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คํานํา 

 

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ได�จัดทําแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบแนวทางการดําเนินงาน และรวบรวม
ข�อมูลเพ่ือสนับสนุนในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เสนอของบประมาณของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรี ในการส2งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงแผนปฏิบัติการฉบับนี้ สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรีได�รวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล�องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให�เกิดการบูรณาการการทํางานร2วมกัน รวมท้ังมีการรวบรวมความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
จากผู� มีส2วนได�ส2วนเสียนํามาปรับปรุงโดยให�สอดคล�องกับความต�องการของผู� มีส2วนได�ส2วยเสีย และ
สภาพแวดล�อมอ่ืน 

 แผนปฏิบัติการฉบับนี้ มุ2งเน�นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี โดยให�มีความสอดคล�อง
กับกรอบแนวคิดกับยุทธศาสตร;ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม2บทภายใต�ยุทธศาสตร;ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความ
ม่ันคง และนโยบายระดับกระทรวง รวมถึงแผนปฏิบั ติการด�านต2าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม  

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี หวังเปFนอย2างยิ่งว2า แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเปFนเครื่องมือสําคัญในการวางกรอบการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให�เกิดความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย2างเปFนรูปธรรม สอดคล�องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมุ2งไปสู2
การพัฒนาอย2างยั่งยืน 
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ส�วนท่ี 1  
บทสรุปผู�บริหาร 

 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ป� 2564 จัดทําข้ึนเพ่ือเป-นทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี โดยมีกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนโยบายระดับประเทศ ได�แก7 ยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป� 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม7บทภายใต�ยุทธศาสตร9ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความม่ันคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด�านต7าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก7อให�เกิดความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย7างเป-นรูปธรรม 
และสอดคล�องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน มุ7งไปสู7การพัฒนาอย7างยั่งยืนท่ีแท�จริง  

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ได� ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบั ติการด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ป� 2564 เพ่ือให�สอดคล�องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพิจารณาและ
วิเคราะห9ปEจจัยท่ีเก่ียวข�องกับจังหวัด (SWOT Analysis & TOWs) ได�แก7 การวิเคราะห9ปEจจัยภายใน (Internal 
Factors) จุดแข็งและจุดอ7อนขององค9กร การวิเคราะห9ปEจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและ
อุปสรรคในมิติต7าง ๆ ท่ีมีผลต7อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห9ดังกล7าว นําไปสู7การกําหนดวิสัยทัศน9 
พันธกิจ เป\าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือผลักดันให�ภาคการผลิตมีความ
สมดุล ม่ันคง และยั่งยืน อีกท้ังการส7งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล�องกับศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัด 
โดยการนําวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต9ใช�ก7อให�เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค7า
และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการให�มีความเข�มแข็งและแข7งขันได� โดยการพัฒนาปEจจัย
สนับสนุน การอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุ7มคลัสเตอร9 และการบูรณาการนโยบาย/
แผนงานกับภาคส7วนท่ีเก่ียวข�อง จะเอ้ือให�เกิดการลงทุน และลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การ
ส7งเสริมสถานประกอบการท่ีเป-นมิตรต7อสังคมและสิ่งแวดล�อมจะอาศัยการกํากับดูแลอย7างท่ัวถึง การถ7ายทอด
องค9ความรู�และการสร�างเครือข7ายการมีส7วนร7วมของภาคประชาชนเป-นกลไกในการขับเคลื่อน  

 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ป� 2564 ได�กําหนดวิสัยทัศน9 พันธกิจ
และประเด็นการพัฒนาด�านอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 

 วิสัยทัศน� “อุตสาหกรรมสร�างสรรค9 มีคุณภาพ เป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและชุมชนอย7างสมดุล และ
ยั่งยืน” 
   พันธกิจ 
   1. กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายว7าด�วยโรงงาน กฎหมายว7าด�วยแร7 กฎหมายว7า
ด�วยพิกัดอัตราค7าภาคหลวงแร7 กฎหมายว7าด�วยมาตรฐานผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม กฎหมายว7าด�วยการจด
ทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในส7วนภูมิภาค 
   2. ส7งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู�ประกอบการให�มีความเข�มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข7งขันในตลาดโลก  
   3. บูรณาการการมีส7วนร7วมกับทุกภาคส7วนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 

 ประเด็นการพัฒนาด�านอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
 1. ยกระดับศักยภาพผู�ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ7มเป\าหมาย 
 2