เกษตรจังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด

4,849,650     4,849,650     4,849,650     4,849,650     19,398,600     

     - กิจกรรมหลัก 1.5 
ส่งเสริมปลูกปาล์มน้้ามันพันธุดี์

2.1 1 1 เกษตรระยอง 
ชลบุรี ตราด 
สหกรณ์จังหวัด
ระยอง ชลบุรี 
ตราด

6,250,000     6,250,000     6,250,000     6,250,000     25,000,000     

โครงการที ่2 พัฒนาผลิตภัณฑ์
 และฐานขอ้มลูดา้นการเกษตร
 ประชาสัมพันธ์ ตดิตาม 
ประเมนิผล การพัฒนาการ
เกษตรของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก

2.1 1 1 ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดจันทบุรี

22,300,000  22,300,000  22,300,000  22,300,000  89,200,000    
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ /โครงการ แหล่ง ผลผลิต หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กล
ยุทธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

     - กิจกรรมหลัก 2.1 จัดท้า
ฐานข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับสินค้า
เกษตรทีส้่าคัญรายชนิดสินค้า

2.1 1 1 เกษตรจังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     4,000,000       

     - กิจกรรมหลัก 2.2 
รวบรวมข้อมูลและผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์

2.1 1 1 เกษตรจังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด

1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     5,600,000       

     - กิจกรรมหลัก 2.3 
สัมมนาเครือข่ายประชารัฐสร้าง
สร้างการรับรู้และร่วมมือ
ทางการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรทีส้่าคัญของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก

2.1 1 1 เกษตรจังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด

600,000        600,000        600,000        600,000        2,400,000       

     - กิจกรรมหลัก 2.4 การ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและ
เพิม่ช่องทางการตลาด
ต่างประเทศของสถาบัน
เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก

2.1 1 1 สหกรณ์จังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ดราด 
และหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง

3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     13,200,000     
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ /โครงการ แหล่ง ผลผลิต หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กล
ยุทธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

     - กิจกรรมหลัก 2.5 ขยาย
ตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลักของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

2.1 1 1 พาณิชย์จังหวัด
จันทบุรี

10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   40,000,000     

     - กิจกรรมหลัก 2.6 การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการแปรรูปผลผลิต
มังคุดแบบครบวงจรสู่ตลาด
อาเซียน

2.1 1 1 เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขต
จันทบุรี

5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     20,000,000     

     - กิจกรรมหลัก 2.7 
ติดตามประเมินผลโครงการ
และอ้านวยการ

2.1 1 1 เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     4,000,000       

  53,901,650   53,901,650   53,901,650   53,901,650   215,606,600รวมทัง้สิ้น  2 โครงการ / 12 กิจกรรมหลัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

 
 
 
 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

งบกลุม่จังหวัด
โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวภาคตะวันออก

3.2 1 1     55,916,200     52,070,000     52,070,000     52,070,000    212,126,200

     - กิจกรรมหลัก 1.1  พัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวภาค
ตะวนัออกภายใต้ตราสัญลักษณ์
สีสันตะวนัออก

3.2 1 1

ส านักงาน
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวดั

ชลบุรี และ
Osm

   50,000,000     50,000,000    50,000,000    50,000,000    200,000,000

          1.1.1 จัดกิจกรรมงาน
มหกรรมแสดงสินค้าด้านการ
ท่องเที่ยวภาคตะวนัออก สีสัน
ตะวนัออก

3.2 1 1     15,000,000      15,000,000     15,000,000     15,000,000      60,000,000

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (บาท) (๑2)

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๓.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาต ิเชงินิเวศ เชงิเกษตร เชงิสุขภาพ 
และการท่องเที่ยวโดยชมุชน
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

          1.1.2 จัดกิจกรรมด้าน
การตลาดและการขายในประเทศ 
งานไทยเที่ยวไทย ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ หรือศูนย์
ประชุมเมืองทองธานี จ านวน 2 
คร้ัง

3.2 1 1     20,000,000      20,000,000     20,000,000     20,000,000      80,000,000

         1.1.3  จัดกิจกรรม
คาราวานท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
สู่ตลาดท่องเที่ยวเป้าหมายร่วมกับ
ภาคเอกชน

3.2 1 1       1,000,000        1,000,000       1,000,000       1,000,000        4,000,000

          1.1.4 กีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยวภาคตะวนัออก 3.2 1 1       4,000,000        4,000,000       4,000,000       4,000,000      16,000,000

          1.1.5 มหกรรมงาน
แสดงอาหารและเคร่ืองด่ืมภาค
ตะวนัออก “Eastern Food & 
Hoteliers Expo’2017”

3.2 1 1     10,000,000      10,000,000     10,000,000     10,000,000      40,000,000

     - กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3.3 1 1

สนง.
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวดั
จันทบุรี

     3,916,200        3,916,200
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

          1.2.1 การอบรมสัมมนา
เชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

3.3 1 1         892,200           892,200

          1.2.2 การอบรมสัมมนา
เชิงปฏบิัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ 
และบริการที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

3.3 1 1         892,200           892,200

          1.2.3 การอบรมสัมมนา
เชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตามมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย

3.3 1 1         892,200           892,200
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หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

          1.2.4 การศึกษาดูงาน
ชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best 
Practice) เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3.3 1 1      1,239,600        1,239,600

     - กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนา
งานสาธารณสุขชายทะเลและพื้นที่
เกาะ กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออก

3.6 1 1
สนง.

สาธารณสุข
จังหวดัตราด

     2,000,000       2,070,000      2,070,000      2,070,000        8,210,000

          1.3.1 จัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่มจังหวดัภาค
ตะวนัออก และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานการด าเนินงาน

3.3 1 1
สนง.

สาธารณสุข
จังหวดัตราด

          73,500            70,000           70,000           70,000           283,500

          1.3.2 จัดประชุม
วชิาการและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
 การจัดบริการสาธารณสุข
ชายทะเลและพื้นที่เกาะ กลุ่ม
จังหวดัภาคตะวนัออก

3.3 1 1
สนง.

สาธารณสุข
จังหวดัตราด

        726,500          800,000         800,000         800,000        3,126,500
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

          1.3.3  พัฒนางาน การ
รณรงค์ ประชาสัมพันธบ์ูรณาการ
จัดท าแผน นิเทศติดตาม
ประเมินผล Safety Trip/Safety 
Beach

3.3 1 1

สนง.
สาธารณสุข

จังหวดั
ชลบุรี 
ระยอง 
จันทบุรี 

     1,200,000       1,200,000      1,200,000      1,200,000        4,800,000

โครงการที่ 2 พัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐานและสิง่อ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว

3.3 1 1     65,068,000       6,500,000       6,500,000       6,500,000      84,568,000

     - กิจกรรมหลัก 2.1  
ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวประจ า
จังหวดั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พาณิชย์นาว ีและศาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสิน

3.4 1 1

ส านักงาน
โยธาธกิาร
และผัง
เมือง

จังหวดั

   10,000,000      10,000,000
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

          - ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต มีความยาว
ประมาณ 2,640 เมตร และมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
12,177 ตารางเมตร 

3.4 1 1

     - กิจกรรมหลัก 2.2 เพิ่ม
ประสิทธภิาพป้ายและ
เคร่ืองหมายจราจรเพื่อเชื่อมโยง
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

3.4 1 1
แขวงทาง

หลวง
จันทบุรี

   10,000,000      10,000,000

     - กิจกรรมหลัก  2.3 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏจังหวดัจันทบุรี

3.4 1 1

อุทยาน
แห่งชาติ

เขาคิชฌกูฏ
 จันทบุรี

     1,300,000        1,300,000

           -   การจัดสร้างสะพาน
แขวนและศาลาที่พัก
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

     - กิจกรรมหลัก 2.4 การ
ส ารวจซ่อมแซมสะพานทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

3.4 1 1

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

อ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
 และ สภา

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
จังหวดั
จันทบุรี

     9,268,000        9,268,000

     - กิจกรรมหลัก 2.5 ก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ (Universal 
Design) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
บริเวณอ่างศิลา

3.4 1 1

สนง.โยธาธิ
การและผัง

เมือง
จังหวดัชลบุรี

     4,500,000       4,500,000      4,500,000      4,500,000      18,000,000
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

     - กิจกรรมหลัก 2.6 ก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะบริการ
นักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 3.4 1 1

ส านักงาน
โยธาธกิาร
และผัง
เมือง

จังหวดั
จันทบุรี

     2,000,000       2,000,000      2,000,000      2,000,000        8,000,000

     - กิจกรรมหลัก 2.7 โครมไฟ
ส่องสวา่งบริเวณทางจักรยาน
พื้นที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 จังหวดั
ชลบุรี บ้านเขาชีจรรย์ หมู ่7 ต.
นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

3.4 1 1

สนง.โยธาธิ
การและผัง

เมือง
จังหวดัชลบุรี

   22,000,000      22,000,000

     - กิจกรรมหลัก 2.8  ปรับปรุง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกเขา
ชะเมาและน้ าตกคลองปลาก้าง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติเขาชะ
เมา – เขาวง

3.4 1 3

อุทยาน
แห่งชาติ

เขาชะเมา-
เขาวง

     3,500,000        3,500,000

          2.8.1 ปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติน้ าตกเขาชะเมา

3.4 1 3      2,000,000        2,000,000
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

         2.8.2 ปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติคลองปลาก้าง 3.4 1 3      1,500,000        1,500,000

     - กิจกรรมหลัก 2.9 พัฒนา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นแหล่ง
เรียนรู้และประชาสัมสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาชะ
เมา-เขาวง

3.4 1 3

อุทยาน
แห่งชาติ

เขาชะเมา-
เขาวง

     2,500,000        2,500,000

          2.9.1 พัฒนา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ าตกเขา
ชะเมา

3.4 1 3      2,000,000        2,000,000

         2.9.2 จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว

3.4 1 3         500,000           500,000
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

โครงการที่ 3 ปรบัปรงุ
ประสิทธภิาพทางหลวงเพ่ือ
เชือ่มโยงเขา้สูแ่หล่งท่องเที่ยว

3.4 1 1   103,900,000     99,000,000     75,750,000     59,500,000    338,150,000

     - กิจกรรมหลัก 3.1 เพิ่ม
ประสิทธภิาพทางหลวงเพื่อ
เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  
ทางหลวงหมายเลข 3249  ตอน 
 เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง

3.4 1 1
แขวงทาง

หลวง
จันทบุรี

   40,000,000     40,000,000    40,000,000    40,000,000    160,000,000

           - ก่อสร้างยกระดับ
มาตรฐานทางหลวง  จากเดิมผิว
จราจร 2 ช่องจราจร เป็น4 ช่อง
จราจร ระยะทาง 13.00 กิโลเมตร

     - กิจกรรมหลัก 3.2 เพิ่ม
ประสิทธภิาพทางหลวงเพื่อ
เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  
ทางหลวงหมายเลข 3587  ตอน 
 บ้านถ้ า - ยางระโหง

3.4 1 1
แขวงทาง

หลวง
จันทบุรี

   15,000,000     20,000,000      35,000,000
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์/โครงการ
แหล่ง ผลผลิต

หน่วย
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   - กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
ยกระดับมาตรฐานทางหลวง  จาก
เดิมผิวจราจร 2 ช่องจราจร  กวา้ง
 8.00 ม. เป็นผิวจราจร 2 ช่อง
จราจร กวา้ง 11.00 ม.  
ระยะทาง 3.372 กิโลเมตร
     - กิจกรรมหลัก 3.3 เพิ่ม
ประสิทธภิาพเส้นทางเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 3 - หาดคุ้ง
วมิาน อ าเภอยายอาม จังหวดั
จันทบุรี

3.4 1 1

แขวงทาง
หลวง
ชนบท
จันทบุรี

     9,900,000        9,900,000

     - กิจกรรมหลัก 3.4 เพิ่ม
ประสิทธภิาพเส้นทางเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายแยก
 ทช.จบ.5021 - คลองพลู อ าเภอ
เขาคิชณกูฎ จังหวดัจันทบุรี

3.4 1 1

แขวงทาง
หลวง
ชนบท
จันทบุรี

   19,500,000     19,500,000    16,250,000      55,250,000
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     - กิจกรรมหลัก 3.5 เพิ่ม
ประสิทธภิาพเส้นทางเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 สาย แยก ทล.3 - ทุ่งใหญ่ - ตา
เลียว อ าเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบุรี

3.4 1 1

แขวงทาง
หลวง
ชนบท
จันทบุรี

   19,500,000     19,500,000    19,500,000    19,500,000      78,000,000

รวมทั้งสิน้  3 โครงการ / 17 
กิจกรรมหลัก

  224,884,200   157,570,000   134,320,000   118,070,000    634,844,200
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

 

 
 
 
 
 
 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ /โครงการ แหลง่ ผลผลติ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

งบกลุ่มจังหวัด
โครงการที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้ได้
มาตรฐานสากล

2 1 1   121,000,000     90,000,000                    -                  -        211,000,000

     - กจิกรรมหลัก 1.1 กอ่สร้างอาคาร ซุ้มประตู
ด่าน อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน C.I.Q. และส่ิง
สาธารณูปโภคอื่น ๆ บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้าน
มะม่วง (เนิน 400)

2 1 1 ส านักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตราด
 ร่วมกบัด่าน
ศุลกากร
คลองใหญ่

55,000,000 50,000,000 105,000,000

     - กจิกรรมหลัก 1.2 กอ่สร้างลานตรวจปล่อย
สินค้า อาคารส านักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์
ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น

2 1 1 ด่านศุลกากร
คลองใหญ่

10,000,000 40,000,000 50,000,000

     - กจิกรรมหลัก 1.3 กอ่สร้างซุ้มประตูทางเข้า
ด่านถาวรบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี

2 1 1 โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
จันทบุรี

20,000,000 20,000,000

บัญชรีายการชดุโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (บาท) (๑2)
กล
ยทุธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตเูศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเตบิโตอยา่งยั่งยนืและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ /โครงการ แหลง่ ผลผลติ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กล
ยทุธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

     - กจิกรรมหลัก 1.4 กอ่สร้างพื้นที่พาณิชยกรรม
สมัยใหม่ (Modern Trade) บริเวณด่านถาวรบ้าน
แหลม

2 1 1 โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
จันทบุรี

36,000,000 36,000,000

โครงการที่ 2 เพ่ิมประสทิธิภาพทางหลวงเพ่ือ
เชื่อมโยงเขา้สู่พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน

2 1 1   164,500,000   129,500,000   110,000,000  85,000,000      489,000,000

     - กจิกรรมหลัก 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกจิชายแดน ทาง
หลวงหมายเลข 3210 ตอนพังงอน-จางวาง

2 1 1 แขวงทาง
หลวงจันทบุรี

50,000,000 50,000,000 50,000,000 25,000,000 175,000,000

     - กจิกรรมหลัก 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงจุดเส่ียงแยกเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเข้าจุด
ผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วงตัดระหว่างทางหลวง
หมายเลข 3157 สายบ่อไร่-แหลมค้อกบัทางหลวง
หมายเลข 3159 สายเขาสมิง-นนทรี

2 1 1 แขวงทาง
หลวงตราด

35,000,000 35,000,000

     - กจิกรรมหลัก 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่
เศรษฐกจิชายแดนสายบ้านใหม่-สะตอน-จุดผ่อน
ปรนบ้านสวนส้ม อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

2 1 1 แขวงทาง
หลวงชนบท
จันทบุรี

19,500,000 19,500,000 39,000,000

    - กจิกรรมหลัก 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
เพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกจิชายแดนทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน
ช้างทูน - โชคดี

2 1 1 แขวงทาง
หลวงตราด

20,000,000 20,000,000      20,000,000  20,000,000 80,000,000
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ /โครงการ แหลง่ ผลผลติ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กล
ยทุธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

    - กจิกรรมหลัก 2.5 เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกจิ
ชายแดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนแสนตุ้ง-
บ่อไร่-แหลมค้อ

2 1 1 แขวงทาง
หลวงตราด

40,000,000 40,000,000      40,000,000  40,000,000 160,000,000

โครงการที่ 3 สง่เสริมการตลาดและสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือทางดา้นธุรกิจชายแดน
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน

3 1 1     12,000,000     12,000,000     12,000,000  12,000,000        48,000,000

     กจิกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการค้า
ชายแดนภาคตะวันออก

3 1 1 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัดตราด

    12,000,000      12,000,000      12,000,000  12,000,000         48,000,000

             -  จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกบริเวณด่านชายแดน
จังหวัดจันทบุรี

3 1 1 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
จันทบุรี

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000

             - จัดประชุมสัมมนาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการท า
ธุรกจิการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

3 1 1 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
จันทบุรี

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ /โครงการ แหลง่ ผลผลติ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-๙ -๑๐

กล
ยทุธ์

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

             - จัดกจิกรรมส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และการเจรจา
ธุรกจิ ณ จังหวัดเกาะกงหรือใกล้เคียง และจังหวัดโฮ
จิมินห์หรือใกล้เคียง

3 1 1 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัดตราด

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000

            - เจรจาความร่วมมือและลดอปุสรรคทาง
การค้าระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด) กบัราชอาณาจักร
กมัพูชา และเวียดนามตอนใต้

3 1 1 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัดตราด

800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000

  297,500,000   231,500,000   122,000,000  97,000,000      748,000,000งบประมาณกลุ่มจงัหวัด  3  โครงการ/10 กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

 
 

 
 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร ์/โครงการ แหล่ง ผลผลิต หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

-๙ -๑๐

งบกลุม่จังหวัด

โครงการที ่1 โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกันตลิง่รมิทะเล 5.5 1 3        106,500,000                        -                          -                       -               106,500,000
     - กิจกรรมหลัก 1.1 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงริมทะเล
บริเวณสะพานเดินเรือเพือ่การท่องเทีย่วบ้านแหลมศอก ต.
อ่าวใหญ่ จ.ตราด  ความยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ 
เมตร

5.5 1 3 ส านักงาน
โยธาธกิาร
และผังเมือง
จังหวดัตราด

          15,000,000                15,000,000

     - กิจกรรมหลัก 1.2 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงริมทะเล
บริเวณหาดบานชืน่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ความ
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร

5.5 1 3 ส านักงาน
โยธาธกิาร
และผังเมือง
จังหวดัตราด

          85,000,000                85,000,000

     - กิจกรรมหลัก 1.3 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงทะเล
บริเวณอ่าวอ่างศิลา ช่วงที ่3

5.5 1 3 ส านักงาน
โยธาธกิาร
และผังเมือง
จังหวดัชลบุรี

            6,500,000                  6,500,000

โครงการที ่2 ปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรกัษ์ให้มีความอุดม
สมบูรณ์เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสัตว์ป่า

5.1 1 3 ส านัก
บริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่2 
(ศรีราชา)

         18,551,500          13,012,780          13,012,780       13,012,780               57,589,840

     - กิจกรรมหลัก 2.1 ปลูกป่าฟืน้ฟูสภาพป่าอนุรักษ์ 5.1 1 3             8,486,100            2,947,380             2,947,380         2,947,380                17,328,240
          2.1.1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพือ่แผ่นดิน  569 
 ไร่

            2,219,100                550,380                550,380             550,380                  3,870,240

          2.1.2  ปลูกป่าเพือ่เพิม่จ านวนชัน้เรือนยอดใน
แปลงปลูกป่า 1,600  ไร่

            1,188,000                816,000                816,000             816,000                  3,636,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)  งบประมาณด าเนินการ (บาท)
-                                                                                                                                                     12

กลยุทธ์  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 ปกป้องและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ
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ประเด็นยุทธศาสตร ์/โครงการ แหล่ง ผลผลิต หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

-8 งปม. -๑๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

-๙ -๑๐

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)  งบประมาณด าเนินการ (บาท)
-                                                                                                                                                     12

กลยุทธ์  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

          2.1.3 ปลูกป่าเพือ่ฟืน้ฟูพืน้ทีแ่ปลงปลูกกระวานใน
เขตรักษาพันธุสั์ตวป์่าเขาสอยดาว  1,000 ไร่

            3,900,000             1,020,000             1,020,000          1,020,000                  6,960,000

          2.1.4  ปลูกป่าทัว่ไป 600  ไร่                594,000                408,000                408,000             408,000                  1,818,000
          2.1.5 ปลูกป่าฟืน้ฟูพืน้ทีต้่นน้ าหลังส้ินสุดคดี  
150  ไร่

               585,000                153,000                153,000             153,000                  1,044,000

     - กิจกรรมหลัก 2.2 การแก้ไขปัญหาช้างป่าทีอ่อกมา
รบกวนประชาชนนอกพืน้ทีป่่าอนุรักษ์

5.1 1 3 ส านัก
บริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่2 
(ศรีราชา)

         10,065,400          10,065,400          10,065,400       10,065,400                40,261,600

          2.2.1 จัดท าแหล่งน้ าส าหรับภาคตะวนัออก             3,255,000             3,255,000             3,255,000          3,255,000                13,020,000
          2.2.2  ปรับปรุงทุง่หญ้าส าหรับสัตวป์่า             1,820,000             1,820,000             1,820,000          1,820,000                  7,280,000
          2.2.3 จัดสร้างโป่งเทียม                190,400                190,400                190,400             190,400                     761,600
          2.2.4  เฝ้าระวงัและผลักดันช้างป่า             4,800,000             4,800,000             4,800,000          4,800,000                19,200,000
โครงการที ่3 โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ทรพัยากรชายฝ่ังทะเลตะวันออก

5.1 1 3          10,189,000            7,189,000            7,189,000         7,189,000               31,756,000

   -  กิจกรรมหลัก 3.1 โครงการพัฒนาและฟืน้ฟูระบบ
นิเวศทรัพยากรชายฝ่ังทะเลตะวนัออก

5.1 1 3 ส านักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิงแวดล้อม
จังหวดัระยอง

         10,189,000            7,189,000             7,189,000         7,189,000                31,756,000

          3.1.1 ฟืน้ฟูสภาพป่าชายเลน โดยการปลูกป่าชาย
เลน

            2,331,000             2,331,000             2,331,000          2,331,000                  9,324,000

          3.1.2 ปล่อยพันธุสั์ตวน์้ า                755,000                755,000                755,000             755,000                  3,020,000
          3.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  
แนวทางการพัฒนาและฟืน้ฟูป่าชายเลนให้กับเจ้าหน้าทีรั่ฐ 
ราษฎร และเยาวชน จ านวน 320 คน

            1,240,600             1,240,600             1,240,600          1,240,600                  4,962,400
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          3.1.4 พัฒนาป่าชายเลน โดยท าความสะอาดป่า
ชายเลน เช่น ตัดแต่งกิง่ เก็บขยะในบริเวณป่าชายเลน และ
จัดท าตาข่ายป้องกันขยะ

            2,000,000             2,000,000             2,000,000          2,000,000                  8,000,000

          3.1.5 ฟืน้ฟูป่าชายเลนบริเวณหาดเลนงอกใหม่
โดยวธิเีลียนแบบธรรมชาติ

               200,000                200,000                200,000             200,000                     800,000

          3.1.6 จัดท าป้ายป้ายส่ือความหมาย ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

               182,400                182,400                182,400             182,400                     729,600

          3.1.7 ปรับปรุงหอคอยดูนก/ชมธรรมชาติ                480,000                480,000                480,000             480,000                  1,920,000
          3.1.8 ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาป่าชายเลน             3,000,000                          -                             -                         -                    3,000,000
โครงการที ่4 การเสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

5.4 1 3           49,800,000          49,800,000           49,800,000       49,800,000             199,200,000

   -  กิจกรรมหลัก 4.1 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.4 1 3 สนง.บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ทางทะเล
ชายฝ่ังที ่1,2

          49,800,000           49,800,000           49,800,000        49,800,000              199,200,000

          4.1.1 จ้างเหมาด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน (3 
จังหวดั)

5.4 1 3           18,000,000           18,000,000           18,000,000        18,000,000                72,000,000

          4.1.2 สร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและรบบ
นิเวศในทะเลแบบยัง่ยืนด้วยปะการังเทียมและบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ให้เกิดความยัง่ยืน

5.4 1 3           20,500,000           20,500,000           20,500,000        20,500,000                82,000,000

          4.1.3 สร้างแหล่งฟืน้ฟูทรัพยากรและระบบนิเวศ
ในทะเลด้วยหญ้าทะเลเทียม (ซ้ังเชือก)

5.4 1 3             3,300,000             3,300,000             3,300,000          3,300,000                13,200,000

          4.1.4 พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ และเทคนิค
ด้านการปลูกปะการัง เพือ่การฟืน้ฟูแหล่งปะการังธรรมชาติ
 จ านวน 3 แหล่ง คร้ังละ 50 คน จ านวน 6 คร้ัง คร้ังละ 
200 กิง่ รวม 1,200 กิง่

5.4 1 3             3,000,000             3,000,000             3,000,000          3,000,000                12,000,000
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          4.1.5 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าชายเลน (แนวต้าน ด่านกรองขยะ ก่อน
จะลงสู่ทะเล) ในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออก "ปลูกป่า 
ปล่อยปู ฟืน้ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง" จ านวน 12 
คร้ัง

5.4 1 3             5,000,000             5,000,000             5,000,000          5,000,000                20,000,000

โครงการที ่5 บูรณาการการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะส าหรบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน ารอ่ง

5.7 1 3            3,600,000                 3,600,000

   -  กิจกรรมหลัก 5.1 บูรณาการการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น าร่อง

5.7 1 3 ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อม
ภาคที ่13 
(ชลบุรี)

            3,600,000                  3,600,000

          5.1.1 .ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
(เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึง่ใช้อากาศ: Semi
 – Aerobic Landfill) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 แห่ง

5.7 1 3             3,000,000                  3,000,000

          5.1.2 จัดท าแผนบริหารจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่หลัก 3 แห่ง

5.7 1 3                600,000                     600,000
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โครงการที ่6 พัฒนาแหล่งน้ า 5.2 1 3        120,000,000          75,000,000          40,000,000       50,000,000             285,000,000
   -  กิจกรรมหลัก 6.1 ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร
ทุง่นางค าต.อ่างคีรี  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  มีความจุเก็บกัก
เพิม่ขึน้  400,000 ลบ.ม.   พืน้ทีรั่บประโยชน์  600 ไร่

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
จันทบุรี

          20,000,000                20,000,000

   -  กิจกรรมหลัก 6.2 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตรหนองสามผานต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.
จันทบุรี  มีความจุเก็บกักเพิม่ขึน้  350,000 ลบ.ม.  พืน้ที่
รับประโยชน์ 500 ไร่

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
จันทบุรี

          15,000,000                15,000,000

   -  กิจกรรมหลัก 6.3 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี  
พืน้ทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
จันทบุรี

          50,000,000                50,000,000

   -  กิจกรรมหลัก 6.4 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ  ระยะที ่2
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี  
พืน้ทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
จันทบุรี

          40,000,000                40,000,000
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   -  กิจกรรมหลัก 6.5 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ าเทศบาลต าบลแสลง ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี  
พืน้ทีรั่บประโยชน์  1,670 ไร่

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
จันทบุรี

       50,000,000                50,000,000

   -  กิจกรรมหลัก 6.6 เพิม่ประสิทธภิาพการกักเก็บน้ า
แก้มลิงคลองบางไผ่

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
ชลบุรี

         15,000,000                15,000,000

           6.6.1 ขุดลอกแก้มลิงคลองบางไผ่ 70,000 ลบ.
ม. งบประมาณ 3,000,000 บาท

5.2 1 3             3,000,000                  3,000,000

          6.6.2 ก่อสร้างอาคารระบายน้ าล้น 1 แห่ง 
งบประมาณ 12,000,000 บาท

5.2 1 3           12,000,000                12,000,000

   -  กิจกรรมหลัก 6.7 แก้ปัญหาน้ าท่วมคลองทับมา 5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
ระยอง

         50,000,000                50,000,000

   -  กิจกรรมหลัก 6.8 ปรับปรุงประสิทธภิาพการกักเก็บ
น้ าอ่างเก็บน้ าดอกกราย

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
ระยอง

         25,000,000                25,000,000

   -  กิจกรรมหลัก 6.9  เพิม่ประสิทธภิาพการกักเก็บน้ า
คลองร่างหวาย  ขุดลอกคลองร่างหวายจ านวน 500,000
 ลบ.ม.

5.2 1 3 โครงการ
ชลประทาน
ตราด

         20,000,000                20,000,000

308,640,500        145,001,780        110,001,780        120,001,780     683,645,840             รวมทัง้สิน้ 6 โครงการ/ 17 กิจกรรมหลัก
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งบกระทรวง

โครงการที ่1 การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
เทศบาลต าบล   เกาะสีชัง  อ าเภอเกาะสีชัง  จังหวดัชลบุรี 
ด าเนินการจัดหาทีดิ่นส าหรับก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 2.
  ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้ในการ
ออกแบบก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 3.  ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนรวม 4.  ด าเนินการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

5.2 2 3 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลเกาะสี
ชัง  อ าเภอ
เกาะสีชัง 
จังหวดัชลบุรี

          10,000,000           10,000,000           10,000,000        10,000,000                40,000,000

โครงการที ่2 โครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมของเทศบาลเมืองบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวดั
ระยอง ด าเนินการจัดหาทีดิ่นส าหรับก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสีย 2.  ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้ในการ
ออกแบบก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 3.  ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนรวม 4.  ด าเนินการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

5.2 2 3 ส านักงาน
เทศบาล
เมืองบ้าน
ฉาง  อ าเภอ
บ้านฉาง  
จังหวดัระยอง

          10,000,000           10,000,000           10,000,000        10,000,000                40,000,000
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โครงการที ่3 โครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมของเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวดั
จันทบุรี .ด าเนินการจัดหาทีดิ่นส าหรับก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสีย 2.  ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้ใน
การออกแบบก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 3.  ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนรวม 4.  ด าเนินการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

2 2 3 ส านักงาน
เทศบาล
เมืองท่าช้าง 
 อ าเภอเมือง
จันทบุรี  
จังหวดั
จันทบุรี

          10,000,000           10,000,000           10,000,000        10,000,000                40,000,000

โครงการที ่4 โครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมของเทศบาลต าบล เกาะช้าง  อ าเภอเกาะช้าง  จังหวดั
ตราด ด าเนินการจัดหาทีดิ่นส าหรับก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสีย 2.  ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้ในการ
ออกแบบก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 3.  ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนรวม 4.  ด าเนินการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

5.2 2 3 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลเกาะ
ช้าง  อ าเภอ
เกาะช้าง  
จังหวดัตราด

          10,000,000           10,000,000           10,000,000        10,000,000                40,000,000

40,000,000          40,000,000          40,000,000          40,000,000       160,000,000             รวมทัง้สิน้ 4 โครงการ
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-                                                                                                                                                     12

กลยุทธ์  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

        5,000,000         5,000,000         5,000,000      5,000,000           20,000,000

รวมทัง้สิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (งบกลุ่มจังหวัด)
976,416,350    660,073,430    494,933,430    461,073,430 2,577,496,640     

รวมทัง้สิ้น (งบกระทรวง) 9,779,669,800 8,216,000,000 4,739,000,000 853,000,000 23,587,669,800   
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Project Idea รายโครงการ (แบบ กจ.1-1) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
งบกลุ่มจังหวัด 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  และระยอง

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
          กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมพัฒนาโรงงานให้มีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสะอาด 
และดูแลชุมชนสังคม น าไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาโรงงานให้มีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ให้มีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสะอาด 
(CT) และดูแลรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) น าไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสีเขียว 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ -เพ่ือให้บุคลากรของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน มี
ความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
-ผู้ประกอบการให้ความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากแหล่งก าเนิด 
โดยการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ เทคโนโลยี/
เครื่องจักร วิธีการท างาน มีการน ามาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ า และมีของเสีย
เกิดข้ึนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด
ต้นทุนการผลิตควบคู่กันไป สามารถลดต้นทุนการผลิต ท าให้เกิดสังคมท่ี
น่าอยู่    ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีทรัพยากรธรรมชาติเหลือให้ใช้อย่าง
เพียงพอ  
-เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีจิตส านึกและยึดหลัก
อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นหลักในการด าเนินกิจการ น ามาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
และน าไปใช้ในการยื่นขอประเมินตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว  
-เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการน ากากของเสียไม่
อันตรายและกากของเสียอันตราย และมีคู่มือการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรม 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

-สถานประกอบการอุตสาหกรรม มีการน าความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ
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หัวข้อ รายละเอียด 
อย่าง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล โดยมีแผนงานที่มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
-ผู้ประกอบการมีแนวทางในการจัดท าเทคโนโลยีสะอาด จ านวน ๒๕ 
โรงงานและเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างน้อย ๒๕ โรงงาน 
-เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างสถานประกอบการ
และชุมชนที่อยู่โดยรอบ และมีแนวทางในการท าระบบมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14000 มีความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง
มาตรฐานต่อไป 
-เครือข่ายมีความตะหนักรู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สร้างพ้ืนที่ต้นแบบ ที่มีแนวคิดการด าเนินการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
ระหว่างภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนบุคลากรของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจ 
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
-โรงงานมีต้นทุนการบ าบัดของเสียลดลง อย่างน้อย ๑๐% 
ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
20 โรงงาน/ปี มีแนวทางในการท าระบบมาตรฐาน 
-มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมประจ าต าบล 
จ านวน  20 ต าบลต่อจังหวัด จ านวน 4 จังหวัด รวมเป็นปีละ 80 ต าบล     
และมีคู่มือการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 5.6.2 (1) แก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ) การพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุร ีและระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า
ในอาเซียน 
ความพร้อมของโครงการ : ด าเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลาทั้งหมดของการด าเนินโครงการฯ ๔ ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้สถานประกอบการและ
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หัวข้อ รายละเอียด 
  
 
 
 
 
 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชน (CSR) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก โดยน าแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนด และยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 ทั้ง 7 ประเด็นหลัก 
เป็นกรอบในการก าหนดรูปแบบ CSR Eastern Model 
5,000,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 20,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด 

8.๒  กิจกรรมหลักท่ี 2  
 
 
 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 
การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะช่วยผู้ประกอบการทั้งในเรื่องการลดต้นทุนและการดูแลป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ โดยการลดของเสียจากแหล่งก าเนิด 
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ เทคโนโลยี /เครื่องจักร 
วิธีการท างาน มีการน ามาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ า 
10,200,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 40,800,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, จันทบุรี, ตราด 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 3  
 
 
 

  งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ผู้ประกอบการมีแนวทางในการท าระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มีความพร้อมในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานต่อไป 
4,200,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 16,800,000 บาท 
ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดระยอง 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, จันทบุรี, ตราด 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังป้องกันการ
ลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม 
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการน ากากของเสียไม่
อันตรายและกากของเสียอันตราย และมีคู่มือการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรม 
5,500,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 22,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, จันทบุรี, ตราด 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  และระยอง

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
          กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การวางแผนธุรกิจ การจัดการด้าน

การตลาด การสร้างเครือข่าย การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ส่งเสริมและต่อยอดกระบวนการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็งขึ้น เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน และร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ ทั้งในด้านการตลาด การ
ผลิต และบุคลากร 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเดิม 
ท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจในหลักการจัดการ การวางแผน และ
รู้จักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการก่อนการลงทุน  มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่แข่งขันกันเอง 
-เพ่ือส่งเสริมและต่อยอดกระบวนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม 
ให้มีความเข้มแข็งขึ้น เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ
ร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม โดย
การหาแนวทางร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการ
จัดการ ทั้งในด้านการตลาด การผลิต และบุคลากร 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  ในการ
พัฒนาองค์ความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ลักษณะ Cross Border / Business Matching เพ่ือให้เกิด
การค้าหรือการลงทุนร่วมกัน  สร้างโอกาสในการเชื่อมโยง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การเจรจาธุรกิจ การค้า การลงทุน 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

-ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกิดการขยาย
การลงทุนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่น มีการจ้างแรงงานมากขึ้นในภูมิภาค 
และมีการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 (การเพ่ิม
ผลิตภาพ : มูลค่ายอดขาย  มูลค่ายอดการส่งออก การลดต้นทุน 
และหรือนวัตกรรม) 
-วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน หรือมีโอกาส
ทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วนหรือทายาท หรือ
ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจในธุรกิจ SMEs เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 40 คน/รุ่น/จังหวัด เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ ให้ความ
ช่วยเหลือกันและกัน สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับ
ธุรกิจ และประเทศชาติ 
-ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก  
กลุ่มเครื่องส าอาง สมุนไพร และเวชส าอาง ภาคตะวันออก และ
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาง  เข้า
ร่วมโครงการกลุ่มละจ านวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ มีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน โดยก าหนดกิจกรรมท่ี
จะด าเนินการพร้อมตัวชี้วัดของการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิต
ภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มอย่างชัดเจน  มีผู้
ประสานงานคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent : CDA 
) จ านวน 2 คน ที่มีประสิทธิภาพแล ะสามารถแสดงให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานได้ตามบทบาทของ CDA อย่างชัดเจนโดยการ
ประเมินของสมาชิก 
-วิสาหกิจที่สนใจการค้าชายแดนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 25 กิจการ วิสาหกิจที่เข้าร่วม
โครงการมีองค์ความรู้ด้านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ ๘๐ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศปีละไม่
น้อยกว่า 1  เครือข่าย มูลค่ายอดขายเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 5.6.2 (1) แก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) การพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
ความพร้อมของโครงการ : ด าเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลาทั้งหมดของการด าเนินโครงการฯ ๔ ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 
4.0  
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษ การ
บรรยาย การอภิปราย การเยี่ยมชมโรงงาน กรณีตัวอย่างและ
แบบฝึกหัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลักวิชา
อย่างรวดเร็ว 
โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยหมวดวิชา 4 
หมวด คือ 
1. ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
2. การบริหารจัดการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
3. การประเมินธุรกิจและการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ 
4. สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
ด าเนินการในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 4 
จังหวัด 
4,000,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 16,000,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุร ี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs  
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8.๒  กิจกรรมหลักท่ี 2  

 
 
 
 งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
 
-การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สมุนไพร และเวช
ส าอางภาคตะวันออก 
-การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก  
-การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

ยาง  
ด าเนินการในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 4 
จังหวัด 
4,500,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 18,000,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุร ี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยวินิจฉัยและประเมินสถานภาพรายวิสาหกิจ ให้ค าปรึกษา
แนะน าเชิงลึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพรายวิสาหกิจ กิจการละไม่ต่ า
กว่า 5 Man-day เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการปรับปรุง
กระบวนการผลิต  การตลาด /การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑ์ หรือด้านอ่ืนๆ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศลักษณะ 
Cross Border / Business Matching  จัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศเพ่ือนบ้านหรือประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ  
6,500,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 26,000,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุร ี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  และระยอง

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
          กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การวางแผนธุรกิจ การจัดการด้าน

การตลาด การสร้างเครือข่าย การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ Eastern otop progress 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

-ผู้ประกอบการ SMEs,  วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ในภูมิภาค
ตะวันออก มีผลิตภัณฑ์ที่ดีหลายอย่าง การพัฒนารูปแบบฉลาก
ให้เป็นที่สะดุดตา และมีข้อมูลที่น่าสนใจเสนอต่อผู้บริโภค ย่อม
เป็นเสมือนตัวแทนการขายของผู้ผลิตได้อย่างดีได้ทางหนึ่ง และ
เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักย่อมเป็นส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมี
การรักษามาตรฐานขึ้น 
-การเปิดตลาดมหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม อุปโภค บริโภคสู่  
AEC จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาสินค้า 
และสามารถจ าหน่ายสินค้า เป็นโอกาสที่ดีท่ีจะสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ การจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพ่ือรับมือใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
-เชื่อมโยงตลาดภาคอุตสาหกรรม สู่การเพ่ิมรายได้ ขยาย
โอกาสให้กับชุมชน  
-การพัฒนานวัตกรรมใหม่และมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูป เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค  และรายได้ในภาพรวมของ
จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออก 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ -เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุน มีความรู้
และพัฒนาฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
และเพ่ิมช่องทางการตลาดมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบก ารผู้ประกอบการ SME สินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
ก าลังเตรียมตัว ส่งสินค้าออกจ าหน่าย ณ ต่างประเทศหรือเป็นผู้



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 
 

 
205 

หัวข้อ รายละเอียด 
ส่งออกอยู่แล้ว ในการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการผลิตสินค้า สู่การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ สนับสนุนให้ภาคเอกชนโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
พ้ืนที่ ส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน 
-เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ   SME ให้มีมาตรฐานสากล 
หรือสร้าง      
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือรองรับการแข่งขันในตลาดใน
และต่างประเทศ 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

-ฉลากส าหรับติดผลิตภัณฑ์ จ านวน  60  แบบ (จังหวัดละ 15 
แบบ) 
-ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการยกระดับและพัฒนาความรู้การ
สร้างโอกาส พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานส่งออก หรือท า
บรรจุภัณฑ์ หรือ Brand ให้ผู้ประกอบการ SMEs  และมี
ช่องทางในการประกอบธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน สามารถขยายตลาด
การค้าได้ 
-ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP มีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
-ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOPที่เป็นวิสาหกิจชุมชน และ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่มีศักยภาพ จ านวน 40 
ผลิตภัณฑ์ (จังหวัดละ 10 ราย) สามารถสร้างผลิตภัณฑ์
(นวัตกรรม)ใหม่หรือได้รับรองระบบมาตรฐานสากล จ านวน 5-
8  ผลิตภัณฑ์/ปี 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ได้ฉลากส าหรับติดผลิตภัณฑ์ จ านวน 60 แบบ และ
ผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ในภูมิภาค
ตะวันออก มีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ 
-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 100 ราย จ านวนการ
จับคู่ทางธุรกิจ 10 คู่ จ านวนประชาชนผู้เข้าชมงาน 10,000 
คน จ านวนเงินหมุนเวียนในงาน 20 ล้านบาท ผู้ประกอบการ 
SMEs เข้ารับการอบรม/สัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพ การลด
ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การวางแผนการตลาด การ
ส่งออก นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ  100  ราย การพัฒนา
รูปแบบฉลาก หรือจัดท าบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับตลาด AEC  20 
ราย อบรมให้ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย 
(Network) 20 ราย 
-กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึน มี
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ และเครือข่ายร่วมกัน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาถูกใจ ตรงใจ สามารถครองใจ 
กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และยกระดับสู่สินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ภาคอุตสาหกรรมมีการเกื้อกูลต่อชุมชน ส่งเสริม 
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างต่อเนื่องสู่การสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน  
-สร้างนวัตกรรมใหม่หรือได้รับรองระบบมาตรฐานสากล จ านวน 
5-8  ผลิตภัณฑ์/ปี 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 5.6.2 (1) แก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) การพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยกระดับการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยองให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
ความพร้อมของโครงการ : ด าเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลาทั้งหมดของการด าเนินโครงการฯ ๔ ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผล

ให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
  
 
 

    งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและออกแบบฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์
แปรรูป 
ส ารวจผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ที่มีศักยภาพการผลิต
และจ าหน่าย เพ่ิมทักษะให้ความรู้ด้านการออกแบบฉลากส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ จัดจ้างเพื่อการออกแบบฉลาก จัดพิมพ์ต้นแบบ
ฉลาก     
ด าเนินการในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 4 
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 1,780,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ตราด 

8.๒  กิจกรรมหลักท่ี 2  เปิดตลาดมหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม อุปโภค บริโภคสู่  AEC  
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 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัคร 
และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และผู้ประกอบ  การ SMEs 1 ครั้ง/
100 ราย  จัดท า MOU หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ประกอบการ  ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ จัดงานแสดง
สินค้า และจัดประชุมเจรจา  ธุรกิจการค้าในประเทศ และ
ต่างประเทศ AEC  
ด าเนินการในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 4 
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 15,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 3  
 
 
 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

“อุตฯ อุดหนุน OTOP ภาคตะวันออก” 
เพ่ิมทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ “อุตสาหกรรม 
พบ OTOP ตะวันออก”  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอุตสาหกรรม
ตะวันออก ส่งเสริมด้านการตลาด “อุตฯ หนุน OTOP ภาค
ตะวันออก”   
2,200,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 8,800,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs 

8.4  กิจกรรมหลักท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และ SME ด้วยนวัตกรรม
ใหม่สู่มาตรฐานสากล 
จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง"มาตรฐานสากลและสร้างมูลค่าเพ่ิม/
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่" แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ จ านวน 40 
ราย และคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ จัดจ้างที่
ปรึกษา/สถาบันอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ SME ให้มี
มาตรฐานสากล หรือสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมใหม่ เพ่ือรองรับ
การแข่งขันในตลาดในและต่างประเทศ 
ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 และ 2563  
เป็นเงิน 2,610,000 บาท/ปี รวม 2 ปี =5,220,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี  
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

(Project idea รายโครงการ) 

 
 การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  และระยอง

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
          กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
                           เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและ
เกษตรแปรรูป 

๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

-จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออก เป็นจังหวัดที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมอยู่
เป็นจ านวนมาก การให้ความส าคัญในการจัดการกับวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้าง
นวัตกรรมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด 3R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้าง
แนวคิดในการน านวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิด
ความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจรวมทั้งลดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย 
-ผู้ประกอบการขาดการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ของ
ผู้ประกอบการ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ท า
ให้มูลค่าของอาหารแปรรูปต่อหน่วยอยู่ในระดับต่ าการ
ขาดการเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารและสถาบันวิจัย ผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวกับเกษตรแปรรูปด้านอาหาร ของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ กลับไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยและไม่สามารถผลักดันให้ 
ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถบูรณา
การความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลาง
น้ า และปลายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของ
ไทย เสียเปรียบในเชิงการแข่งขันกับต่างประเทศ 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ -น าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่

สะอาด 3 R มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างแนวคิดในการน า
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าใน ด้าน
เศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม 
-ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร
ต่างๆ สถาบันศึกษาให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
แปรรูป ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ การวิจัยระหว่างกัน 
รวมทั้งการรณรงค์สร้างเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค สร้างโอกาสการเชื่อมโยง
ธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์ร่วมกันในสายโซ่การ
ผลิต การตลาด โดย อาศัยการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

-โรงงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่
จากการให้ค าปรึกษาแนะน า 15 โรงงาน/ 15 
ผลิตภัณฑ์/ปี 
-ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาด้วยผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน 20 ผลิตภัณฑ์  

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

-ผู้ประกอบการเพ่ิมรายได้จากการน าวัสดุไม่ใช้แล้ว มาท า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์/ปี ลดปริมาณวัสดุ
หรือสิ่งปฏิกูลจากกระบวนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าให้วัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว 
-มีเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตร และ อาหารแปรรูป ภาค
ตะวันออก 1 เครือข่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
และอาหารแปรรูป ได้รับการพัฒนาโดยการน าเทคโนโลยี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้
มาตรฐานและตรงต่อความต้องการของตลาด อย่างน้อย 
20 ผลิตภัณฑ์ /ปี 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 5.6.2 (1) แก้ปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
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(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) การพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยกระดับการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยองให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
ความพร้อมของโครงการ : ด าเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลาทั้งหมดของการด าเนินโครงการฯ ๔ ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่

ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย
เทคโนโลยีการผลิต 3 R 
ประชุมสัมมนาเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่
ผู้ประกอบการ 100 โรงงาน จัดจ้างที่ปรึกษา  ศึกษาวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน
ผลิตภัณฑ์การตลาดและกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 
โรงงาน ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ ศึกษาดูงานในประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานน าร่อง  15 โรงงาน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 15 คน เป็นระยะเวลา 2 
วัน จัดนิทรรศการและอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้าน
ประสบการณ์จริงที่ได้จากโรงงานน าร่องให้แก่
ผู้ประกอบการโรงงาน 200 ราย เป็นระยะเวลา 2 วัน 
ด าเนินการในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
รวม 4 จังหวัด 
15,00,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 60,000,000 
บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด 

8.๒  กิจกรรมหลักท่ี 2  
 
 
 
 
 

สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูป ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
สัมมนาเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่
สถานประกอบการ  
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรูป ในพ้ืนที่กลุ่ม
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 งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัดภาคตะวันออก  
1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวมผู้เข้าสัมมนาทั้งหมดอย่างน้อย 
100 คน รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ สร้างเครือข่ายนักวิจัย ที่ปรึกษา 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพ่ือก าหนดทิศทาง
วิสัยทัศน์ พันธกิจแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูป  สร้างทีมงาน เพื่อร่วมด าเนินงานจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง 
ความส าคัญของเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ใน
เครือข่าย อบรมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ การคิดค้นและน า
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์  รวมทั้งการ
รณรงค์สร้างเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค 1 เครือข่าย 
สร้างโอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและ
ประโยชน์ร่วมกันในสายโซ่การผลิต การตลาด โดย อาศัย
การด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อย่างน้อย 
20 ผลิตภัณฑ์/ปี 
ด าเนินการในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
รวม 4 จังหวัด 
10,00,000 บาท/ปี รวม 4 ปี เป็นเงิน 40,000,000 
บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 
งบกระทรวง/กรม 
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ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 เบื้องต้น 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล 

                     โครงการต่อเนื่อง                          โครงการใหม่ 

     (1)  หน่วยงานรับผิดชอบ       โครงการชลประทานระยอง 

     (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

  ชื่อ-นามสกุล นายประสานต์ พฤกษาชาติ     โทรศัพท ์       038-612-675 
  โทรสาร       038-616-070                    E-mail address ridrayong@yahoo.com 
2.  หลักการและเหตุผล 
 อ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้าทุกกิจกรรม โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม 
ดังนั้น เพ่ือรองรับการผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าประแสร์ จากโครงการเชื่อมท่อ อ่างเก็บน้้าประแสร์- อ่างเก็บน้้า
คลองใหญ่ ปีละ  80 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบบท่อผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าประแสร์ -  อ่างเก็บน้้าหนองปลา
ไหล ของบริษัท  จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน ) และรองรับการผันน้้าจาก
คลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และมีแนวโน้มการใช้น้้ามากขึ้นทั้งภาคการอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม  จึง
มี ความจ้าเป็นที่ต้องเพ่ิมความจุอ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล  โดยการเสริมระดับอาคารระบายน้้าล้น (Spillway) 
เพ่ิมข้ึนอีก 1.00 เมตร และด้าเนินการขุดลอกตะกอนดินในอ่างเก็บน้้า 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าเก็บกักในอ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าทั้งภาคการอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม 
4.  เป้าหมาย 
 ลดการขาดแคลนน้้าของภาคการอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม 
5.  ผลผลิต (Output) 
 อ่างเก็บน้้าหนองปลาไหลสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมข้ึน 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 การอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมสามารถน้าน้้าไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ตัวชี้วัด (KPIs) 
        เชิงปริมาณ : อ่างเก็บน้้าหนองปลาไหลสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมข้ึนอีก 24.87 ล้านลูกบาศก์เมตร 
        เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้ามีมากขึ้น 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม มีน้้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ราษฎร การประปา และการอุตสาหกรรม 

8.  ระยะเวลาด้าเนินโครงการ            1 ปี 

9.  วิธีด้าเนินการ / ลักษณะการด้าเนินโครงการ 

   ด้าเนินการเอง  จ้างที่ปรึกษา 

10. วงเงินงบประมาณท่ีด้าเนินการ  175,000,000.00 บาท 

/ 

/ 
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ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 เบื้องต้น 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้้าในแม่น้้าระยอง 

                     โครงการต่อเนื่อง                          โครงการใหม่ 

     (1)  หน่วยงานรับผิดชอบ       โครงการชลประทานระยอง 

     (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

  ชื่อ-นามสกุล นายประสานต์ พฤกษาชาติ     โทรศัพท ์       038-612-675 
  โทรสาร       038-616-070                    E-mail address ridrayong@yahoo.com 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการน้้าของอ่างเก็บน้้าดอกกราย อ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้้าคลองใหญ่ 
จ้าเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพน้้าล้นอาคารระบายน้้าล้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้้าท่วมบริเวณพ้ืนที่ด้านท้าย
น้้าหรือตัวเมืองระยองด้วย ดังนั้นการกักเก็บน้้าในอ่างทั้งสามอ่างยังด้าเนินการได้ไม่เต็มที่ และหากมีการปล่อย
น้้าเกินความต้องการที่บริเวณฝายบ้านค่าย น้้าที่ล้นฝายบ้านค่ายลงสู่แม่น้้าระยองตอนล่างและรวมถึงปริมาณ
น้้าที่เกิดจากฝนตกบริเวณท้ายอ่างเก็บน้้าตอนบนและท้ายฝายบ้านค่ายก็จะไหลออกสู่ทะเลโดยเปล่าประโยชน์ 
จึงสมควรที่จะน้าน้้าส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม 
 จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการเก็บกักน้้าในล้าน้้าของแม่น้้าระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตั้งแต่ด้ายท้ายฝาย
บ้านค่ายลงไปจนถึงตัวเมืองระยอง โดยพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้้า เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าเก็บกักในแม่น้้า
ระยองตอนล่าง และการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าระยองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้น้้าต้นทุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าเก็บกักในล้าน้้าของแม่น้้าระยอง 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าร่วมกับอ่างเก็บน้้าหลัก 3 แห่งตอนบน และฝายบ้านค่ายที่
มีอยู่ในปัจจุบัน  
 3) เพ่ือประสิทธิภาพการใช้น้้าบริเวณท้ายฝายบ้านค่ายทั้งภาคการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม 
4.  เป้าหมาย 
 ลดการขาดแคลนน้้าของภาคการอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม 
5.  ผลผลิต (Output) 
  อาคารบังคับน้้า (ฝายพับได้) ในแม่น้้าระยอง ชุมชนบ้านค่าย 1 แห่ง 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 แม่น้้าระยองตอนล่างสามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้ภาคการอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม โดยน้าน้้าไปใช้ได้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ตัวชี้วัด (KPIs) 
        เชิงปริมาณ :  แม่น้้าระยองตอนล่างสามารถเก็บกักน้้าไว้ได้ 0.82 ล้านลูกบาศก์เมตร 
        เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าระยองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จัดหาน้้าให้การอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม เพียงพอต่อความต้องการ 
 

/ 
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7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ราษฎร การประปา และการอุตสาหกรรม 

8.  ระยะเวลาด้าเนินโครงการ            1 ปี 

9.  วิธีด้าเนินการ / ลักษณะการด้าเนินโครงการ 

   ด้าเนินการเอง  จ้างที่ปรึกษา 

10. วงเงินงบประมาณท่ีด้าเนินการ    150,000,000.00 บาท 

/ 
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ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 เบื้องต้น 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าคลองทับมา 

                     โครงการต่อเนื่อง                          โครงการใหม่ 

     (1)  หน่วยงานรับผิดชอบ       โครงการชลประทานระยอง 

     (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

  ชื่อ-นามสกุล นายประสานต์ พฤกษาชาติ     โทรศัพท ์       038-612-675 
  โทรสาร       038-616-070                    E-mail address ridrayong@yahoo.com 

2.  หลักการและเหตุผล 
 คลองทับมา เป็นคลองธรรมชาติซึ่งมีเส้นทางน้้า ไหลผ่านตัวเมืองระยองในพ้ืนที่ต้าบลทับมาและต้าบลเชิง
เนิน อ้าเภอเมือง และพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณริมคลองทับมาส่วนใหญ่เป็นที่อยู่ อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิ ชย์
และห้างร้านต่างๆ เนื่องจากคลองทับมาบางช่วงได้ถูกบุกรุกและบางช่วงมีการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินรุกล้้าเข้า ไป
ในเขตคลองท้าให้ บริเวณคลองทับมาบางช่วงมีลักษณะเป็นคอขวดคือความกว้างของล้า คลองเล็กแคบ ท้าให้
เวลามีฝนตกชุกจะมีปริมาณน้้ามากซึ่งไหลผ่านบริเว ณดังกล่าวไม่สะดวกและล่าช้า เกิดการเอ่อล้นท่วมพื้นท่ีที่
อยู่ติดกับคลองทับมาทุกปี กอปรกับกรมชลประทานได้ด้าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้้า ด้วยไฟฟ้าช่วงปลาย
คลองทับมา ในปีงบประมาณ 2559/2560 สามารถสูบน้้าได้ประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เพ่ือเร่งการ
ระบายน้้าลงแม่น้้าระยองและไหลลงสู่ทะเลต่อไป จึงจ้าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้้าคลองทับมา
เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับโครงการนี้ โดยการขยายความกว้างของ คลองในช่วงที่เป็นคอขวดและด้าเนินการก่อสร้าง
ก้าแพงป้องกันตลิ่งให้ติดกับที่ดินของเอกชน อีกท้ังต้องด้าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้้า เชิงเนินบริเวณคลอง
ขุดลัดสาย 3 ซึ่งเป็นคลองระบายน้้าที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมจังหวัดระยอง ไว้เดิม 
ดังนั้นเพื่อ เป็นการรองรับปริมาณน้้าที่จะสูบจากคลองทับมาจ้านวน 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ้าเป็นที่
จะต้องด้าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้้าดังกล่าว เพื่อให้เร่งระบายน้้าในปริมาณมากเพ่ิมข้ึน  
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.) บรรเทาปัญหาอุกภัยบริเวณลุ่มน้้าคลองทับมา 
 2.) ขยายความกว้างคลองทับมาบางช่วงเพ่ือให้น้้าไหลผ่านได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.) ป้องกันการทรุดตัวพังทลายของตลิ่งริมคลอง 
4.  เป้าหมาย 
 ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยในฤดูน้้าหลาก 
5.  ผลผลิต (Output) 
 1.) คลองทับมาช่วงคอขวดกว้างขึ้น และระบายน้้าได้เพ่ิมมากข้ึน 
 2.) ประตูระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบ เร่งระบายน้้าลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น  
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 คลองทับมาสามารถระบายน้้าในคลองลงสู่ทะเลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วยิ่งขึ้น  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด (KPIs) 
        เชิงปริมาณ : 1.) ก้าแพงป้องกันการทรุดตัวพังทลายของตลิ่งสองฝั่งคลองทับมาและขยา ยความกว้าง
คลองไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 2,000.00 เมตร  

/ 
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                     2.) ประตูระบายน้้า พร้อมอาคารประกอบ  1 แห่ง เพ่ือเพ่ิมการระบายน้้าจากคลองทับมา
ให้ลงสู่ทะเลโดยเร็ว 
        เชิงคุณภาพ : 1.) เพ่ือประสิทธิภาพการระบายน้้าในคลองทับมาและแม่น้้าระยอง 
                     2.) ราษฎรในพ้ืนที่มีความพึงพอใจเพราะคุณภาพชีวิต ดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องประสบปัญหา
เรื่องอุทกภัยในฤดูน้้าหลาก 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าในคลองทับมาสามารถไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาอุกภัยใน
ฤดูน้้าหลาก 
 2.) ป้องกันการบุกรุกเขตคลองของคลองทับมา 
 3.) ป้องกันน้้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นท่ีบริเวณคลองทับมา 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ราษฎร ที่มีพ้ืนทีแ่ละท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้้าคลองทับมา 

8.  ระยะเวลาด้าเนินโครงการ            2 ปี 

9.  วิธีด้าเนินการ / ลักษณะการด้าเนินโครงการ 

   ด้าเนินการเอง  จ้างที่ปรึกษา 

10. วงเงินงบประมาณท่ีด้าเนินการ    150,000,000.00 บาท 

/ 
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ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 เบื้องต้น 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าดอกกราย 

                     โครงการต่อเนื่อง                          โครงการใหม่ 

     (1)  หน่วยงานรับผิดชอบ       โครงการชลประทานระยอง 

     (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

  ชื่อ-นามสกุล นายประสานต์ พฤกษาชาติ     โทรศัพท ์       038-612-675 
  โทรสาร       038-616-070                    E-mail address ridrayong@yahoo.com 
2.  หลักการและเหตุผล 
 อ่างเก็บน้้าดอกกราย ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ .ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้้า
ท่วมและเก็บกักน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งส่งน้้าลงสู่ล้าน้้าเดิมในพ้ืนที่การเกษตรกรรมในเขตอ้าเภอบ้านค่าย 
โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้เวนคืนที่ดิน บางส่วนจากประชาชน และจัดหาที่ท้ากินให้ใหม่  อ่างเก็บน้้าดอกกรายจึง
เป็นแหล่งน้้าส้าคัญของพ้ืนที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออกชายฝั่ง ทะเลตะวันออก ในการใช้น้้าเพื่อการอุปโภค -
บริโภค  เกษตรกรรม และอุต สาหกรรม โดยกรมชลประทานเป็น หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการ
ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  แต่ในปัจจุบันอ่างเก็บน้้าดอก
กรายมีลักษณะตื้นเขิน เนื่องจากมีตะกอนดินไหลมาทับถมมาเป็นเวลานาน จึงมีความจ้าเป็นต้องท้าการขุด
ลอก เพื่อให้อ่างเก็บน้้าดอกกรายสามารถเก็บกักน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.) เพ่ือขุดลอกตะกอนดินที่สะสมมานานในอ่างเก็บน้้าดอกกราย  
 2.) เพ่ือที่อ่างเก็บน้้าดอกกรายสามารถเก็บน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  เป้าหมาย 
 อ่างเก็บน้้าดอกกรายสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมข้ึน 
5.  ผลผลิต (Output) 
 ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าดอกกรายเพ่ิมข้ึนและตะกอนดินลดลง  2,000,000.00 ลูกบาศก์เมตร 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 การบริหารจัดการน้้าในอ่างเก็บน้้าดอกกรายได้เต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด (KPIs) 
        เชิงปริมาณ : ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าดอกกรายเพ่ิมข้ึนประมาณ 2,000,000.00 ลูกบาศก์เมตร 
        เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการเก็บกักน้้าของอ่างดอกกรายเพิ่มข้ึน  
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 อ่างเก็บน้้าดอกกรายสามารถเก็บกักน้้าได้มากขึ้น 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ราษฎร การประปา และการอุตสาหกรรม 
8.  ระยะเวลาด้าเนินโครงการ            2 ปี 
9.  วิธีด้าเนินการ / ลักษณะการด้าเนินโครงการ 
   ด้าเนินการเอง  จ้างที่ปรึกษา 

10. วงเงินงบประมาณท่ีด้าเนินการ    100,000,000.00 บาท 

/ 

/ 
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 การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้้า (บ้านเพ – เกาะเสม็ด จ.ระยอง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเท่ียว

ในพื้นท่ีจังหวัดระยองเป็นจ้านวนมากเน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์จะเป็นทะเล 
และมีเกาะต่างๆ จ้านวนมาก โดยเฉพาะการท่องเท่ียวทางทะเล ซ่ึงนักท่องเที่ยว
ทางทะเลเพื่อด้าเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการด้าน้้าดูปะการังการ
เล่นกีฬาทางน้้าตกปลา ฯลฯ ท้าให้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศไทย
จ้านวนมหาศาลเป็นเหตุให้มีนักท่องเท่ียวใช้บริการท่าเทียบเรือส้าหรับขึ้นลงเรือ
โดยสารไป – กลับ บ้านเพ – เกาะเสม็ดเป็นจ้านวนมาก ซ่ึงท่าเทียบเรือฝั่งบ้านเพ 
จะมีหลายท่าเทียบเรือ ใช้งานแตกต่างกันไป มีท้ังโดยสาร ประมง และขนส่ง
สินค้า หรือมีหลายกิจกรรมในท่าเดียวกัน ส่งผลให้ความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวอาจถูกคุกคามจากกิจกรรมรอบข้าง เช่น แรงงานประมงก่อคดี
อาชญากรรมการขนถ่ายสินค้าบริเวณหน้าท่ากีดขวางเส้นทางเดินนักท่องเท่ียว
และอาจท่ีอุบัติเหตุกับนักท่องเท่ียวในบางครั้ง ถึงแม้ช่วงเวลาท่ีผ่านมายังไม่มี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นท่ีก็ตาม แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดได้  
ดังน้ันเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยส้าหรับนักท่องเท่ียวทางทะเลของ
จังหวัดระยองจึงมีความจ้าเป็นต้องมีระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ้าท่าเรือ
โดยสาน พร้อมระบบติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางเข้าออก – ออก และเชื่อมต่อ
สัญญาณมายังห้องควบคุมขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  1.จัดหาระบบตรวจการณ์และเฝ้าระวังภัยทางน้้ารอบชายฝั่งจังหวัดระยอง เพื่อ
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัย
พิบัติต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทางน้้า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารไร้สาย
ความเร็วสูง (Wireless Broadband Network) และเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดความละเอียดสูง (High definition cctv ) เป็นอุปกรณ์หลักในการจับ
ภาพเหตุการณ์ท่ีส้าคัญ 
2.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สามารถเข้าชมภาพเหตุการณ์จากกล้องฯใน
ระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ยังผลให้เกิดการตัดสินใจอย่างแม่นย้าและทัน
ต่อสถานการณ์จริง 
3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
ในอนาคต 
4.เพื่อใช้ในราชการของส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 6 
5.เพื่อการสอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการสัญจร
ทางน้้า บริเวณพื้นท่ีท่ีก้าหนด ในบริเวณท่าเทียบเรือจังหวัดระยอง  
6.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการจราจร 
หนาแน่น 
7.เพื่อป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
8.เพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
9.เพื่อน้าข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี 
10.จัดต้ังศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (cctv network management 
system) 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 
219 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ระบุตัวชี้วัดความส้าเร็จของโครงการท่ีสามารถวัดผลส้าเร็จได้เป็นรูปธรรมภายใน
ระยะเวลาท่ีก้าหนด 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ เกิดระบบควบคุมการเดินทางการสัญจรทางน้้าให้เกิดความปลอดภัย  
นักท่องเท่ียวและผู้ใช้งานการสัญจรทางน้้ามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร ์
  

 

7.  ระยะเวลา 2560-2561 
8. วิธีด าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา 
9.  งบประมาณ 21,350,200 

10.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง กรมเจ้าท่า 038-687456 

 

 

 
 



 

 
๒๒๐ 

1.  ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                      สยามบรมราชกุมารี ระยอง ปี 2560 
                  (  / )  โครงการต่อเนื่อง                 (     )  โครงการใหม่ 
     (1)  หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงสาธารณสุข 
     (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
           นางสาวเชาวนี   วัฒนาวรากุล     โทรศัพท์  089-5996531 
           โทรสาร  038-687340         E-mail address  snowblue_w@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
จังหวัดระยอง ได้ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด 

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,700 โรง จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดระยองมีการจ้างงาน   
มากขึ้น มีแรงงานและครอบครัวของแรงงานอพยพเข้ามาท างานในจังหวัดระยองเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่อุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี 2553 จังหวัดระยองมีประชากรในความ
รับผิดชอบตามระบบ GIS จ านวน 1,027,563 คน ในขณะที่มีแพทย์เพียง 131 คน คิดเป็นอัตราแพทย์       
ต่อประชากร  1:9,218  ซึ่งเป็นภาระงานการให้บริการด้านสุขภาพท่ีสูงมาก (มาตรฐานแผน 9 ก าหนดแพทย์    
1 คน ต่อประชาชน 3,300 คน)   

จากการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ชุมชนมาบตาพุด ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า       
ในปี 2540 ตรวจพบสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเกินมาตรฐ านจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 1,3- Butadiene  
1,2-Dichloroethane  และ สาร Benzene ซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งในมนุษย์  และในปี 2552 ก็ยังคงตรวจ
พบสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดโดยมีสารที่มีค่าเกินมาตรฐ านเฉลี่ยรายปี 3 ชนิด คือ สาร  1,3 
Butadiene สาร 1,2 Dichloroethane และสาร Benzene ในหลายจุดเฝ้าระวัง  นอกจากนี้ยังมีปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นอีก เช่น มีสารโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ า การลักลอบท้ิงกากของเสียอันตราย 
ความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพจากอุบัติภัยรถขนส่งสารเคมี การรั่วไหลของสารเคมีในระบบขนส่งทางท่อ /จาก
ขบวนการผลิต/จากวัตถุดิบ/จากผลผลิตหรือมลภาวะจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  

จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นถึงแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงของประชาชนใน   
พ้ืนที่ จากการศึกษาอุ บัติการณ์ของโรคมะเร็งของประชาชนในพื้นท่ีมาบตาพุด  ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 
2540 - 2544 พบว่าสถิติการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  สูงกว่าอ าเภออ่ืนๆ  
จากการศึกษาวิจัยสารพันธุกรรม   (DNA)  ที่ผิดปกติของสิ่งมีชีวิต ในเดือนมิถุนายน 2550  ของ ดร.เรณู      
เวชรัชต์พิมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการเก็บตัวอย่างเยื่อบุข้างแก้มของประชาชน 
จ านวน 400 ราย ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 100 ราย และเด็ก 300 ราย พบว่าผู้ ใหญ่
จ านวนกว่าร้อยละ 50 มีสารพันธุกรรมที่บ่งบอกถึงความผิดปกติ ของยีนในร่างกายที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคมะเร็ง  

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ประกาศ  ณ วันที่ 16 มีนาคม  2552  ให้ท้องที่      
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งต าบลเนินพระ  ต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง ต าบลมาบข่า  
อ าเภอนิคมพัฒนา  และต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง เป็นเขตควบคุมมลพิษ  

 
 

คณะรัฐมนตรี... 



 
๒๒๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 6 ตุลาคม  2552 มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเ ลตะวันออก  (กพอ .) ครั้งที่ กพอ .3/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ให้ขยาย
โรงพยาบาลมาบตาพุดเป็นโรงพยาบาลอาชีวอนามัยขนาด  200 เตียง เพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหา   
เร่งด่วน  และความจ าเป็นของประชาชนในพื้นท่ี ได้อย่า งมีประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีมีมิติเม่ือวันที่ 1 
ธันวาคม 2552 เห็นชอบในหลักการเพื่อด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่ วนของมาบตาพุดและพ้ืนที่ใน
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553-2555 จ านวน 5 โครงการ ซึ่งในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขคือ  โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโ รงพยาบาลในพ้ืนที่เขตควบคุ ม       
มลพิษ จังหวัดระยอง จ านวน 73,278 ,100 บาท โดยผูกพันงบประมาณร ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2554- 2555 จ านวน 73,672 ,500 บาท และ 25,672 ,500 บาท ตามล าดับ รวมเป็นเงิน 
172,623,100 บาท  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2553 อนุมัติการก าหนดต าแน่ง
ข้าราชการเพิ่มใหม่ส าหรับโรงพยาบาลมาบตา พุด จ านวน 238 อัตราเป็นกรณี พิเศษ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อ  

ต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ระยอง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอย่าง
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  

โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง      
ได้ย้ายมาเปิดด าเนินการในสถานที่ แห่ง ใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 แต่ยังขาดอาคาร /สิ่งก่อสร้าง       
บางรายการ เช่น  อาคารผู้ป่วย ผู้ป่วยนอกและบ าบัดรักษา อาคา รพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง อาคารตรวจ          
และเก็บศพ ฯลฯ และยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอีกจ านวนหลายรายการ  
เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์  เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ  โคมไฟ
ผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเพ่ิมให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีศักยภาพตามโรงพยาบาล  ขนาด 200 เตียง เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจตาม โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic 
Corridor Development) 

4. เป้าหมายและผลผลิต 
โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีอาคาร

สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์เฉพาะทางรวมทั้งบุคลากร ที่มีความพร้อม สามารถให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของ
โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง และเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจตาม โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor Development) 

 
 
 

 
5.  ผลที่คาดว่า... 

 



 
๒๒๒ 

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีอาคาร สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์เฉพาะทาง ที่มีความพร้อม สามารถให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง รวมทั้งประชาชน  พนักงานโรงงาน ประชากรแฝง นักท่องเที่ยว ในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง เฉพาะทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากสิ่งแวดล้อม และโรคหรือ อุบัติภัยเคมีอันตราย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                ประชาชนในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง รวมทั้งประชาชน  พนักงานโรงงาน  
ประชากรแฝง นักท่องเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
    

7. ระยะเวลาด าเนินการ  :  2 ปี (ปีงบประมาณ  2560 -2561) 

    แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

8.  วิธีด าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ 

          (  / )  ด าเนินการเอง              (     )  จ้างที่ปรึกษา 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 
 9.1 พัฒนาด้านโครงสร้าง ปี  2560 - 2561    ดังนี้ 

9.1.1 ด้านสิ่งก่อสร้างใหม่  จ านวน     6   รายการ  เป็นเงิน         216,320,600  บาท 
9.1.2 จัดหาครุภัณฑ์  จ านวน   14   รายการ  เป็นเงิน            34,999,000  บาท

                                    รวม   20   รายการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  251,319,600 บาท 
(สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 

10.  รายละเอียด... 

กิจกรรม 2560 หมายเหตุ 

1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 
200 เตียง เพิ่มเติม โดยพัฒนาด้านสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

  



 

 
๒๒๓ 

10.  รายละเอียดงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่
 

กิจกรรม  ราคาต่อ
หน่วย (บาท)  

 จ า 
นวน
หน่วย  

 งบประมาณ 
ปี 60  

 ผูกพัน
งบประมาณ 

ปี 61  

รวมเงิน 
ทั้งสิ้น 

แบบ
เลขที ่

เหตุผลและความ
จ าเป็น 

  สิ่งก่อสร้าง               

1 อาคารผู้ป่วย
นอกและ
บ าบัดรักษา 

105,000,000 1 42,000,000 63,000,000 105,000,000 9843 ใช้ส าหรับเป็นห้องตรวจ
โรค ห้องผ่าตัด และห้อง 
ICU 

2 อาคารพัก
เจ้าหน้าท่ี  
96 ห้อง 

67,533,100 1 27,013,240 40,519,860 67,533,100 10725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากได้รับอนุมัติ
ต าแหน่งข้าราชการเพิ่ม
ใหม่จ านวน 238 อัตรา 
จากมติครม.เมื่อวันท่ี 
21 ธันวาคม 2553 จึง
ท าให้ที่พักเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ และจะท าให้
สามารถระดม เจ้าหน้าท่ี
ได้ง่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติภัยสารเคม ี

3 อาคารตรวจ
และเก็บศพ 

 2,600,000  1 2,260,500  2,260,500 5372 ใช้ส าหรับตรวจและเก็บ
ศพ เนื่องจากปัจจุบัน 
รพ. ไม่มีอาคารตรวจ
และเก็บศพ 

4 อาคาร
ส่งเสริม
สุขภาพและ
เอนก 
ประสงค์ 

12,198,800  1 12,198,800  12,198,800 9637 ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ
ให้บริการส่งเสริม
สุขภาพ  

5 อาคารไต
เทียมและ
กายภาพ 
บ าบัด 

19,808,200  1 19,808,200  19,808,200 10673 ใช้ส าหรับให้บริการ 
ผู้ป่วยไตเทียม 
และผู้ป่วยท่ีต้อง
กายภาพบ าบัด  
 

6 รั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ความยาว 
4,000 
เมตร 

 2,380  4,000 9,520,000  9,520,000 3882/
26 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ี 
เนื่องจากปัจจุบันรั้ว
คอนกรีตที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ 

  รวม
สิ่งก่อสร้าง 

    112,800,740 103,519,860 216,320,600     

ล าดับที.่.. 
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ล าดับ

ที ่
กิจกรรม  ราคาต่อ

หน่วย(บาท)  
จ านวน
หน่วย  

 งบประมาณ 
ปี 60  

รวมเงิน 
ทั้งสิ้น 

เหตุผลและความ
จ าเป็น 

 ครุภัณฑ ์      

1 
 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
500 กิโลวัตต์ 

3,550,000 1 3,550,000 3,550,000 
 
 
 
 
 
 

- ใช้เพ่ือส ารองระบบ
ไฟฟ้า กรณีกระแสไฟ
จากการไฟฟ้าฯ ขัดข้อง 
เนื่องจากขณะน้ีจ านวน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีมี
อยู่ไม่เพียงพอ 
 
- ใช้ส าหรับเป็นพาหนะ
ในการออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วย 

 
 
 
 

       เป็นครุภัณฑ์   
       ส าหรับพัฒนา 
       เป็น รพ.  
       200 เตียง และ 
       รองรับแพทย์ 
       เฉพาะทางที่จะ 
      ส าเร็จการศึกษา 
      ปี 2559–2560  
      และเพื่อรองรับ  
      การขยายตัวของ 
      เศรษฐกิจตาม 
      โครงการพัฒนา 
      ระเบียงเศรษฐกิจ 
      ภาคตะวันออก  
       

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

787,000 1 787,000 787,000 

3 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่
สูงชนิดความคมชัดสูง 
ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ 

3,000,000 1 3,000,000 3,000,000 

4 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอด
แอลอีด ี

1,450,000 1 1,450,000 1,450,000 

5 เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน  
3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
วิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 

2,000,000 1 2,000,000 2,000,000 

6 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง ส าหรับท า Vascular access 
Reginal nerve block 

1,000,000 1 1,000,000 1,000,000 

7 กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก 730,000 1 730,000 730,000 

8 เครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น 830,000 1 830,000 830,000 

9 เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 11,770,000 1 11,770,000 11,770,000 

10 เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด าระบบรวมศูนย์ 8 เครื่อง 

540,000 1 540,000 540,000 

11 เครื่องรีดผ้าแบบลูกกลิ้งขนาด  3 เมตร 950,000 1 950,000 950,000 

 
 

 
 

ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม  ราคาต่อ
หน่วย(บาท)  

จ านวน
หน่วย  

 งบประมาณ 
ปี 60  

รวมเงิน 
ทั้งสิ้น 

เหตุผลและความ
จ าเป็น 

       
12 เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็น

ระบบดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลต
พาเนลไร้สาย 
 

3,200,000 1 3,200,000 3,200,000       เป็นครุภัณฑ์   
       ส าหรับพัฒนา 
       เป็น รพ.  
       200 เตียง และ 
       รองรับแพทย์ 
       เฉพาะทางที่จะ 
      ส าเร็จการศึกษา 
      ปี 2559–2560 
      และเพื่อรองรับ  
      การขยายตัวของ 
      เศรษฐกิจตาม 
      โครงการพัฒนา 
      ระเบียงเศรษฐกิจ 
      ภาคตะวันออก 

13 เครื่องให้ลมร้อนผู้ป่วย 96,000 2 192,000 192,000 

14 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูงชนิดสี 
 

5,000,000 1 5,000,000 5,000,000 

 รวมครุภัณฑ ์
 

   34,999,000 

 
 
 

                                  ลงชื่อ............................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                          (นายสุรทิน  มาลีหวล) 

                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
                              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

 
 

                         ลงชื่อ............................................................... ผู้อนุมัต ิ
                     (นายชุมพล สุวรรณ) 

                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
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ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 เบื้องต้น 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการระบบผันน้้าจากอ่างฯคลองใหญ่ มายังอ่างฯหนองปลาไหล 

                     โครงการต่อเนื่อง                          โครงการใหม่ 

     (1)  หน่วยงานรับผิดชอบ       โครงการชลประทานระยอง 

     (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

  ชื่อ-นามสกุล นายประสานต์ พฤกษาชาติ     โทรศัพท ์       038-612-675 
  โทรสาร       038-616-070                    E-mail address ridrayong@yahoo.com 

2.  หลักการและเหตุผล 
 สภาพการใช้น้้าในพื้นที่พัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและระยอง ) โดยเฉพาะกิจกรรม
การใช้น้้าเพื่อการอุปโภค- บริโภค อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว บริเวณเมืองชลบุรี ระยอง แหลมฉบัง เมือง
พัทยา มาบตาพุด มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด ท้าให้ปริมาณต้นทุนในแหล่งเก็บกักน้้า คือ อ่า งเก็บ
น้้าต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ชลบุรีและระยองลดน้อยลงตามล้าดับ  จากเหตุการณ์ดังกล่าว จะต้องมีแหล่งน้้าต้นทุน
เพียงพอที่จะต้องให้มีน้้าเต็มเกือบทุกอ่างช่วงปลายฤดูฝนขอแต่ละปี และจ้าเป็นที่จะต้องมีระบบท่อหรือคลอง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซึ่งปัจจุบัน มีระบบท่อและคลองเชื่อมโยงหรือเรียกว่าระบบผันน้้าระหว่างอ่างเก็บน้้าคลองใหญ่มายังอ่าง
เก็บน้้าหนองปลาไหลแล้ว  ซึ่งผันน้้าได้ปีละ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่มีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงระบบผันน้้า
เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าประแสร์ –อ่างเก็บน้้าคลองใหญ่ หากปรับปรุงระบบผันน้้านี้แล้ว 
จะท้าให้มีปริมาณน้้าจากอ่างเก็บน้้าคลองใหญ่มายังอ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล เพ่ิมข้ึนเป็น ปีละ 160 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการผันน้้าของระบบผันน้้าจากอ่างฯคลองใหญ่มายังอ่างฯหนองปลาไหล 
 2.) เพ่ือปรับปรุงระบบผันน้้าจากอ่างฯคลองใหญ่มายังอ่างฯหนองปลาไหล ให้มีปริมาณการผันน้้าได้เพ่ิมข้ึน
จากเดิม 
4.  เป้าหมาย 
 1) อ่างเก็บน้้าหนองปลาไหลมีปริมาณน้้าเก็บกักเพ่ิมข้ึนจากการผันน้้า 
 2) ป้องกันการขาดแคลนน้้าในกิจกรรมต่างๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นทุกปี 
 3) เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของปริมาณน้้าที่จะใช้กับกิจกรรมต่างๆ 
 4) เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันของนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
5.  ผลผลิต (Output) 
 ปริมาณน้้าที่ผันจากอ่างฯคลองใหญ่มายังอ่างฯหนองปลาไหลเพ่ิมมากข้ึน  
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 การบริหารจัดการน้้าด้านอุปโภค- บริโภค และอุตสาหกรรม ของอ่างฯหนองปลาไหลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ตัวชี้วัด (KPIs) 
        เชิงปริมาณ  : ปริมาณน้้าที่ผันจากอ่างฯคลองใหญ่มายังอ่างฯหนองปลาไหลเพ่ิมข้ึนเป็น 160 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

/ 
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        เชิงคุณภาพ :  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าที่อ่างเก็บน้้าหนองปลาไหลมีมากข้ึน 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม มีน้้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
 
 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ราษฎร การประปา และการอุตสาหกรรม 

8.  ระยะเวลาด้าเนินโครงการ            1 ปี 

9.  วิธีด้าเนินการ / ลักษณะการด้าเนินโครงการ 

   ด้าเนินการเอง  จ้างที่ปรึกษา 

10. วงเงินงบประมาณท่ีด้าเนินการ    30,000,000.00 บาท 

/ 
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ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาบ้านฉาง 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ การประปาส่วนภูมิภาค 
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ-นามสกุล นายสุรวัฒน์ พลมณี    โทรศัพท์ 038-275-818-9 ต่อ 142, 081-718-7225  
โทรสาร 038-275-810                 E-mail address  surawatn77@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยพื้นที่อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุร ีมีการขยายตัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งก าลังผลิตน้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น 
จึงเห็นควรก่อสร้างสถานีผลิตน้ า ขนาด 2,000  ลบ.ม./ชม  (ที่ดิน กปภ.) พร้อมนี้ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าและ
วางท่อส่งน้ าประปา  

3. วัตถุประสงค์    
เพ่ือก่อสร้างสถานีผลิตน้ า สถานีจ่ายน้ าและวางท่อส่งน้ าประปา รองรับการขยายตัวของประชาชนพ้ืนที ่                 
อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี  

4. เป้าหมาย    
ประชาชนได้รับน้ าประปาอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน  

5. ผลผลิต (Output)    
ก่อสร้างสถานีผลิตน้ า ขนาด 2,000 ลบ./ชม. สถานีจ่ายน้ าและวางท่อส่งน้ าประปา  

ผลลัพธ์ (outcome)   
ได้รับน้ าประปาประมาณ 20 ล้านลบ.ม./ป ี  

ตัวชี้วัด (KPIs)   
 เชิงปริมาณ : , น้ าประปาประมาณ 20 ล้านลบ.ม./ป ี      
 เชิงคุณภาพ :   น้ าประปามีคุณภาพตามมาตรฐาน   

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ประชาชนได้รับบริการน้ าประปาประมาณ 48,000 ครัวเรือน  

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     3   ปี   

9. วิธีด าเนินการ / ลักษณะการด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการเอง    จ้างที่ปรึกษา 

10. วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ   1,100,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)   

 

 



แบบฟอร์มที่ 1

ขอ้เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งตน้
1.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างทางแยกต่างระดับบ้านเกา่บนทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพ - ชลบุรี (มอเตอร์เวย)์

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

          ทางต่างระดับบ้านเกา่จะเป็นจดุเขา้/ออกใหม่  ที่ กม.60+000 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7(มอเตอร์เวย)์ ซ่ึงเชื่อมต่อระหว่าง

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และท่าเรือแหลมฉบัง ซ่ึงมีอัตราการเพิ่มของปริมาณการจราจรและการขนส่งสินค้าอยา่งต่อเนื่องและ

กา้วกระโดด ตามนโยบายส่งเสริมศักยภาพของระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC)

3.  วัตถปุระสงค์

          เพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าและวัตถดิุบอุตสาหกรรมระหว่างกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

กบัท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งแกไ้ขปัญหาความแออัดของรถบรรทุกอุตสาหกรรมบนทางหลวงในจงัหวัดชลบุรี 

4.  เป้าหมาย

          กอ่สร้างทางแยกต่างระดับบ้านเกา่และด่านเกบ็เงินถาวรที่ กม.60+000 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7(มอเตอร์เวย)์ 

5.  ผลผลิต (Output)

          กอ่สร้างทางแยกต่างระดับบ้านเกา่และด่านเกบ็เงินถาวรที่ กม.60+000 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7(มอเตอร์เวย)์ 

     ผลลัพธ์ (outcome)

          เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงขา่ยระบบขนส่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางทะเลสู่

ท่าเรือแหลมฉบัง ให้สามารถขนส่งได้อยา่งรวดเร็ว สะดวก ประหยดั และปลอดภัยมากยิง่ขึน้  อีกทั้งประชาชนตามแนวสองขา้งทาง

และบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่จงัหวัดชลบุรี โดยเฉพาะ อ.เมือง บางแสน และศรีราชา สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

มากยิง่ขึน้เพราะปริมาณรถบรรทุกอุตสาหกรรมที่ลดลงบนทางหลวงสายหลัก

     ตัวชี้วัด (KPls)

     เชิงปริมาณ ทางแยกต่างระดับบา้นเก่าและด่านเก็บเงินถาวร
     เชิงคุณภาพ สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยและเป็นการสนับสนุนระบบขนส่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          เพิ่มประสิทธิภาพโครงขา่ยระบบขนส่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังรองรับการขยายตัว

ตามนโยบายส่งเสริมศักยภาพของระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC)

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

          กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ท่าเรือแหลมฉบัง และประชาชนผู้สัญจร และผู้อาศัยตามแนวสองขา้งทางและบริเวณ

ใกล้เคียงในพื้นที่จงัหวัดชลบุรี โดยเฉพาะ อ.เมือง บางแสน และศรีราชา

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วิธีด าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

3

2,000                          
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แบบฟอร์มที่ 1

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งต้น
2.  ชื่อโครงการ โครงการแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 331 

ช่วงทางแยกต่างระดับมาบเอียง - จดุตัดทางหลวงชนบท ชบ.3009

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

           ทางหลวงหมายเลข 331 เป็นโครงข่ายการคมนาคมหลักที่เชื่อมระหวา่งท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ภาคตะวนัออกจงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม อ.บ่อวนิ อันได่แก ่นิคมฯสยามอินดัสตร้ีปาร์ค

นิคมฯอมตะซิต้ี และ นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด ส่งผลให้เกดิเป็นยา่นชุมชนหนาแน่นแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน

3.  วตัถุประสงค์

          เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังเจริญเติบโตและระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออก สู่ทางหลวงและท่าเรือฯ อยา่งรวดเร็ว

4.  เป้าหมาย

          เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกโดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม อ.บ่อวนิ จ.ระยอง

5.  ผลผลิต (Output)

          กอ่สร้างขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร และทางขนาน รวมทั้งกอ่สร้างสะพานข้ามทางแยก โดยแบ่ง

เป็นช่วงยอ่ยจ านวน 5 ช่วง ดังนี้   1. ช่วงสะพานข้ามทางแยกจดุตัดทางหลวงชนบท ชบ.3083 ค่ากอ่สร้าง  480 ลบ.

                                        2. ช่วงสะพานข้ามทางแยก รพ.ปิยะเวชช์ ค่ากอ่สร้าง  480 ลบ.

                                               3. ช่วงสะพานข้ามทางแยกเหมราช ค่ากอ่สร้าง  640 ลบ.

                                              4. ช่วงสะพานข้ามทางแยกปากร่วม ค่ากอ่สร้าง 1,200 ลบ.

                                               5. ช่วงสะพานข้ามทางแยกอมตะซิต้ี ค่ากอ่สร้าง 1,200 ลบ.

ผลลัพธ ์(outcome)

          กอ่สร้างขยายถนน รวมทั้งกอ่สร้างสะพานข้ามทางแยก จ านวน  5 ช่วง

ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างขยายถนน รวมทั้งกอ่สร้างสะพานข้ามทางแยก จ านวน  5 ช่วง กม. 37+666 - กม. 49+511

     เชิงคุณภาพ เป็นการเพิ่มประสิทธภิาพสนับสนุนระบบขนส่งในพื้นที่ผ่านยา่นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก

จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง 

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

          แกไ้ขปัญหาการจราจรและส่งเสริมด้านระบบโลจสิติกส์ให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

รวมทั้งประชาชนตามแนวสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

          ท่าเรือแหลมฉบัง กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม อ.บ่อวนิ จงัหวดัระยอง รวมทั้ง

ประชาชนผู้ใช้ทางและผู้อาศัยตามแนวสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

6

4,000                          
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แบบฟอร์มที่ 1

ขอ้เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งตน้
3.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ชลบรีุ - บา้นบงึ

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกุล นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

โครงข่ายถนน โดยเฉพาะในจังหวดัชลบรีุ ระยอง จันทบรีุ และตราดมีการจราจรติดขัดส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าในการคมนาคม

และการขนส่งสินค้ารวมทั้งเกิดอุบติัเหตุบอ่ยคร้ัง ซ่ึงเปน็ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

3.  วตัถุประสงค์

เพิ่มโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุนทา่เรือพาณิชย์และนิคมอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง และสนับสนุนการทอ่งเที่ยวในพื้นที่

ภาคตะวนัออกของภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังเจริญเติบโตและระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออก สู่ทางหลวงและทา่เรือฯ อย่างรวดเร็ว

4.  เปา้หมาย

ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่  สาย ชลบรีุ-อ.บา้นบงึ

5.  ผลผลิต (Output)

ประชาชนตามแนวสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั

และเปน็การสนับสนุนระบบขนส่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยรอบสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ประหยัด

และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

     ผลลัพธ ์(outcome)

ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ระยะทางทั้งส้ิน ประมาณ 22 กม.

     ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ระยะทางทั้งส้ิน ประมาณ 22 กม.

     เชิงคุณภาพ ประชาชนตามแนวสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัและเปน็

การสนับสนุนระบบขนส่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยรอบสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วสะดวกประหยัด

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

ทางหลวงแนวใหม่ ระยะทางทั้งส้ิน ประมาณ 22 กม.

7.  กลุ่มเปา้หมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนตามแนวสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

และเปน็การสนับสนุนระบบขนส่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยรอบสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วสะดวกประหยัด

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ระหวา่งการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและประมาณการก่อสร้าง

3
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แบบฟอร์มที่ 1

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งต้น
4.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - ระยอง 

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ถนนสุขุมวทิทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายบางนา–หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสายประธาน กรุงเทพมหานคร ส้ินสุด 

ที่อ าเภอคลองใหญ ่จงัหวดัตราด ระยะทาง 488 กโิลเมตร โดยช่วง กโิลเมตรที่ 185  จะเชื่อมต่อเส้นทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา

ซ่ึงรัฐบาลก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านคมนาคมทางอากาศ โดยส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ถนนสายดังกล่าวเป็นโครงข่ายเชื่อมการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

3.  วตัถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

ส าหรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จากจงัหวดัชลบุรี และระยองอยา่งรวดเร็ว

4.  เป้าหมาย

กอ่สร้างขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6-8 ช่องจราจร และทางขนาน จากพัทยาถึงจงัหวดัระยอง

5.  ผลผลิต (Output) กอ่สร้างขยายทางหลวงจ านวน 3 ช่วง ระยะทางรวม  50 กโิลเมตร

        1. ขยาย 8 ช่องจราจร พัทยา – สัตหีบ ค่ากอ่สร้าง 1,900 ลบ. ระยะทาง 22 กโิลเมตร

                                      2. กอ่สร้างทางขนาน 4 ช่องจราจร ช่วง สัตหีบ – บ้านฉาง ค่ากอ่สร้าง 930 ลบ. ระยะทาง 11 กโิลเมตร

                                     3. ขยาย 8 ช่องจราจร ช่วงบ้านฉาง – ระยอง ค่ากอ่สร้าง 1,460 ลบ. ระยะทาง 17 กโิลเมตร

     ผลลัพธ ์(outcome)

กอ่สร้างขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6-8 ช่องจราจร และทางขนาน จากพัทยาถึงจงัหวดัระยอง

     ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6-8 ช่องจราจร และทางขนาน ระยะทางรวม  50 กโิลเมตร

     เชิงคุณภาพ ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

ส าหรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยา่งรวดเร็ว

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาและประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

4

4,290                           
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แบบฟอร์มที่ 1

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งต้น
5.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างร้างสะพานลอยข้ามแยก กม.10  ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - ระยอง 

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ถนนสุขุมวทิทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายบางนา–หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสายประธาน กรุงเทพมหานคร ส้ินสุด 

ที่อ าเภอคลองใหญ ่จงัหวดัตราด โดยบริเวณช่วง กโิลเมตรที่ 185+583  แยก กม.10  จดุเชื่อมต่อเส้นทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา

ซ่ึงรัฐบาลก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านคมนาคมทางอากาศ โดยส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ถนนสายดังกล่าวเป็นโครงข่ายเชื่อมการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

3.  วตัถุประสงค์

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณทางแยก กม.10 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัวส าหรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยา่งรวดเร็ว

4.  เป้าหมาย

กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแยก (แยก กม.10)  ทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

5.  ผลผลิต (Output)

กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแยก กม.10 จ านวน 1 แห่ง

     ผลลัพธ ์(outcome)

กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแยก กม.10 จ านวน 1 แห่ง

     ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแยก กม.10 จ านวน 1 แห่ง

     เชิงคุณภาพ ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

ส าหรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยา่งรวดเร็ว

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาและประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

3

450                            
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แบบฟอร์มที่ 1

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งต้น
6.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างร้างสะพานลอยข้ามแยกสนามบินอู่ตะเภา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - ระยอง 

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ถนนสุขุมวทิทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายบางนา–หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสายประธาน กรุงเทพมหานคร ส้ินสุด 

ที่อ าเภอคลองใหญ ่จงัหวดัตราด โดยบริเวณช่วง กโิลเมตรที่ 189+109  แยกสนามบินอู่ตะเภา จดุเชื่อมต่อเส้นทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา

ซ่ึงรัฐบาลก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านคมนาคมทางอากาศ โดยส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ถนนสายดังกล่าวเป็นโครงข่ายเชื่อมการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

3.  วตัถุประสงค์

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกสนามบินอู่ตะเภา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัวส าหรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยา่งรวดเร็ว

4.  เป้าหมาย

กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแยกสนามบินอู่ตะเภา  ทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

5.  ผลผลิต (Output)

กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแยกสนามบินอู่ตะเภา จ านวน 1 แห่ง

     ผลลัพธ ์(outcome)

กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแยกสนามบินอู่ตะเภา จ านวน 1 แห่ง

     ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างสะพานลอยข้ามแแยกสนามบินอู่ตะเภา จ านวน 1 แห่ง

     เชิงคุณภาพ ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

ส าหรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยา่งรวดเร็ว

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาและประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

3

450                            

234



แบบฟอร์มที่ 1

ขอ้เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบื้องตน้
7.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน กระทงิลาย – ระยอง

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หนว่ยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ถนนสายดังกล่าว เชื่อมระหว่างจังหวัดชลบรีุและจังหวัดระยอง พทัยา–ระยอง เปน็ถนนแอสฟลัต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ

ถนนสายนี้ได้รับการก าหนดใหเ้ปน็ส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 123 สามารถเชื่อมต่อไปยัง นคิมอตุสาหกรรมต่างๆ 

ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง(ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7) ทา่เรือแหลมฉบงั รวมทั้งสนามบนิอู่ตะเภาได้

3.  วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมใหส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัและรองรับการขยายตัว

ของภาคอตุสาหกรรมที่ก าลังเจริญเติบโตและระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออก สู่ทางหลวงและทา่เรือฯ อย่างรวดเร็ว

4.  เปา้หมาย

 เพื่อแกไ้ขปญัหาการจราจรและส่งเสริมด้านระบบโลจิสติกส์ใหส้ามารถรองรับการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม 

และเปน็การสนบัสนนุระบบขนส่งในพื้นที่เชื่อมระหว่างจังหวัดชลบรีุและจังหวัดระยอง

5.  ผลผลิต (Output)

กอ่สร้างขยายจ านวนช่องจราจรจ านวน 4 ตอน  1. กอ่สร้างขยายช่องจราจร ตอน 5  ช่วง กม.0+000 - กม.6+000  = 240 ลบ.

                                                      2. กอ่สร้างขยายช่องจราจร ตอน 2  ช่วง กม.16+000 - กม.25+000  = 224 ลบ.

                                                      4. กอ่สร้างขยายช่องจราจร ตอน 3  ช่วง กม.25+000 - กม.40+000  = 1,900 ลบ.

                                                      5. กอ่สร้างขยายช่องจราจร ตอน 4  ช่วง กม.40+000 - กม.57+000  = 2,120 ลบ.

                                                      รวมระยะทาง 47 กโิลเมตร

     ผลลัพธ์ (outcome)

กอ่สร้างขยายจ านวนช่องจราจรจ านวน 4 ตอน

     ตัวชี้วัด (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างขยายจ านวนช่องจราจรจ านวน 5 ตอน ระยะทาง 47.0 กโิลเมตร

     เชิงคุณภาพ ประชาชนตามแนวสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั

และเปน็การสนบัสนนุระบบขนส่งในพื้นที่เชื่อมระหว่างจังหวัดชลบรีุและจังหวัดระยอง

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แกไ้ขปญัหาการจราจรและส่งเสริมด้านระบบโลจิสติกส์ใหส้ามารถรองรับการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม 

และเปน็การสนบัสนนุระบบขนส่งในพื้นที่เชื่อมระหว่างจังหวัดชลบรีุและจังหวัดระยอง

7.  กลุ่มเปา้หมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนที่สัญจรและประชาชนตามแนวสองข้างทางระหว่างจังหวัดชลบรีุและจังหวัดระยอง

8.  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ ปี

9.  วิธีด าเนนิการ/ลักษณะการด าเนนิโครงการ

 ด าเนนิการเอง จ้างที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนนิการเอง ล้านบาท

4

4,484                          

235



แบบฟอร์มที่ 1

ขอ้เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบื้องตน้
8.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - พนสันคิม

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หนว่ยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ทางหลวงสายฉะเชิงเทรา - พนสันคิม เปน็ถนนแอสฟลัต์คอนกรีต ที่มปีริมาณการจราจรสูง จึงไมเ่พยีงพอต่อ

การสัญจรในปจัจุบนั รวมทั้งเปน็เส้นทางโครงข่ายในการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อกบัเส้นทางขนส่งสินค้าหลัก จึงควรเพิ่มช่องจราจรและ

เพิ่มมาตรฐานชั้นทางเพื่อรองรับปริมาณจราจรและจะช่วยลดอบุติัเหตุ

3.  วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมใหส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัเพื่อรองรับการขยายตัว

ของภาคอตุสาหกรรมที่ก าลังเจริญเติบโตและระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออก สู่ทางหลวงโครงข่ายหลัก

4.  เปา้หมาย

 กอ่สร้างขยายช่องจราจร เพื่อรองรับการคมนาคม และการขยายตัวการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม 

การขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกสู่ทางหลวงสู่ทางหลวงโครงข่ายหลักได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั

5.  ผลผลิต (Output)

ขยายช่องจราจร สายฉะเชิงเทรา - พนสันคิม ระยะทาง 44.5 กโิลเมตร

     ผลลัพธ์ (outcome)

ขยายจ านวนช่องจราจร ระยะทาง 44.5 กโิลเมตร

     ตัวชี้วัด (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างขยายจ านวนช่องจราจร ระยะทาง 44.5 กโิลเมตร

     เชิงคุณภาพ ประชาชนสามารถใช้สัญจรเชื่อมโครงข่ายหลักและสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อแกไ้ขปญัหาการจราจรและส่งเสริมด้านระบบโลจิสติกส์ใหส้ามารถรองรับการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม

7.  กลุ่มเปา้หมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนสามารถใช้เส้นทางนี้สัญจร รวมทั้งประชาชนตามแนวสองข้างทางและบริเวณใกล้เคียง

8.  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ ปี

9.  วิธีด าเนนิการ/ลักษณะการด าเนนิโครงการ

 ด าเนนิการเอง จ้างที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนนิการเอง ล้านบาท

4

1,780                          

236



แบบฟอร์มที่ 1

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งต้น
9.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน บ้านบึง - แกลง ตอน 4 และตอน 5 

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ทางหลวสายบ้านบึง - แกลง ระยะทาง 102 กโิลเมตรเป็นถนนที่กอ่สร้างขึ้นเพื่อยน่ระยะทางจากจงัหวดัชลบุรี

ไปสู่จงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัตราด โดยไม่ผ่านตัวเมืองระยอง เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย

 ซ่ึงปัจจบุันเส้นทางดังกล่างได้รับงบประมาณกอ่สร้างขยายช่องจราจร รวมทั้งปรับปรุงถนนไปแล้ว 62 กโิลเมตร

ซ่ึงยงัขาดงบประมาณปรับปรุงส่วนที่เหลือ อีก 38 กโิลเมตร

3.  วตัถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

ของภาคประชาชนและภาคการเกษตรที่ก าลังเจริญเติบโตและระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออก สู่ทางหลวงส าคัญอื่นๆ

4.  เป้าหมาย

ขยายช่องจราจรให้มีความสะดวก รองรับการขยายตัวการเดินทางสู่จงัหวดัจนัทบุรี ตราดและการเดินทางสู่ประเทศกมัพูชา

รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกสู่ภาคตะวนัออก ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

5.  ผลผลิต (Output)

กอ่สร้างขยายช่องจราจร ระยะทาง 38 กโิลเมตร

     ผลลัพธ ์(outcome)

กอ่สร้างขยายช่องจราจรเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6  ช่องจราจร

     ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างขยายช่องจราจรเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6  ช่องจราจร ระยะทาง 38 กโิลเมตร

     เชิงคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกสู่ภาคตะวนัออก ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสู่จงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด และผู้เดินทางไปสู่ประเทศก าพูชา รวมทั้งการขนส่งภาคการเกษตร

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

3

800                            

237



แบบฟอร์มที่ 1

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งต้น
10.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ปลวกแดง - หนองใหญ่

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ถนนสายดังกล่าว เชื่อมระหวา่งจงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผ่านยา่นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญห่ลายแห่ง

รวมทั้งเป็นเส้นทางลัดไปสู่ อ.แกลง จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี รวมไปถึงประเทศกมัพูชา ซ่ึงเป็นโครงข่ายส าคัญในอนาคต

ซ่ึงปัจจบุันเส้นทางดังกล่างได้รับงบประมาณกอ่สร้างขยายช่องจราจร ไปแล้วเป็นระยะทาง 24  และยงัคงมีความต้องการขยาย

ช่องจราจรอีกประมาณ 10 กโิลเมตรจงึจะเชื่อมต่อแบบ 4 ช่องจราจร ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 344  ซ่ึงเป็นโครงข่ายหลัก

3.  วตัถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังเจริญเติบโตและระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออก สู่ทางหลวงโครงข่ายหลักของภาคอุตสาหกรรม

4.  เป้าหมาย

กอ่สร้างขยายช่องจราจรทางหลวงสายปลวกแดง - หนองใหญ ่ ระยะทาง 10 กโิลเมตร

     ผลลัพธ ์(outcome)

กอ่สร้างขยายช่องจราจรเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4  ช่องจราจร ต่อเนื่องจากของเดิม

     ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างขยายช่องจราจรเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4  ช่องจราจร ระยะทาง 10 กโิลเมตร

     เชิงคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนและภาคการเกษตรที่ก าลังเจริญเติบโตให้มีการเดินทางด้วยรถมีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสู่จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด 

และผู้เดินทางไปสู่ประเทศกมัพูชา

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

2

300                            
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แบบฟอร์มที่ 1

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เบือ้งต้น
11.  ชื่อโครงการ โครงการกอ่สร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน จนัทบุรี - สระแกว้ ตอน 5 - 7

โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

   (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

   (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)

         ชื่อ-นามสกลุ นายสุระพล มณีวงศ์ โทรศัพท์ 038-310399

โทรสาร 038-311273 E-mail address doh1202@doh.go.th

2.  หลักการและเหตุผล

ทางหลวงสายนี้  มีความส าคัญและรองรับกจิกรรมต่างๆ ทั้งเร่ืองการค้าชายแดน ,  การท่องเที่ยว ยงัรวมถึงงานเกษตรกรรมที่เป็น

อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว  ในปัจจบุันยงัไม่สมบูรณ์และไม่เพียงพอต่อการรองรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

และเป็นเส้นทางสายหลักโลจสิติกส์ระหวา่งภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนใต้  เชื่อมจงัหวดัจนัทบุรีและสระแกว้

และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งต่อไปยงัประเทศเวยีดนามและจนีตามล าดับ 

3.  วตัถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกที่เชื่อมระหวา่งจงัหวดัในภาคตะวนัออก  และการเชื่อมโยงสู่

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและโครงข่ายทางหลวงสายหลักรองรับระบบ Logistic  ของกลุ่มจงัหวดัได้อยา่งสมบูรณ์

4.  เป้าหมาย

กอ่สร้างขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 317  ตอน จนัทบุรี - สระแกว้ ระยะทาง 70 กโิลเมตร

     ผลลัพธ ์(outcome)

กอ่สร้างขยายช่องจราจรเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4  ช่องจราจร จากจนัทบุรี - สระแกว้ 

     ตัวชี้วดั (KPls)

     เชิงปริมาณ กอ่สร้างขยายช่องจราจรเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4  ช่องจราจร ระยะทาง 70 กโิลเมตร

     เชิงคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัว

6.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ

ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนและภาคการเกษตรที่ก าลังเจริญเติบโตให้มีการเดินทางด้วยรถมีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ในการเดินทางและขนส่งสินค้า จากภาคตะวนัออก(ระยอง จนัทบุรี ตราด) สู่ภาคอีสานตอนล่าง

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจากจงัหวดัในภาคตะวนัออกเพื่อเดินทางสู่กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

และผู้เดินทางไปสู่ประเทศกมัพูชา เวยีดนาม และจนี

8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี

9.  วธิดี าเนินการ/ลักษณะการด าเนินโครงการ

 ด าเนินการเอง จา้งที่ปรึกษา

10. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการเอง ล้านบาท

4

2,895                          
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัย และเป็นสากล 

เพื่อให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก 
งบกลุ่มจังหวัด 
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240 

                                                                                                แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากล เพื่อให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อการส่งออก  
กลยุทธ์ 2.1 เพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้เกษตรอย่างเหมาะสมและสามารถน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเภทและราคาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมรักษามาตรฐานสินค้าเกษตร

ภาคตะวันออก 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

ที่มา  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579 ) ที่ถ่ายทอดเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจะเกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและ
การใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้การปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติก  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจักการ ทั้งในภาครัฐและธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญคือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตร ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและ
จ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อการส่งออก    
สภาพปัญหา/ความต้องการ  การผลิตการเกษตรของเกษตรกรยังมีปัญหา
ด้านการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ เกษตรกรบางส่วนยังไม่น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
ท าให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง ผลผลิตต่อไร่ต่ าและขาดมาตรฐานในการผลิต 
ท าให้ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ลดน้อยลงไป
เรื่อยๆ หากไม่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ประเทศเราอาจจะเสีย
โอกาสในการแข่งขันในอนาคต 
ความส าคัญเร่งด่วน  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการในการแข่งขันการผลิตไม้ผล
ดังกล่าวให้มีศักยภาพเหนือกว่าคู่แข่งจ าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ สร้างผลผลิตให้มีมาตรฐานและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่
เกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่และสอดคล้องกับ Zoning 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพทั้งการเพิ่ม



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผลผลิตต่อไร่และได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม 
3. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืน 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม  
2. เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้มากข้ึน 
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. ส่งเสริมการลดต้นทุนให้เกษตรกร  
2. เพ่ิมศักยภาพให้กับเกษตรกรในด้านการผลิตให้มีคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า  
ผลลัพธ์ 
1. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตของต้นเองได้ 
2. เกษตรกรสามารถผลิตผลไม้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
3. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

1.วิสัยทัศน์ของประเทศไทยประเด็นที่ 2.1 การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
2.นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 06 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นที่ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ให้มีความทันสมัย
และเป็นสากล เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และ
ประมง เพื่อการส่งออก  

๗. ระยะเวลา ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดปี 2561 -2564 
 
 
 
 
 

๘. กิจกรรมหลักของโครงการ รวมงบประมาณ 26,406,600 บาท (4 ปี) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการดินและน้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
(Zoning)  
31,672,000 บาท (4 ปี) 
สถานีพัฒนาที่ดินกลุ่มจังหวัด 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวประมง 
36,000,000 บาท (4 ปี) 
ประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การควบคุมคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ 
14,336,000 บาท (4 ปี) 
ปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาคุณภาพการผลิตทุเรียนมังคุด ล าไย เงาะ ให้ได้มาตรฐานตามความ
ต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
19,398,600 บาท 
เกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 6 
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี 
25,000,000 บาท (4 ปี) 
เกษตรจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราด , สหกรณ์จังหวัดระยอง ชลบุรี ตราด 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล 
เพื่อให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อการส่งออก 
กลยุทธ์  2.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมข้ึนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคและข้อก าหนดมาตรฐานในเวทีการค้าโลก 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลการ

พัฒนาการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

ที่มา  เนื่องจากสภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกส่วน
ใหญ่เป็นแหล่งสินค้าในกลุ่มไม้ผล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นเอกลักษณ์ประจ า
ถิ่นในเร่ืองของชื่อเสียงของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนั้นก็จะ
เป็นสินค้าด้านปศุสัตว์ และประมง ซึ่ งเป็นสินค้าอาหารที่มีความต้องการสูงของ
ประชากรในภาคตะวันออกและประเทศเพื่อนบ้าน จากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
สาขาอื่นๆ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ  การผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดในปัจจุบันยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะผู้ผลิตไม่ทราบความต้องการของตลาด รวมทั้งข าดการ
พัฒนาที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการ ศึกษาวิจัยและ
พัฒนารวมถึงประชาสัมพันธ์นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตร สร้างการรับรู้อย่าง
ทั่วถึง ทั้งภาคการผลิต และการตลาด อย่างครบวงจร 
ความส าคัญเร่งด่วน  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร รวมถึง
การพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และพัฒนาฐานข้อมูลพร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบและน าไปเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกร ผู้ผลิตและภาคีที่เก่ียวข้องได้รับทราบแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรครบ
วงจรจากการผลิตถึงการตลาด 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต      
1) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ  
2) สื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาการเกษตร 
2) ผลลัพธ์จากการจัดเวทีความร่วมมือประชารัฐในการรับรู้ข้อมูลและพัฒนาร่วมกัน 
ผลลัพธ์  
กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ทิศทางการพัฒนาพัฒนาการเกษตรครบวงจร  

๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1.วิสัยทัศน์ของประเทศไทยประเด็นที่ 2.1 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ 
2.นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 06 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นที่ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนา
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หัวข้อ รายละเอียด 
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากล เพื่อให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อ
การส่งออก  
 

๗. ระยะเวลา ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
๘. กิจกรรมหลักของโครงการ รวมงบประมาณ 89,200,000 บาท (4 ป)ี 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสินค้าเกษตรที่ส าคัญรายชนิดสินค้า 
4,000,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
5,600,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3     
   
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สัมมนาเครือข่ายประชารัฐสร้างสร้างการรับรู้และร่วมมือทางการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
2,400,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดต่างประเทศของสถาบัน
เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
13,200,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
สหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
40,000,000 บาท (4 ป)ี 
พาณิชย์จังหวัดจันทบุร ี

8.6 กิจกรรมหลักที่ 5  
      
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการแปรรูปผลผลิตมังคุดแบบครบวงจรสู่
ตลาดอาเซียน 
20,000,000 บาท (4 ป)ี 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท าในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลโครงการและอ านวยการ 
4,000,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ให้มีความทันสมัยและเป็น
สากล เพื่อให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อการส่งออก 
กลยุทธ์  2.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมข้ึนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและข้อก าหนดมาตรฐานในเวทีการค้าโลก 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผล

การพัฒนาการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

ที่มา  เนื่องจากสภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งสินค้าในกลุ่มไม้ผล  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นเอกลักษณ์
ประจ าถิ่นในเร่ืองของชื่อเสียงของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
นอกจากนั้นก็จะเป็นสินค้าด้านปศุสัตว์ และประมง ซึ่ง เป็นสินค้าอาหารที่มีความ
ต้องการสูงของประชากรในภาคตะวันออกและประเทศเพื่อนบ้าน จากการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ  การผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดในปัจจุบันยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะผู้ผลิตไม่ทราบความต้องการของตลาด รวมทั้งขาด
การพัฒนาที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการ ศึกษาวิจัย
และพัฒนารวมถึง ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตร สร้างการรับรู้
อย่างทั่วถึง ทั้งภาคการผลิต และการตลาด อย่างครบวงจร 
ความส าคัญเร่งด่วน  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร รวมถึง
การพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และพัฒนาฐานข้อมูล
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบและน าไปเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกร ผู้ผลิตและภาคีที่เก่ียวข้องได้รับทราบแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรครบ
วงจรจากการผลิตถึงการตลาด 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต      
1) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ  
2) สื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาการเกษตร 
2) ผลลัพธ์จากการจัดเวทีความร่วมมือประชารัฐในการรับรู้ข้อมูลและพัฒนาร่วมกัน 
ผลลัพธ์  
กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ทิศทางการพัฒนาพัฒนาการเกษตรครบวงจร  

๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1.วิสัยทัศน์ของประเทศไทยประเด็นที่ 2.1 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ 
2.นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 06 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นที่ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากล เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อ
การส่งออก  
 

๗. ระยะเวลา ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
๘. กิจกรรมหลักของโครงการ รวมงบประมาณ 89,200,000 บาท (4 ปี) 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสินค้าเกษตรที่ส าคัญรายชนิดสินค้า 
4,000,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
5,600,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3     
   
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สัมมนาเครือข่ายประชารัฐสร้างสร้างการรับรู้และร่วมมือทางการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
2,400,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดต่างประเทศของสถาบัน
เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
13,200,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
สหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
40,000,000 บาท (4 ป)ี 
พาณิชย์จังหวัดจันทบุร ี

8.6 กิจกรรมหลักที่ 5  
      
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการแปรรูปผลผลิตมังคุดแบบครบวงจรสู่
ตลาดอาเซียน 
20,000,000 บาท (4 ป)ี 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุร ี 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท าในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7       
      - งบประมาณ 
      - ผู้รับผิดชอบ 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลโครงการและอ านวยการ 
4,000,000 บาท (4 จังหวัด/4 ปี) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
งบกลุ่มจังหวัด 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล นานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร  เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลยุทธ์3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจตอบสนองนักท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เก้ือกูลต่อบรรยากาศการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่ มได้ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศท้ังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้น
การให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเ ป็นธรรมตลอดการ
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวนั้น อีกท้ังการรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็น
อย่างมากหากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องการท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์ และการบริการต่างๆ ให้พร้อม 
      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เป็นพื้นที่มีการท่องเที่ยวที่
หลากหลายและมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว โดยวางยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาตลาด
นักท่องเที่ยวเก่าและเพ่ิมตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ ในลักษณะการท า
ตลาดเชิงรุก โดยการสร้างภาพลักษณ์และสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้ติดตลาด เป็นที่รู้จัก ให้ความสนใจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาเข้ามา
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักเดิมและแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ                   
2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจตอบสนองนักท่องเที่ยว 
3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายและได้มาตรฐานระดับสากล 
4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
โดยบูรณาการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

2.จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวหลักเพ่ิมข้ึน 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ แหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้รับการส่งเสริม

กิจกรรมที่น่าสนใจตอบสนองนักท่องเที่ยว  

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 

1) นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
2) วิสัยทัศน์ของประเทศประเด็นที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็น 3.
การสร้างความเข้มแข็ง  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางประเด็นที่ 3.ปรับปรุงมาตรฐาน
สินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์
ที่ดี มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวม
การท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิง
สุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

7.  ระยะเวลา ตามแผนปีงบประมาณ 2561 – 2564  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ภาคตะวันออกภายใต้สีสัน 
ตะวันออก 
งบประมาณ 
ปี 2561 = 50,000,000 บาท 
ปี 2562 = 50,000,000 บาท 
ปี 2563 = 50,000,000 บาท  
ปี 2564 = 50,000,000 บาท  
รวม 4 ปี = 200,000,000 บาท 

1.1 จัดกิจกรรมงานมหกรรมแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภาค
ตะวันออกสีสันตะวันออก   

1.2 จัดกิจกรรมด้านการตลาดและการขายในประเทศงานไทยเที่ยว
ไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือศูนย์ประชุมเมืองทอง
ธานี (จ านวน 2 ครั้ง) 

1.3 จัดกิจกรรมคาราวานท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สู่ตลาดท่องเที่ยว
เป้าหมายร่วมกับเอกชน 

1.4 กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวภาคตะวันออก 
1.5 มหกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก  

“Eastern food & Hoteliers Expo  2017” 
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ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี  
ส านักบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน 
งบประมาณ  
ปี 2561 = 3,916,200 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดจันทบุรี 
 

2.1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ และบริการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
2.4 การศึกษาดูงานชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
       พัฒนางานสาธารณสุข              
       ชายทะเลและพ้ืนที่เกาะ    
       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก    
       งบประมาณ  

  ปี 2561 = 2,000,000 บาท 
  ปี 2562 = 2,070,000 บาท 
  ปี 2563 = 2,070,000 บาท 
  ปี 2564 = 2,070,000 บาท 
  รวม 4 ปี = 8,210,000  บาท 
  ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
  ระยอง จันทบุรี และตราด 
 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประสานการด าเนินงาน 
๒.จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการ
สาธารณสุขชายทะเลและพ้ืนที่เกาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
3. จัดกจิกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ บูรณาการพัฒนางาน  
จัดท าแผนบูรณาการ นิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน Safety 
Trip /Safety Beach  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๔ จังหวัดชลบุรี,
ระยอง,จันทบุรี,ตราด 
 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 
 

 
250 

 
 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล นานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร  เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยให้มีศักยภาพ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
แก่นักท่องเที่ยว 
 

๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ความจ าเป็นที่ต้องด าเนิน
โครงการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  
เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ                  
 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจตอบสนอง
นักท่องเที่ยว 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน     
- จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวหลักเพ่ิมข้ึน 
- แหล่งท่องเที่ยวหลักอยู่ในเกณฑ์คุณภาพของกรมการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น                
- ถนนและป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลักครบถ้วนและ
ชัดเจน                         
- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับผู้สูงอายุ/คนพิการ 
- กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล ป่าเขา และอ่ืนๆ มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น                               

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
2.จ านวนถนนและป้ายแหล่งท่องเที่ยวหลักได้รับการปรับปรุง 
3.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยม
เยือน 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) วิสัยทัศน์ของประเทศไทยประเด็นที่ 2.2 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  
2) นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 06 การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
ประเด็นที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางประเด็นที่ 3 ปรับปรุง
มาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และภาพลักษณ์ท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ            
ภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
5) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล นานาชาติ เชิงนิเวศ 
เชิงเกษตร  เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

7.  ระยะเวลา ตามแผนปีงบประมาณ 2561 – 2564  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 
  ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวประจ า    
      จังหวัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ     
      พาณิชย์นาวี และศาลสมเด็จพระเจ้า   
      ตากสิน 
  งบประมาณ  
      ปี 2561 = 10,000,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการ
 และผังเมืองจังหวัดจันทบุรี 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Natural 
Rubber Modified Asphalttic Concrete (Para Asphalttic 
Concrete) บริเวณภายในค่ายเนินวง มีความยาวประมาณ 
2,640 เมตร และมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,177 
ตารางเมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และมีพ้ืนที่ฉาบผิว
แบบ Colored Para Slurry Seal ไม่น้อยกว่า 2,343 ตาราง
เมตร 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
  เพ่ิมประสิทธิภาพป้ายและ

 เครื่องหมายจราจรเพื่อเชื่อมโยงเข้า
 สู่แหล่งท่องเที่ยว 

  งบประมาณ  
      ปี 2561 = 10,000,000 บาท 

ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลัก 
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  ผู้รับผิดชอบ  
      แขวงทางหลวงจันทบุรี 
8.3  กิจกรรมหลักท่ี 3 
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน

 แห่งชาติเขาคิชฌกูฏจังหวัด
 จันทบุรี 

  งบประมาณ 
      ปี 2561 = 1,300,000 บาท 
  ผู้รับผิดชอบ 
  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

 จันทบุรี 

-  การจัดสร้างสะพานแขวนและศาลาที่พัก อุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 
-  สะพานแขวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 22 ม. 
-  ศาลา 1 หลัง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. 

8.4  กิจกรรมหลักท่ี 4  
  การซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษา

 ธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการ
 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษาการ
 พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  งบประมาณ 
      ปี 2561 =9,268,000 บาท 
  ผู้รับผิดชอบ 
      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน   
      อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด

 จันทบุรี 

- ส ารวจสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ช ารุดทรุด
โทรม   
- จัดจ้างการซ่อมแซมสะพานทางเดินป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ด้วยไม้ตะเคียนทอง พร้อมศาลาสื่อความหมาย ระยะทาง 
1,324 เมตร 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  
  ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ          
     (Universal Design) เพ่ือรองรับ

 นักท่องเที่ยวบริเวณอ่างศิลา 
  งบประมาณ  

          ปี 2561 = 4,500,000 บาท 
          ปี 2562 = 4,500,000 บาท 
          ปี 2563 = 4,500,000 บาท 

      ปี 2564 = 4,500,000 บาท 
      รวม 4 ปี = 18,00,000 บาท  
  ผู้รับผิดชอบ  
      ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง    

-ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 10 ห้อง บริเวณอ่างอ่าวศิลา 
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      จังหวัดชลบุร ี

 
 

8.6  กิจกรรมหลักท่ี 6  
  ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการ

 นักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
  งบประมาณ 
      ปี 2561 = 2,000,000 บาท 
      ปี 2562 = 2,000,000 บาท 
      ปี 2563 = 2,000,000 บาท 
      ปี 2564 = 2,000,000 บาท 
      รวม 4 ปี = 8,000,000 บาท 
  ผู้รับผิดชอบ  
      ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง     
      จังหวัดจันทบุรี 

-ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว 

8.7  กิจกรรมหลักท่ี 7  
  โครมไฟส่องสว่างบริเวณทาง

 จักรยานพื้นที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ 
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 
 จังหวัดชลบุรี บ้านเขาชีจรรย์ หมู่ 7  

  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
  งบประมาณ  
      ปี 2561 = 22,000,000 บาท 
  ผู้รับผิดชอบ  
      ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง   
      จังหวัดชลบุรี 

-ติดตั้งระบบส่องสว่างตลอดระยะทางจักรยานพื้นที่ 
สวนป่าสิริเจริญวรรษ 

8.8  กิจกรรมหลักท่ี 8  
  ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

 น้ าตกเขาชะเมาและน้ าตกคลองปลา
 ก้างเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
 อนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา 
 เขาวง 

  งบประมาณ 
      ปี 2561 = 3,500,000 บาท 
  ผู้รับผิดชอบ 

-  ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกเขาชะเมา 
-  ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองปลาก้าง 
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     อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 
 
 
8.9  กิจกรรมหลักท่ี 9  
      พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็น    
      แหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 
      การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาชะ   
      เมา-เขาวง 
  งบประมาณ 
      ปี 2561 = 2,500,000 บาท 
  ผู้รับผิดชอบ  
      อุทยานแห่งชาติ 
  เขาชะเมา-เขาวง 

 

-พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ าตกเขาชะเมา  
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล นานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร  เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลยุทธ์ 3.4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยให้มีศักยภาพ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
๒.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว มีความส าคัญ
และรองรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว เกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในพื้นท่ี ในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหาติดขัดเวลาใน
การเดินทาง รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
หากไม่ด าเนินการยกระดับมาตรฐานทางหลวงอย่างเร่งด่วน อาจท าให้เสีย
โอกาสการสร้างรายได้และความคล่องตัวในการกระจายสินค้าทางเกษตร 
รวมทั้งการลดความสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากอุบัติเหตุ ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดในภาพรวมชะชักลงได้ 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคตะวันออก 
2.เพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักให้สามารถรองรับระบบ Logistic ของ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์ 
3.เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งภาคการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

 - ถนนและป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลักครบถ้วนและชัดเจน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ - ถนนและป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลักครบถ้วนและชัดเจน 
 
 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
 

1) นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
2) วิสัยทัศน์ของประเทศประเด็นที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็น 3.การสร้าง
ความเข้มแข็ง  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางประเด็นที่ 3.ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและ
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ท่ีดี มาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
 

7.  ระยะเวลา  ตามแผนปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 
 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
เพ่ิมประสิทธิภาพทาง

หลวงเพ่ือเชื่อมโยง 
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  

ทางหลวงหมายเลข  
3249  ตอน  เขาไร่ยา - 

แพร่งขาหยั่ง 
งบประมาณ 
ปี 2561 = 

40,000,000 บาท 
ปี 2562 = 

40,000,000 บาท 
ปี 2563 = 

40,000,000 บาท 
ปี 2564 = 

40,000,000 บาท 
รวม 4 ปี = 

160,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทาง

หลวงจันทบุรี 
 

- ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางหลวง  จากเดิมผิวจราจร 2 ช่องจราจร  กว้าง 
8.00 ม.(ผิวจราจร 7.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.)   เป็นผิวจราจร 4 ช่อง
จราจร กว้าง 19.40 ม. (ผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.  ไหล่ทางกว้างข้างละ 
2.50 ม. เกาะสี 0.40 ม.)  ระยะทาง 13.00 กิโลเมตร 
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8.2  กิจกรรมหลักที่ 2  
เพ่ิมประสิทธิภาพทาง

หลวงเพ่ือ 
เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยว   
ทางหลวงหมายเลข 

3587   
ตอน  บ้านถ้ า - ยางระ

โหง 
งบประมาณ  
ปี 2561 = 

15,000,000 บาท 
ปี 2562 = 

20,000,000 บาท 
รวม  = 35,000,000 

บาท 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทาง

หลวงจันทบุรี 
 

- ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางหลวง  จากเดิมผิวจราจร 2  
ช่องจราจร  กว้าง 8.00 ม.(ผิวจราจร 7.00 ม. ไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 ม.)   เป็นผิวจราจร 2 ช่องจราจร กว้าง 11.00 ม. (ผิวจราจร
กว้าง 7.00 ม.  ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม. )  ระยะทาง 3.372 กิโลเมตร 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 3 
เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทาง

เพ่ือเชื่อมโยง 
แหล่งท่องเที่ยว สายแยก

ทางหลวง 
หมายเลข 3 - หาดคุ้ง

วิมาน  
อ าเภอยายอาม จังหวัด

จันทบุรี 
งบประมาณ 
ปี 2561 = 

9,900,000 บาท 

- เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3 - หาดคุ้งวิมาน อ าเภอยายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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ผู้รับผิดชอบ แขวงทาง

หลวงชนบท 
จันทบุรี 
 
8.4  กิจกรรมหลักท่ี 4  
เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทาง

เพ่ือเชื่อมโยง 
แหล่งท่องเที่ยว สายแยก 

ทช.จบ.5021 – คลอง
พลู อ าเภอเขาคิชณกูฎ  

จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  
ปี 2561 = 

19,500,000 บาท 
ปี 2562 = 

19,500,000 บาท 
ปี 2563 = 

16,250,000 บาท 
รวม 4 ปี = 

55,250,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทาง

หลวงชนบท 
จันทบุรี 

- เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายแยก ทช .จบ.
5021 - คลองพลู อ าเภอเขาคิชณกูฎ จังหวัดจันทบุรี 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  
เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทาง

เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร สาย  
แยก ทล.3 - ทุ่งใหญ่ - 

ตาเลียว  
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี 
งบประมาณ 
ปี 2561 = 

19,500,000 บาท 
ปี 2562 = 

- เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สาย 
แยก ทล.3 - ทุ่งใหญ่ - ตาเลียว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
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19,500,000 บาท 

ปี 2563 = 
19,500,000 บาท 

ปี 2564 = 
19,500,000 บาท 

รวม 4 ปี = 
78,000,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ แขวงทาง
หลวงชนบท  

จันทบุรี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
งบกลุ่มจังหวัด 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดเตรียมระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน เพ่ือเอ้ืออ านวยให้มีการติดต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และการ
ลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวกมากข้ึน รองรับสถานการณ์การขยายตัวทางธุ รกิจการค้าชายแดน 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้ได้
มาตรฐานสากล 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 
 
 

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ด้านจังหวัดจันทบุรี 
และตราดที่ติดกับจังหวัดพระตะบอง กรุงไพลิน โพธิสัต และ
เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา มี
มูลค่าการค้าชายแดนผ่านช่องทางการค้าด้านจังหวัดจันทบุรี 
และตราดสูงถึง 45,352.27 ล้านบาท และมีแนวโน้มการ
ขยายตัวทางการค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศ
กัมพูชามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงโดยเ ฉลี่ยร้อยละ 
7 ต่อปี นอกจากนี้ช่องทางการค้าทั้งด้านจังหวัดจันทบุรี 
และตราด ยังมีถนนและท่าเทียบเรือท่ีสามารถเชื่อมโยง
การค้าผ่านแดนสู่เวียดนามตอนใต้ซึ่งมีศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจการค้าท่ีสูงเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี 
     การค้าชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี และตราด มีจุดผ่าน
แดน (ทางบก) รวม 8 แห่ง ได้แก่ ด่านถาวรบ้านแหลม ด่าน
ถาวรบ้านผักกาด ด่านถาวรบ้านหาดเล็ก จุดผ่อนปรน
ชั่วคราวบ้านสวนส้ม จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านซับตารี จุด
ผ่อนปรนชั่วคราวบ้านบึงชนังล่าง จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้าน
มะม่วง (เนิน 400) และช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้ น ซึ่ง
ปัจจุบันการด าเนินการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่อนปรนชั่วคราว 
และจุดผ่อนปรนทางการค้ายังมีอุปสรรคในการด าเนินการ 
เนื่องจากระบบอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ 
หรือไม่มี ส่งผลให้ผู้ส่งออกและน าเข้าสินค้าไม่ได้รับความ
สะดวกในการน าเข้า /ส่งออก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพื้ นที่
เศรษฐกิจชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนชั่วคราว และช่องทาง
ธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน โดยการสร้างระบบอ านวยความ
สะดวกทางการค้าให้เกิดขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงจุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้าน
มะม่วง ให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
ระบบโลจิสติกส์   

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถ
ด าเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด 

3. เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และประเทศไทย 

 4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  เกิดการขยายตัวด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

  5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ  การขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดน 

๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  
    จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางประเด็นที่ 7 การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 

7. ระยะเวลา   2 ปี 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ   (1) ก่อสร้างอาคาร ซุ้มประตูด่าน อาคารประกอบพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน C.I.Q. และ
สิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้าน
มะม่วง (เนิน 400) 
(2) ก่อสร้างลานตรวจปล่อยสินค้า อาคารส านักงาน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น 
(3) ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าด่านถาวรบ้านผักกาด 
(4) ก่อสร้างพ้ืนที่พาณิชยกรรมสมัยใหม่ (Modern Trade) 
บริเวณด่านถาวรบ้านแหลม 

8.กิจกรรมหลักท่ี 1 รวมทั้งสิ้น  211,000,000 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านบาท
ถ้วน) 
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8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
       ก่อสร้างอาคาร ซุ้มประตูด่าน อาคารประกอบ    
       พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่ปฏิบัติงานของ   
       หน่วยงาน C.I.Q. และสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ   
      บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง 
       (เนิน 400) 

      งบประมาณ 
        ปี 2561 จ านวน 55,000,000 บาท  
        ปี 2562 จ านวน 50,000,000 บาท  
        รวม 105,000,000 บาท  

      ผู้รับผิดชอบ  
        ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองตราดร่วมกับ   
        ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 

ก่อสร้างอาคาร ซุ้มประตูด่าน อาคารประกอบพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน C.I.Q. และ
สิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้าน
มะม่วง (เนิน 400) 
 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
       ก่อสร้างลานตรวจปล่อยสินค้า อาคาร
ส านักงาน    
       และปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องทางธรรมชาติ 
       บ้านท่าเส้น  
    งบประมาณ 

      ปี 2561 จ านวน 10,000,000 บาท  
      ปี 2562 จ านวน 40,000,000 บาท 
      รวม  2 ปี = 50,000,000 บาท  
      ผู้รับผิดชอบ 

    ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 
 

ก่อสร้างลานตรวจปล่อยสินค้า อาคารส านักงาน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น  
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
        ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าด่านถาวรบ้าน
ผักกาด  

      งบประมาณ  
        ปี 2561 จ านวน 20,000,000 บาท  
      ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าด่านถาวรบ้านผักกาด  
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8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 

       ก่อสร้างพ้ืนที่พาณิชยกรรมสมัยใหม่ 
       (Modern Trade)  บริเวณด่านถาวรบ้าน
แหลม 

      งบประมาณ 
        36,000,000 บาท  
      ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี 

ก่อสร้างพ้ืนที่พาณิชยกรรมสมัยใหม่ (Modern Trade)  
บริเวณด่านถาวรบ้านแหลม 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 
 
 

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ด้านจังหวัดจันทบุรี และตราด
ที่ติด 
กับจังหวัดพระตะบอง กรุงไพลิน โพธิสัต และเกาะกง ราชอาณาจักร
กัมพูชา ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าชายแดนผ่าน
ช่องทางการค้า                       ด้านจังหวัดจันทบุรี และตราดสูง
ถึง 45,352.27 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวทางการค้า
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศกัมพูชามีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูงโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี นอกจากนี้ช่องทางการค้า               
ทั้งด้านจังหวัดจันทบุรี และตร าด ยังมีถนนและท่าเทียบเรือท่ี
สามารถเชื่อมโยงการค้าผ่านแดนสู่เวียดนามตอนใต้ซึ่งมีศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าที่สูงเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี 
     การค้าชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี และตราดมีจุดผ่านแดน 
(ทางบก)                 รวม 8 แห่ง ได้แก่ ด่านถาวรบ้านแหลม  ด่าน
ถาวรบ้านผักกาด ด่านถาวร                        บ้านหาดเล็ก จุด
ผ่อนปรนชั่วคราวบ้านสวนส้ม จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านซับตารี จุด
ผ่อนปรนชั่วคราวบ้านบึงชนังล่าง จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วง                    
(เนิน 400 ) และช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ซึ่งปัจจุบั นการ
ด าเนินการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่อนปรนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทาง
การค้ายังมีอุปสรรคในการด าเนินการ เนื่องจากระบบอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ หรือไม่มี โดยเฉพาะเส้นทางถนนที่เข้าสู่
ด่านชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า    และช่องทาง
ธรรมชาติ ส่งผลให้ผู้ส่งออ กและน าเข้าสินค้าไม่ได้รับความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าเข้า /ออก จึงจ าเป็นต้องพัฒนา /ซ่อมแซมถนนให้
สามารถขนส่งสินค้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน
ชั่วคราว และช่องทางธรรมชาติให้มีความสะดวกเพ่ิมข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่
เชื่อมโยงระหว่างถนนหลัก จุดผ่อนปรนทางการค้า และช่องทาง
ธรรมชาติให้สามารถขนส่งสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมน าเข้า-
ส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด 
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5. เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันลดต้นทุนด้าน Logistic  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และประเทศไทย 

 4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

จ านวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้าน Logistic เพ่ิมข้ึน 
 
 

  5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

1. จ านวนพาหนะที่ผ่านเข้าออกบริเวณช่องทางการค้าด้านจังหวัด
จันทบุรีและตราด 
2. จ านวนผู้เดินทางเข้าออกในช่องทางการค้าด้านจังหวัดจันทบุรี
และตราด 

๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  
    จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบาย

อ่ืนๆ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางประเด็นที่ 7 การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน
ให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

7. ระยะเวลา 4 ปี 

8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดน              ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอนพังงอน-
จางวาง 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงจุดเสี่ยงแยกเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทาง
เข้า                            สู่จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วงตัด
ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3157                    สายบ่อไร่-แหลม
ค้อ กับทางหลวงหมายเลข 3159 สายเขาสมิง-นนทรี 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งการค้าและการ
ท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนสายบ้านใหม่-สะตอน-จุด
ผ่อนปรนบ้านสวนส้ม                      อ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 

8.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 
        เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทาง
หลวงหมายเลข  3210 ตอนพังงอน-
จางวาง (ยกระดับมาตรฐานทางหลวงจาก
เดิมผิวจราจร 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร 
เป็น 4 ช่องจราจร (ผิวจราจร 14.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร 

เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน                     
ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอนพังงอน-จางวาง (ยกระดับมาตรฐาน                      
ทางหลวงจากเดิมผิวจราจร 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร เป็น 4 ช่อง
จราจร (ผิวจราจร 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร 
รวมคันทางกว้าง 16.00 เมตร) ระยะทาง 14.518 กิโลเมตร 
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รวมคันทางกว้าง 16.00 เมตร) ระยะทาง 
14.518 กิโลเมตร 

      งบประมาณ 
        ปี 2561 = 50,000,000 บาท  
        ปี 2562 = 50,000,000 บาท  
        ปี 2563 = 50,000,000 บาท  
        ปี 2554 = 25,000,000 บาท  

      รวม 4 ปี =  175,000,000 บาท  
      ผู้รับผิดชอบ  
      ส านักงานแขวงทางหลวงจันทบุรี 
8.2  กิจกรรมหลักท่ี 2 

         เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงจุด
เสี่ยงแยกเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางเข้าสู่จุดผ่อน
ปรนชั่วคราวบ้านมะม่วงตัดระหว่างทาง
หลวงหมายเลข 3157 สายบ่อไร่-แหลม
ค้อ กับทางหลวงหมายเลข 3159 สายเขา
สมิง-นนทรี (ขยายทางแยกจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจร และเปลี่ยน 
จากเกาะสีเป็นเกาะยก) 
         งบประมาณ 
         ปี 2561 =  35,000,000 บาท  

       ผู้รับผิดชอบ 
       ส านักงานแขวงทางหลวงตราด 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงจุดเสี่ยงแยกเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางเข้าสู่
จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วงตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 
3157 สายบ่อไร่-แหลมค้อ กับทางหลวงหมายเลข 3159 สายเขา
สมิง-นนทรี (ขยายทางแยกจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 
และเปลี่ยนจากเกาะสีเป็นเกาะยก) 
 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 3 
        เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งการค้า และการท่องเที่ยวบริเวณ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ ชายแดนสายบ้านใหม่-สะ
ตอน-จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี 

      งบประมาณ  
         ปี 2561 =  19,500,000 บาท  
         ปี 2562  = 19,500,000 บาท  
         รวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท  

      ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักงานแขวงทางหลวงชนบท

เพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งการค้าและการท่องเที่ยว
บริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนสายบ้านใหม่-สะตอน-จุดผ่อนปรน
บ้านสวนส้ม อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
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จันทบุรี 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 4 
        เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือ
พัฒนาโครงข่าย ระหว่างจังหวัดเชื่อมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  ทางหลวง
หมายเลข 3299 ตอนช้างทูน - โชคดี        
       งบประมาณ 
        ปี 2561 = 20,000,000 บาท  
        ปี 2562 = 20,000,000 บาท  
        ปี 2563 = 20,000,000 บาท  
        ปี 2564 = 20,000,000 บาท  
        รวมทั้งสิ้น 80,000,000   บาท  
      ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักงานแขวงทางหลวงตราด 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงเพ่ือพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัด
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน
ช้างทูน - โชคดี 
 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 5 
        เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อ
พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157  
ตอนแสนตุ้ง-บ่อไร่-แหลมค้อ 

      งบประมาณ 
        ปี 2561 = 40,000,000 บาท  
        ปี 2562 = 40,000,000 บาท  
        ปี 2563 = 40,000,000 บาท  
        ปี 2564 = 40,000,000 บาท  
        รวมทั้งสิ้น 160,000,000 บาท  

      ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักงานแขวงทางหลวงตราด 

เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157  ตอนแสนตุ้ง-บ่อไร่-
แหลมค้อ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านธุรกิจการค้า
ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านธุรกิจ
ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
การแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออก และเร่ง
พัฒนาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญคือการขยายโอกาส
การลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด) มีพ้ืนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ทั้งทางบกและทางน้ า โดย
ทางบกมีพ้ืนที่ติดกับกัมพูชารวม 250 กิโลเมตร (จันทบุรี 85 
กิโลเมตร และตราด 165 กิโลเมตร ) และทางน้ ามีพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลด้านจังหวัดตราดยาวประมาณ 165.5 กิโลเมตร ซึ่งในปี 
2558 มีมูลค่าการค้าผ่านช่องทางการค้าชายแดนด้านจังหวัด
จันทบุรีและตราดรวม 45352.27 ล้านบาท โดยมีอัตราการค้า
ชายแดนขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 นอกจากนี้
การค้าชายแดนด้านตะวันออกยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก 
เนื่องจากมีเส้นทางการเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (ตอนใต้) ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชา
และเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 
7 ดังนั้นการส่งเสริมการค้าชายแ ดนและการค้าผ่านแดนด้าน
ตะวันออก (ประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ ) นอกจากจะ
ช่วยขยายตลาดให้กับสินค้า /บริการที่ส าคัญของภาคตะวันออก
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออก (ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ) มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
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เพ่ิมข้ึนตามโอกาสการเจ ริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกด้วย ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก จึง
จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกข้ึน เพ่ือขยายโอกาสในการเชื่อมโยงทางการค้ากับ
จังหวัดชายแดนของประเทศกัมพูชาซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับประเทศไทย 
(พระตะบอง ไพลิน โพธิสัต และเกาะกง ) รวมไปถึงสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (ตอนใต้) 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ซ่ึง
ขับเคลื่อนโดยการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า เชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจ เจรจาความร่วมมือและลดอุปสรรคการค้า 
รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้การค้าชายแดน /การค้าระหว่างประเทศ
ให้กับผู้ประกอบการของภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด) 

 4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 4.1 มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าจากการเข้าร่วมกิจกรรมแสดง
และจ าหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10 ล้านบาท  

4.2 มูลค่าค าสั่งซื้อสินค้าจากผลต่อเนื่องของกิจกรรมแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า มูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท/ปี 

4.3 ผลการเจรจาความร่วมมือและลดอุปสรรคการค้าไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง 

5.  ผลผลิต /ผลลัพธ์ มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออกด้านจังหวัดจันทบุรี และ
ตราด มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเด็นที่  7 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

๘. กิจกรรมหลักของโครงการ   
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กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการค้า
ชายแดนภาคตะวันออก 

งบประมาณ 
      ปี 2561 = 12,000,000 บาท 
      ปี 2562 = 12,000,000 บาท 
      ปี 2563 = 12,000,000 บาท 
      ปี 2564 = 12,000,000 บาท 
      รวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท     
      ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตราดและจันทบุรี     
       
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และชลบุรี 

 

1.จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
บริเวณด่านชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปีละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 
2.จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ปีละ 1 
ครั้ง รวม 4 ครั้ง 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก และการเจรจาธุรกิจ จ านวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดเกาะกง 
หรือจังหวัดใกล้เคียง ราชอาณาจักรกัมพูชา และ ณ จังหวัดโฮจิ
มินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
4.เจรจาความร่วมมือและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ) กับ
ราชอาณาจักรกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ปกป้องและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหม้ีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อใหเ้กดิความสมดุลตอ่ระบบนิเวศ 

งบกลุ่มจังหวัด 
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แบบ จ.๑-๑/กจ.๑-๑ 
(Project Idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project Idea)ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที๕่ ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
กลยุทธ์ 5.5 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 

จากสภาพพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกส่วนใหญ่ประสพกับปัญหา
การกัดเซาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอัตราสูงในแต่ละปี และเพ่ือปกป้องและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุล
ต่อระบบนิเวศ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังเขื่อน 
๒. เพ่ือลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างมีความรุนแรง 
๓. เพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1.เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังเขื่อน 
2.ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างมีความรุนแรง 
 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละของปริมาณการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ลดลง 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และนโยบายอื่นๆ 

1.นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
2.วิสัยทัศน์ของประเทศไทยประเด็นที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นที่4 การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่๕ ปกป้องและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุล
ต่อระบบนิเวศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 

๗. ระยะเวลา ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ปี 2561 = 15,000,000 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดตราด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณสะพานเดินเรือเพ่ือการท่องเที่ยว
บ้านแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ จ.ตราด  แบบตอกเสาเข็มพร้อมเสียบแผ่นพื้น 
คสล. ความยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ด้านหน้าเขื่อนทื้งหิน
ใหญ่ ด้านหลังเขื่อนถมทรายพร้อมปูแผ่นใยสังเคราะห์และถมดินปรับภูมิ
ทัศน์โดยรอบ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ปี 2561 = 85,000,000 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดตราด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด  แบบตอกเสาเข็มพร้อมเสียบแผ่นพ้ืน คสล. ความยาว ๑,๓๐๐ 
เมตร       ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ด้านหลังเขื่อนตอกเข็มสมอถมทราย
พร้อมปูแผ่นใยสังเคราะห์และถมดินปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 
 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ปี 2561 = 6,500,000 บาท 
 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทะเลบริเวณอ่าวอ่างศิลา ช่วงที่ 3 
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  ทีต่ั้งโครงการ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
กลยุทธ์   ส่งเสริมการปลูกป่า ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์  

สร้างความสมดุลแกร่ะบบนิเวศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความหลากหลาย อุดมสมบรูณ์ตาม
ธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดลุต่อระบบนิเวศ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้พื้นที่ป่าไม้มีความ
หลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.ชื่อโครงการ ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
๒.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน  ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์  อาทิ 
เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล  อากาศหนาว      เกิดสึนามิ แผ่นดินไหว โรคระบาดใหม่ 
ที่มีความรุนแรงมากข้ึน เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ท าลาย
ป่าและการบุกรุกยึดถือของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ผลจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านมา ท าให้มีความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของ
ประชาชนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกท าลายป่าอย่างรุนแรง ท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน ท าให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) เกิดสภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศตระหนักและมี
การรณรงค์อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา
ดังเดิม 
เนื่องจากปัจจุบันเกิดสภาวะโลกร้อน  และประชากรสัตว์ป่าเพิ่มมากข้ึน 
จึงท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ า ท าให้เกิดปัญหาสัตว์ป่าออกมาหากินนอกพ้ืนที่ 
ป่าอนุรักษ์ 
 
 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้าน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ การจัดการพื้นที่กับ
ภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓. เพื่อเพิ่มจ านวนชั้นเรือนยอกแปลงปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ า 
๔. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ต้นน้ าที่เสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
5.เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณที่มีการปลูกกระวานให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม 
6.เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ าให้เหมาะสมและเพียงพอกับสัตว์ป่า 
7.เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้เหมาะสมกับปริมาณชนิดและจ านวนของสัตว์ป่า 
8.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ 
9.ลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า 
10.สัตว์ป่าได้มีแหล่งอาหารและแร่ธาตุเพิ่มมากข้ึน 
11.เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ 

๔.ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1.ระดับความส าเร็จในการปลูกป่า 
2.ระดับความส าเร็จของการปลูกป่า,จ านวนชั้นเรือนยอดของแปลงปลูกป่าเพิ่มข้ึน 
3.ระดับความส าเร็จของการจัดท าแหล่งน้ า 
4.ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงทุ่งหญ้า 
5.สัตว์ป่าได้มีแหล่งอาหารและแร่ธาตุเพิ่มมากข้ึน 
6.ลดปัญหาช้างออกนอกพ้ืนที่ 
7.ลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง 
 

๕.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1.เพิ่มพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ยึดถือครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้กลับคืนสภาพความเป็นป่า  และอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า 
2.พื้นที่ต้นน้ าได้รับการฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์สามารถเอื้ออ านวยให้น้ าในปริมาณที่เหมาะสม (Quantity) 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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คุณภาพดี (Quality) และมีระยะเวลาการไกล (timing) ตลอดทั้งปีอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งสามารถ
ควบคุมเสถียรภาพของดินและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่ 
3.เพิ่มปริมาณแหล่งน้ าให้เพียงพอกับสัตว์ป่า 
4.แหล่งอาหารของช้างเพิ่มมากข้ึน 
5.เพิ่มแหล่งแร่ธาตุในดิน  เพื่อให้สัตว์ป่ามีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ 
6.ราษฎรมีความปลอดภัยมากข้ึน 
 

๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์ชาติ : ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
2.นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 09 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 .ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
 

๗.ระยะเวลา ๔ ปี ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘.กิจกรรมหลักของโครงการ  
๘.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 
ปลูกป่าฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษ์ 
      งบประมาณ 
ปี 2561 = 8,486,100 บาท 

ปี 2562 = 2,947,380 บาท 

ปี 2563 = 2,947,380 บาท 

ปี 2564 = 2,947,380 บาท 
รวม 4 ปี = 17,328,240 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2  
(ศรีราชา) 

1.ปลูกป่าเฉลิมพระเกีรติเพื่อแผ่นดิน 569 ไร่ 
2.ปลูกป่าเพื่อเพิ่มจ านวนชั้นเรือนยอดในแปลงปลูกป่า 1,600 ไร่ 
3.ปลูกป่าเพื่อฟื้นพื้นที่แปลงปลูกกระวานในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 1,000 ไร่ 
4.ปลูกป่าทั่วไป 600 ไร่ 
5.ปลูกป่าฟ้ืนฟูพื้นที่ต้นน้ าหลังสิ้นสุดคดี 150 ไร่ 
 

๘.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
การแก้ไขปัญหาช้างป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอก
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
      งบประมาณ 
ปี 2561 = 10,065,400 บาท 
ปี 2562 = 10,065,400 บาท 

ปี 2563 = 10,065,400 บาท 

ปี 2564 = 10,065,400 บาท 

รวม 4 ปี = 40,261,600 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2  
(ศรีราชา) 
 

1.จัดท าแหล่งน้ าส าหรับภาคตะวันออก 
2.ปรับปรุงทุ่งหญ้าส าหรับสัตว์ป่า 
3.จัดสร้างโป่งเทียม 
4.เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการ 
ภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project idea)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

กลยุทธ์ที ่5.1 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เพือ่ให้พื้นท่ีป่าไม้ มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญในการ
จั ด ร ะ บ บ อ นุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก า ร ท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและการร่วมลดปัญหาโลกร้อนและ
ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งทะเลตะวันออก  มีจ านวนพ้ืนที่ป่าลดน้อยลง สาเหตุ
จากการถูกบุกรุกท าลายลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ลด
น้อยลง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศโลก  จึงจ าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยการมุ่งเน้นให้ทุกภาค
ส่วนมีความตระหนักและส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและสัตว์น้ า ให้กลับคืนสู่ความ
อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ศึกษาทาง
ธรรมชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ด ารงชีวิตที่ดีของประชาชนสืบไป 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนมีความ
ตระหนักสร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาให้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน และเพ่ิม
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้กับ
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ประชาชนในพื้นท่ี 
 2.3 เพ่ือปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ (เดิม)  ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พัฒนาน าไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

๑. พ้ืนที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 
(200 ไร่/ปี 
2. จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ฯ (320 คน/
ปี)) 
2. สัตว์น้ ามีจ านวนเพิ่มขึ้น (35,000 ตัว/ปี) 
3. มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1แห่ง/ปี 
4.  พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 6 แห่ง 
5.  มีพ้ืนที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู จ านวน 1 แห่ง 
6.  มีทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุง  1   แห่ง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : 
1.  พ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ิมข้ึน จ านวน 200 ไร่ 
2.  พันธุ์สัตว์น้ าเพิ่มขึ้น จ านวน   5,0๐๐ ตัว 
3.  ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ จ านวน 32๐ 
คน 
4.  ป่าชายเลน ได้รับการฟื้นฟู  โดยการตัดแต่งกิ่ง เก็บขยะ
บริเวณป่าชายเลน และจัดท าตาข่ายป้องกันขยะ จ านวน 6 
แห่ง 
5.  หลักแนวไม้ไผ่บริเวณหาดเลนงอกใหม่  จ านวน 1 แห่ง 
6.  ป้ายนิทรรศการ จ านวน 50 ป้าย  
7.  หอคอย ส าหรับดูนก/ชมทิวทัศน์ จ านวน 1 แห่ง 
8.  สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,000 เมตร 
ผลลัพธ์ : 
1. มีพ้ืนที่สีเขียว เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพ่ิมขึ้น 
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลดีขึ้น 
3. มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพิ่มข้ึน 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  : 5. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  (5) การร่วมลดปัญหา
โลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ 

7. ระยะเวลา ด าเนินโครงการต่อเนื่อง เป็นเวลา  4  ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.
2564) 

กิจกรรมหลักของโครงการ  
8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  

 งบประมาณ 
ปี 2561 = 10,189,000 บาท 
ปี 2562 = 7,189,000 บาท 
ปี 2563 = 7,189,000 บาท 
ปี 2564 = 7,189,000 บาท 
รวม 4 ปี = 31,756,000 บาท 
 
 

           ผู้รับผิดชอบส านักงาน                
           ทรัพยากรธรรมชาติและ 
           สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1.ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน โดยการปลูกป่าชายเลน  
2.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  แนวทางการพัฒนา
และฟ้ืนฟูป่าชายเลนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ราษฎร และเยาวชน 
จ านวน 32๐ คน 
4.พัฒนาป่าชายเลน โดยท าความสะอาดป่าชายเลน เช่น ตัด
แต่งก่ิง เก็บขยะในบริเวณป่าชายเลน และจัดท าตาข่ายป้องกัน
ขยะ 
5.ฟ้ืนฟูป่าชายเลนบริเวณหาดเลนงอกใหม่โดยวิธีเลียนแบบ
ธรรมชาติ 
6.จัดท าป้ายป้ายสื่อความหมาย ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
 
7.ปรับปรุงหอคอยดูนก/ชมธรรมชาติ  
8.ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาป่าชายเลน 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
หลากหลายอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความ
สมดุลต่อระบบนิเวศ 
กลยุทธ์ 5.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ภาคีและเครือข่ายภายนอกเพื่อระดมความร่วมมือในการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

จังหวัดภาคตะวันออกมีทรัพยากรกรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากใน
ทะเลมแีหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่นแนวปะการัง และหญ้าทะเล รวมถึง
แหล่งปะการังเทียม  ซึ่งเป็นฐานการผลิตทรัพยากรสัตว์ทะเล และเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลภาคตะวันออกเป็น
รากฐานในการพัฒนาและสร้างรายได้จ านวนมากให้กับประชาชน ภาค
ประมง และการท่องเท่ียวน าความเจริญสู่จังหวัดและประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง  แต่การแย่งชิงและความต้องการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จาก
การเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาด้านต่างๆโดยมีเพียงฐานการผลิต
จากธรรมชาติเดิม ส่งผลให้เกิดเสียหายและเสื่อมโทรมลงนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยท่ีกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่ม
คนท่ีเปรียบเป็นคนเฝ้าทะเลหรือชุมชนชายฝั่งแน่นอนในล าดับแรก และ
ส่งผลต่อศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของจังหวัดและ
ศักยภาพของประเทศในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑) เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ลดการสูญเสียชายฝั่งทะเลโดยใช้วิธีการ
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
2.เพื่อด าเนินการจัดสร้างและจัดวางปะการังเทียม พร้อมท้ังบริหารจัดการ
การใชป้ระโยชน์แหล่งปะการังเทียมและปะการังธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
3) เพื่อด าเนินการจัดสร้างและจัดวางหญ้าทะเลเทียม(ซั้งเชือก) พร้อมท้ัง
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์แหล่งหญ้าทะเลเทียม(ซั้งเชือก) และแหล่ง
หญ้าทะเลธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
4) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการปลูกปะการังธรรมชาติ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5) เพื่อรณรงค์ สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชาย
เลน (แนวต้าน ด่านกรองขยะ ก่อนจะลงสู่ทะเล) ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก “ปล่อยปู ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”  

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

๑. สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่บริเวณพื้นท่ีท่ี
ถูกกัดเซาะ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
๒. สร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลแบบยั่งยืน
ด้วยปะการังเทียมจ านวน 4 แหล่งใน พื้นท่ี 4 จังหวัดภาคตะวันออก 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด(แหล่งละ 500 แท่ง) 
3. สร้างแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลด้วยหญ้าทะเลเทียม 
(ซั้งเชือก)จ านวน 30 แห่ง(พื้นท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดละ 10 
แห่ง แห่งละ 10 ชุด รวม 300 ชุด) 
4. พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และเทคนิคด้านการปลูกปะการัง เพื่อการ
ฟื้นฟูแหล่งปะการังธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเลในพื้นท่ีชลบุรี 
จ านวน 3 แหล่ง ครั้งละ 40 คน จ านวน 6 ครั้ง 
 5.จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ชายเลน (แนวต้าน ด่านกรองขยะ ก่อนจะลงสู่ทะเล)ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก “ปลูกป่า ปล่อยปู ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1.สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่บริเวณพื้นท่ีท่ีถูก
กัดเซาะ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
2.ด าเนินการจัดวางปะการังเทียมในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออกไดแ้ก่ 
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 1,500 แท่ง 
3.ได้หญ้าทะเลเทียม(ซั้งเชือก)เพื่อสร้างระบบนิเวศในทะเล 3 จังหวัดภาค
ตะวันออกไดแ้ก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 300 ชุด 
4. พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และเทคนิคด้านการปลูกปะการัง เพื่อการ
ฟื้นฟูแหล่งปะการังธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบจากขยะทะเลในพื้นท่ีชลบุรี 
จ านวน 3 แหล่ง คร้ังละ 40 คน จ านวน 6 ครั้ง 
5.จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ชายเลน (แนวต้าน ด่านกรองขยะ ก่อนจะลงสู่ทะเล)ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก “ปลูกป่า ปล่อยปู ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” 
จ านวน 12 ครั้ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 
5.6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 นโยบายการรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน3.ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
อนุรกัษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะและก่อให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ 
 

7.ระยะเวลา ตามแผนปีงบประมาณ 2561 – 2564  
 

8.กิจกรรมหลกัของ
โครงการ 

 

 8.1 กิจกรรมหลักที่ 
1 กิจกรรมการ
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม       
งบประมาณ  
ปี 2561 = 
49,800,000 บาท 
ปี 2562 = 
49,800,000 บาท 
ปี 2563 = 
49,800,000 บาท 
ปี 2564 = 
49,800,000 บาท 
รวม 4 ปี = 

1.กิจกรรมจ้างเหมาด าเนินการปักไม่ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด (ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานบริหารจัดการ
ฯที่ 1 ด าเนินการพื้นท่ีระยอง จันทบุรีและตราด ระยะทาง 2 ก.ม. และ
ส านักงานบริหารจัดการฯท่ี 2 ด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 
1 ก.ม.) 
2.กิจกรรมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลแบบ
ยั่งยืนด้วยปะการังเทียมและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้เกิดความ
ยั่งยืน  จ านวน 2,500 แท่ง (ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานบริหาร
จัดการฯท่ี 1 ด าเนินการพื้นท่ีระยอง จ านวน 500 แท่ง จันทบุรี จ านวน 
500 ทาง และตราด จ านวน 500 แท่ง รวม 1,500 แท่ง  และ
ส านักงานบริหารจัดการฯท่ี 2 ด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี จ านวน 
1,000 แท่ง 
3.สร้างแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลด้วยหญ้าเทียม พื้นท่ี 
3 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ านวน 
300 ชุด 
4. พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และเทคนิคด้านการปลูกปะการัง เพื่อการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
199,200,000 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
1. ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝั่งท่ี 1 
2. ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งท่ี 2 
       หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
1.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด 
2.ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี  
ตราด 
3.ทัพเรือภาคท่ี 1 
4.กรมประมง 
5.องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ฟื้นฟูแหล่งปะการังธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบจากขยะทะเลในพื้นท่ีชลบุรี 
จ านวน 3 แหล่ง ครั้งละ 40 คน จ านวน 6 ครั้ง 
5.จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ชายเลน (แนวต้าน ด่านกรองขยะ ก่อนจะลงสู่ทะเล)ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก “ปลูกป่า ปล่อยปู ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” 
จ านวน 12 ครั้ง 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย

อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
กลยุทธ์ 5.7 ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในพ้ืนที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการบูรณาการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอียดระบบก าจัดขยะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
ร่อง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูล
ฝอยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้ก าหนดให้การแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนั้นเพ่ือให้สามารถด าเนินการในการขับเคลื่อน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ จึงมีการจัดท า
เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.
2559-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายที่เก่ียวข้องใน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะใช้แผนแม่บทฯ เป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
 เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีการ
ขับเคลื่อนตามแผนแม่บทฯ โดยเฉพาะการจัดการที่ปลายทางซึ่งยัง
เป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะเพ่ือใช้ใน
การก่อสร้างได้ ท าให้ยังไม่มีระบบก าจัดขยะรองรับได้ตามแผน
แม่บทฯ และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ของแต่ละจังหวัด จ าเป็นต้องสนับสนุนผลการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วน

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบต่อไป โดยพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าร่องในการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะตามแผน
บริหารจัดการขยะของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยการ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (เทคโนโลยีการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ: Semi – Aerobic Landfill) 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะตามแผนบริหารจัดการขยะในกลุ่มพ้ืนที่ของ
จังหวัด 
2. ลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ 
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าผลการศึกษาไปต่อยอดโดย
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะตามหลักวิชาการโดยใช้งบอุดหนุนจาก
กระทรวงมหาดไทย 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องได้รับการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะตามหลักวิชาการภายในปี 2564 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต: ระบบก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลักในกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) 
ผลลัพธ์: ปริมาณขยะได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ และลด
ผลกระทบจากการจัดการขยะแบบเทกอง  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมืองฯ) 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด :  ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ 
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดการสมดุลในระบบ
นิเวศและการใช้ประโยชน์ 
๕) นโยบายส าคัญ : การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ การ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564)   
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            : การประกาศลดก๊าซเรือนกระจกใน COP 21 
ของนายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 20-25 ภายในปี ค.ศ.2030 
ความพร้อมของโครงการ : ข้อมูลเชิงวิชาการในการจัดการขยะและ
ก าจัดขยะ/ผลการวิเคราะห์ Roadmap ขยะของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 
 
 

7.  ระยะเวลา  1 ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1 คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster)ท่ี

สอดคล้องตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกร่วมด าเนินการ 
2 จัดท าแผนบริหารจัดการขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และการสร้างการมีส่วนร่ม
ในการลดคัดแยกขยะชุมชน  
2 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักน าร่อง 
3.บูรณาการงานโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะ
ในรูปแบบคณะท างาน  

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
      งบประมาณ  
      ปี 2561 = 3,600,000 บาท 
      ผู้รับผิดชอบ ส านักงาน  
      สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)      
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
ร่อง/ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด/ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหงวัด/กรม
ควบคุมมลพิษ 

1.ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย  
(เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ: Semi – 
Aerobic Landfill) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
3,600,000 บาท 
2.จัดท าแผนบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก 
3 แห่ง 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้
เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์  
กลยุทธ์ : 5.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ก่อสร้างฝาย กักเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ า บาดาล  
   

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ า 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

ที่มา  
           กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีปริมาณน้ ากักเก็บไม่เพียงพอ มี
ความจ าเป็นต้องใช้น้ าเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในด้านเกษตร ท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ในการผลิต แต่ ยังขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ า
และระบบกระจายน้ าในหลายพ้ืนที่ ท าให้เมื่อถึงในช่วงฤดูแล้ง 
เกษตรกรจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร ท าให้ผล
ไม้ได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ไม่ได้ขนาด และคุณภาพ ท าให้
ราคาตกต่ า ขายไม่ได้ราคา เกิดความเสียหายและส่งผลเดือดร้อนต่อ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก 
 
สภาพปัญหา/ความต้องการ   
         ขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ าและระบบกระจายน้ าเพ่ือ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จึงมีความต้องการให้จัดหาแหล่งเก็บน้ า
สนับสนุนการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นแก้มลิงชะลอน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนจากอุทกภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทาง
การเกษตรในช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือให้มีระบบกระจายน้ าส าหรับใช้น้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 
 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1.มีปริมาณน้ าเก็บกัก 
2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในช่วงฤดูแล้งและชะลอน้ าในช่วง
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ฤดูน้ าหลาก  
 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1.วิสัยทัศน์ของประเทศไทยประเด็นที่ 3.4 การบริหารจัดการน้ า
และระบบชลประทาน 
2.ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.นโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 06 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นที่ 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางประเด็นที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ าในภาค
ตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมการท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายใน
พ้ืนที่การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
6.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
  

๗. ระยะเวลา ปี 2561-2564  
๘. กิจกรรมหลักของโครงการ  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร                  
ทุ่งนางค า ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม                      
จ.จันทบุรี   
      งบประมาณ 
      ปี 2561 = 20,000,000 
บาท 
      ผู้รับผิดชอบ 
โครงการชลประทานจันทบุรี 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทุ่งนางค า ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม  จ.
จันทบุรี   
มีความจุเก็บกักเพ่ิมขึ้น  400,000 ลบ.ม.   พ้ืนที่รับประโยชน์  
600 ไร่ 
 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
หนองสามผาน ต.นายายอาม อ.นา
ยายอาม จ.จันทบุรี 

ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรหนองสามผาน ต.นายายอาม อ.นา
ยายอาม จ.จันทบุรี  มีความจุเก็บกักเพ่ิมข้ึน  350,000 ลบ.ม.  
พ้ืนที่รับประโยชน์ 500 ไร่ 
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      งบประมาณ 
ปี 2561= 15,000,000.-  บาท 
       ผู้รับผิดชอบ 
โครงการชลประทานจันทบุรี 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ าอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ 
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี   
      งบประมาณ 
ปี 2562 = 50,000,000.-  บาท 
      ผู้รับผิดชอบ 
โครงการชลประทานจันทบุรี 
 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ 
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี   
พ้ืนที่รับประโยชน์ 500 ไร่ 
 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ าอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ  ระยะ
ที่ 2 
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี   
      - งบประมาณ 
งบปี 2563 = 40,000,000.-  
บาท 
      - ผู้รับผิดชอบ 
โครงการชลประทานจันทบุรี 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ                     
ระยะที่ 2 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี  พื้นที่รับประโยชน์ 
500 ไร่ 
 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ าเทศบาลต าบลแสลง ต.แสลง อ.
เมือง จ.จันทบุรี   
      - งบประมาณ 
ปี 2564 = 50,000,000 บาท 
โครงการชลประทานจันทบุรี 
      - ผู้รับผิดชอบ 
       

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าเทศบาลต าบลแสลง 
ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี   
พ้ืนที่รับประโยชน์  1,670 ไร่ 
 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าแก้ม
ลิงคลองบางไผ่ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าแก้มลิงคลองบางไผ่ 
-ขุดลอกแก้มลิงคลองบางไผ่ 70,000 ลบ.ม. งบประมาณ 
3,000,000 บาท 
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งบประมาณ  
ปี 2561 = 15,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
โครงการชลประทานชลบุรี 

-ก่อสร้างอาคารระบายน้ าล้น 1 แห่ง งบประมาณ 12,000,000 
บาท  
 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
แก้ปัญหาน้ าท่วมคลองทับมา  
งบประมาณ 
ปี 2561 = 50,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
โครงการชลประทานระยอง 

แก้ปัญหาน้ าท่วมคลองทับมา  
 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า
อ่างเก็บน้ าดอกกราย 
งบประมาณ  
ปี 2562 = 25,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
โครงการชลประทานระยอง 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าดอกกราย 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าคลอง
ร่างหวาย ขุดลอกคลองร่างหวาย  
งบประมาณ  
ปี 2561 = 20,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
โครงการชลประทานตราด 

เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าคลองร่างหวาย ขุดลอกคลองร่าง
หวาย  
จ านวน 500,000 ลบ.ม. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ปกป้องและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหม้ีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมี

การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กอ่ให้เกดิความสมดลุตอ่ระบบนเิวศ 
งบกระทรวง/กรม 

 
 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 
 

 
290 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ 
                                ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบ    
                                นิเวศน ์
กลยุทธ์ : เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลต้าบล   
เกาะสีชัง  อ้าเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      จ้านวนประชากรในพื้นที่เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  อ้าเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี  มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมศักยภาพให้จังหวัดชลบุรีมีขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวและประชากรในพ้ืนที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
ส่งผลให้เกิดน้้าเสียและน้้าทิ้งจากบ้านเรือน  และร้านค้า  ซึ่งปัจจุบัน
เทศบาลต้าบลเกาะสีชังมีปริมาณน้้าเสียและน้้าทิ้งจากชุมชนเพ่ิมข้ึน
และเนื่องจากในพื้นที่เขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชังไม่มีระบบบ้าบัดน้้า
เสียรวมของชุมชน  ดังนั้นเพื่อให้การลดและขจัดมลพิษทางน้้าของเขต
พ้ืนที่เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  เป็นไปตามแนวทางท่ีก้าหนดไว้อย่าง
ยั่งยืน  จึงได้จัดท้าโครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของ
เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  การบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนที่เขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  ได้รับการ 
     บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
2.  น้้าเสียในพื้นท่ีเขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  ได้รับการบ้าบัดมี  
     คุณภาพตามมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  อ้าเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี  สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน   

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า     
            2,000  ครัวเรือน   
ผลลัพธ์ : ผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นเทศบาลต้าบลเกาะสีชังมีโรง
บ้าบัดน้้าเสียที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน  
เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียในเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งตามที่ทางราชการก้าหนด  ท้าให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น  ลดมลพิษทางน้้า  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น  ลดปัญหา



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 
 

 
291 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรมลง 
 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ข้อ
ที่ 5.6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 นโยบายการรักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย  อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ 
 

7.ระยะเวลา ตามแผนปีงบประมาณ  2561 – 2564  
และแผนปฏิบัติการ  2561 - 2564 
 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1.  ด้าเนินการจัดหาที่ดินส้าหรับก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
2.  ด้าเนินการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 
     ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
3.  ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนรวม 
4.  ด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

8.1  กิจกรรมหลักที่  1 - 4 
      งบประมาณ   
      ผู้รับผิดชอบ  
     
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
     40,000,000  บาท 
     ส้านักงานเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง  อ้าเภอเกาะสีชัง  จังหวัด 
     ชลบุร ี
1.  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
2.  ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  13  (ชลบุรี) 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ 
                                ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบ    
                                นิเวศน ์
กลยุทธ์ : เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลเมือง 

บ้านฉาง  อ้าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      จ้านวนประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง  อ้าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง  มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมศักยภาพให้จังหวัดระยองมีขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวและประชากรในพ้ืนที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
ส่งผลให้เกิดน้้าเสียและน้้าทิ้งจากบ้านเรือน  และร้านค้า  ซึ่งปัจจุบัน
เทศบาลเมืองบ้านฉางมีปริมาณน้้าเสียและน้้าทิ้งจากชุมชนเพ่ิมข้ึนและ
เนื่องจากในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบ้านฉางไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม
ของชุมชน  ดังนั้นเพ่ือให้การลดและขจัดมลพิษทางน้้าของเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองบ้านฉาง  เป็นไปตามแนวทางท่ีก้าหนดไว้อย่างยั่งยืน          
จึงได้จัดท้าโครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาล
เมืองบ้านฉาง  ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  การบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ได้รับการ 
     บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
2.  น้้าเสียในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ได้รับการบ้าบัดมี 
     คุณภาพตามมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลเมืองบ้านฉาง  อ้าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง  สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน   

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า     
            7,000  ครัวเรือน   
ผลลัพธ์ : ผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นเทศบาลเมืองบ้านฉางมีโรง
บ้าบัดน้้าเสียที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน  
เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง  ให้มีคุณภาพตาม
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มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งตามที่ทางราชการก้าหนด  ท้าให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น  ลดมลพิษทางน้้า  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   

 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ข้อ
ที่ 5.6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 นโยบายการรักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย  อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ 
 

7.ระยะเวลา ตามแผนปีงบประมาณ  2561 – 2564  
และแผนปฏิบัติการ  2561-2564 
 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1.  ด้าเนินการจัดหาที่ดินส้าหรับก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
2.  ด้าเนินการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 
     ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
3.  ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนรวม 
4.  ด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

8.1  กิจกรรมหลักที่  1 - 4 
      งบประมาณ   
      ผู้รับผิดชอบ  
     
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
     40,000,000  บาท 
     ส้านักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง  อ้าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
1.  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
2.  ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  13  (ชลบุรี) 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ 
                                ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบ    
                                นิเวศน ์
กลยุทธ์ : เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลเมืองท่าช้าง 
อ้าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       จ้านวนประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้าง  อ้าเภอเมือง
จันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สืบเนื่องมาจาก
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมศักยภาพให้จังหวัดจันทบุรีมีขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  การพัฒนากิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชากรในพ้ืนที่เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดน้้าเสียและน้้าทิ้งจากโรงแรม  
บ้านเรือน  และสถานบันเทิง  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองท่าช้างมีปริมาณ
น้้าเสียและน้้าทิ้งจากชุมชนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ิมข้ึนมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้  ดังนั้นเพื่อให้การลดและขจัดมลพิษทางน้้าของเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองท่าช้าง  เป็นไปตามแนวทางท่ีก้าหนดไว้อย่างยั่งยืน            
จึงได้จัดท้าโครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาล
เมืองท่าช้าง  ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  การบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง  ได้รับการบริหาร   
     จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
2.  น้้าเสียในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง  ได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพ  
     ตามมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลเมืองท่าช้าง  อ้าเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี  สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน   

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า     
            5,000  ครัวเรือน   
ผลลัพธ์ : ผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นเทศบาลเมืองท่าช้างมีโรง
บ้าบัดน้้าเสียที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน  
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เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าช้าง  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งตามที่ทางราชการก้าหนด  ท้าให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น  ลดมลพิษทางน้้า  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น  ลดปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรมลง 

 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ข้อ
ที่ 5.6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 นโยบายการรักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย  อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ 
 

7.ระยะเวลา ตามแผนปีงบประมาณ  2561 – 2564  
และแผนปฏิบัติการ  2561 - 2564 
 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1.  ด้าเนินการจัดหาที่ดินส้าหรับก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
2.  ด้าเนินการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 
     ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
3.  ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนรวม 
4.  ด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

8.1  กิจกรรมหลักที่  1 - 4 
      งบประมาณ   
      ผู้รับผิดชอบ  
     
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
     40,000,000  บาท 
     ส้านักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง  อ้าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัด 
     จันทบุร ี
1.  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
2.  ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  13  (ชลบุรี) 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ 
                                ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบ    
                                นิเวศน ์
กลยุทธ์ : เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลต้าบล          
เกาะช้าง  อ้าเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      จ้านวนประชากรในพื้นที่เทศบาลต้าบลเกาะช้าง  อ้าเภอเกาะช้าง  
จังหวัดตราด  มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมศักยภาพให้จังหวัดตราดมีขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวและประชากรในพ้ืนที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
ส่งผลให้เกิดน้้าเสียและน้้าทิ้งจากบ้านเรือน  โรงแรม  สถานบันเทิงและ
ร้านค้า  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต้าบลเกาะช้างมีปริมาณน้้าเสียและน้้าทิ้ง
จากชุมชนเพิ่มขึ้นและเนื่องจากในพ้ืนที่เขตเทศบาลต้าบลเกาะช้างไม่มี
ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน  ดังนั้นเพ่ือให้การลดและขจัดมลพิษ
ทางน้้าของเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเกาะช้าง  เป็นไปตามแนวทางท่ี
ก้าหนดไว้อย่างยั่งยืน  จึงได้จัดท้าโครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัด        
น้้าเสียรวมของเทศบาลต้าบลเกาะช้าง  ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  การบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนที่เขตเทศบาลต้าบลเกาะช้าง  ได้รับการ 
     บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
2.  น้้าเสียในพื้นท่ีเขตเทศบาลต้าบลเกาะช้าง  ได้รับการบ้าบัดมี 
     คุณภาพตามมาตรฐานการระบายน้้าทิ้งตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลต้าบลเกาะช้าง  อ้าเภอเกาะช้าง  
จังหวัดตราด  สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน   

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า     
            3,600  ครัวเรือน   
ผลลัพธ์ : ผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นเทศบาลต้าบลเกาะช้างมีโรง
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บ้าบัดน้้าเสียที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถบ้าบัดน้้าเสียได้  800  ลบม./วัน  
เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียในเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเกาะช้าง  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งตามที่ทางราชการก้าหนด  ท้าให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น  ลดมลพิษทางน้้า  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น  ลดปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรมลง 

 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ข้อ
ที่ 5.6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 นโยบายการรักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย  อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ 
 

7.ระยะเวลา ตามแผนปีงบประมาณ  2561 – 2564  
และแผนปฏิบัติการ  2561-2564 
 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1.  ด้าเนินการจัดหาที่ดินส้าหรับก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
2.  ด้าเนินการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 
     ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
3.  ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนรวม 
4.  ด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

8.1  กิจกรรมหลักที่  1 - 4 
      งบประมาณ   
      ผู้รับผิดชอบ  
     
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
     40,000,000  บาท 
     ส้านักงานเทศบาลต้าบลเกาะช้าง  อ้าเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด 
1.  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด 
2.  ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  13  (ชลบุรี) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 

 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2557 - 2560) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

วิสัยทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล  แหล่ง
ผลิ ตสิ นค้าเกษตรคุณภาพ ฐาน
อุ ตสา หกร รมที่ เป็ น มิ ตร ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน  ประตูสู่
เศรษฐกิจโลก 

ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว
ชั้นน าในอาเซียน ฐานการผลิตและ
จ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ 
เพ่ือการส่ งออก แหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิง
เกษตร  เชิ งสุ ขภา พ และกา ร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก  

เพ่ือเป็ นการตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ซ่ึงจะสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ การ พัฒนา
ภาคกลางไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจน  

เป้าประสงค์รวม • เศรษฐกิจของกลุ่ มจั งหวั ดภาค
ตะวันออกขยายตัวอย่างต่อเนื่องมี
เสถี ยรภาพ มาตรฐานสู่สากล 
และสามารถแข่งขันได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
• เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การ
ขนส่ง การค้า การลงทุน และ      
โลจิสติกส์ ระดับนานาชาติ พร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
• ทรั พ ยา ก ร ธ ร รม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์สอดรับ
กับระบบนิ เวศ และกา ร ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  

• เศรษฐกิจของกลุ่มจั งหวั ดภาค
ตะวันออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
สมดุล มีเสถียรภาพ และสามารถ
แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ  

• เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การ
ลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ 
ระดับนานาชาติ  พร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน 

• ทรั พย า กร ธร ร มชา ติ แล ะ
สิ่งแวดล้อมมีดวามอุดมสมบูรณ์
เพ่ิมขึ้น และมีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่ งยืน โดยทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการ  

1. ตัดค า ฟุ่มเ ฟือย ให้ มี
ความกระชับมากขึ้น  
2. เพ่ือ ให้ สอดคล้องกับ
ทิศทางและนโยบาย ต่างๆ 
ของรัฐบาลในปัจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่ องเที่ยว 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ มี
ความหลากหลายเชื่ อมโยงการ
ท่องเที่ ยวในกลุ่มจั งหวั ดอย่ าง
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พั ฒนา แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วแล ะ
กิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภา คตะวั นออกให้ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิง
สุขภาพ และการท่องเที่ ยวโดย
ชุมชน 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชา ยทะเลนา นา ชาติ ใน
ชลบุรี ให้ เป็ น ฐานกา ร
กระจ ายรา ยได้และกา ร
สร้างงาน 
2. ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ร ะ ย อ ง 
จันทบุรี  ตร าด  ให้ เป็ น



 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2557 - 2560) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เชิ ง เกษตร  เชิ งสุขภา พ 
และกา รท่ อง เที่ ย ว โดย
ชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
อ านวยความสะดวกด้านการค้า 
การลงทุ น และการท่ องเที่ ย ว 
รวมทั้ งจัดเตรี ยมระบบโครงข่าย
บริ ก า ร พ้ื น ฐา นบริ เ วณ เข ต
เศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนา พ้ืนที่ เศรษฐกิจบริ เวณ
ชายแดนให้เป็นประตู เศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญ เติบโตอย่ างยั่งยื น และ
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

พัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเป็ นประตู
เศรษฐ กิ จ เชื่ อมโย ง กั บ
ประเทศเ พ่ื อนบ้ า น ใ ห้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ
เกิดผลที่ เป็ นรู ปธรรมใน
พ้ืนที่เป้าหมายเขตเศรษฐกิจ
เศษชายแดน 10 พ้ืนที่ 
ได้แก่ ตราด และจันทบุรี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้
ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งในพ้ืนที่ให้มากขึ้น สนับสนุน
การเป็ นประตูสู่ เศรษฐกิจโลก 
รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พ้ืนที่   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ - 
 

เนื่องจากไม่ใช่กระบวนการ
หลั ก เป็ นกร ะบวนกา ร
สนั บสนุน สมควรยุ บ แต่
สา มา รถ สนั บส นุ น ใ น
ปร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  เ ศร ษฐ กิ จ
ชายแดน และอุตสาหกรรม 
จึงควรก าหนดอยู่ในระดับ
กล ยุ ท ธ์ ข อง ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตร ฐานสอดคล้ องกับควา ม
ต้ องกา รทั้ ง ใ นประเทศแล ะ
ต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มี
ความทันสมัยและเป็นสากลเพ่ือให้
เป็ นฐานการผลิตและจ าหน่ าย
ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมงเพ่ือการ
ส่งออก 

1. เพ่ือพัฒนาธุรกิจการค้า
ขายผลไม้จังหวัดระยองด้าน
ตะวันตก จันทบุรี ตราด ให้
เป็ น ฐา นก า รผลิ ตแล ะ
จ าหน่ายผลไม้เพ่ือการส่งออก 
2. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงปศุ
สัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ เนื้อ ไก่
ไข่ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง
ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้
มาตรฐานความปลอดภั ย
สอดคล้องกับความต้องการ



 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2557 - 2560) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

ของผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
3. เ พ่ื อ พั ฒนา พ้ื นที่ ที่ มี
ศักยภาพด้านประมงและ
เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า บริเวณ
ชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ให้ คงควา มอุ ดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ มีการใช้
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และ
ค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ ให้ เกิ ดความ
ขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร พั ฒ น า ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี
แ ล ะจั งห วั ด ร ะ ยอ งใ ห้ เ ป็ น
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว
ชั้นน าในอาเซียน 

1. เพ่ือยกระดับการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี ระยอง ให้เป็น
กลุ่ มอุตสาหกรรมส าหรั บ
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
2. เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟู พ้ืนที่
บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝ่ั ง ท ะ เ ล
ตะวั นออก ให้ เป็ นฐา น
อุตสา หกร รมหลั กของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่ างมี
สมดุ ล  มี ปร ะสิ ทธิ ภ า พ 
สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ 
3. เพ่ือริเริ่มโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor 
Development :EEC) ให้เป็น
เขตเศรษฐกิจชั้ นน าของ
อาเซียน เพ่ือส่งเสริม 10  
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้
เป็ น ก ล ไ ก ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New 
Engine of Growth) 



 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2557 - 2560) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
อนุ รั ก ษ์  ฟ้ืน ฟู  ป้ อ งกั น และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พ่ื อ ใ ห้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความอุดมสมบู รณ์ปราศจาก
มลภาวะและก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย 
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการ
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

เพ่ือให้ประเด็นยุ ทธศาสตร์ มี
ความกระชับมากขึ้น โดยมุ่งไป
ที่ ก า ร ป ก ป้ อ ง ฟ้ื น ฟู 
ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแ วดล้ อม  ให้ มี ควา ม
หลากหลาย และใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม ส่งผลคือความ
สมดุลระบบนิเวศ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 

 



 
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด  

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาตตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ชลบุรี จังหวัด ระยอง จังหวัด จันทบุรี จังหวัด ตราด 

อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปิโตร
เคมีภัณฑ์ ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเกษตรแปรรูป 

เกษตรแปรรูป เกษตรแปรรูป 

ด้านเกษตร : มันส าปะหลัง อ้อย 
ปาล์มน้ ามัน 
ด้านปศุสัตว์ : ไก่เน้ือ ไก่ไข่ สุกร 

ด้านเกษตร : มันส าปะหลัง 
สับปะรด ยางพารา ทุเรียน มังคุด 
ด้านประมง: กุ้งขาว  
ด้านปศุสัตว์ : ไก่เน้ือ ไก่ไข่ 

ด้านเกษตร : ยางพารา ทุเรียน มังคุด 
ล าไย พริกไทย 
ด้านประมง: กุ้งขาว 

ด้านเกษตร : สับปะรด ทุเรียน 
มังคุด 
ด้านประมง: กุ้งขาว 

ชายทะเลนานาชาติ (พัทยา) 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
(เกาะสีชัง) 
-  เกาะล้าน 

ท่องเท่ียวโดยชุมชน (ปากน้ าประ
แสร์) 
ถนนเลียบชายฝ่ังทะเล : ถนนบูรพา
ชลทิต 
-  เกาะเสม็ด 

ท่องเท่ียวโดยชุมชน (ริมน้ าจันทบูรณ์) 
ถนนเลียบชายฝ่ังทะเล : ถนนบูรพา
ชลทิต 
 

เชิงนิเวศ ท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(บ้านน้ าเช่ียว ) 
-  เกาะช้าง เกาะกูด 

ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง - ท่าเทียบเรือมาบตาพุด 
 - สนามบินอูตะเภา 
 

เศรษฐกิจชายแดน - บ้านแหลม  
- บ้านผักกาด 

เศรษฐกิจชายแดน 
- บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 

 

 - อัญมณี 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ ง
กระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

ภาคผนวก ค   

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของ
แต่ละจังหวัดท่ีโดดเด่น
แตกต่างจากกลุ่มจังหวัด  

 

กลุ่มจังหวัด  

 
อุตสาหกรรมสีเขียว 

 
เกษตรคุณภาพปลอดภัย

เพ่ือการส่งออก 

 
 

การท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย 

 

จุด
เน้

นท
าง

ยุท
ธศ

าส
ตร

์
ขอ

งก
ลุ่ม

จัง
หว

ัด 

(๑) 

(๒) 

(๓) 

 

 
การค้าและการลงทุนใน

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ 
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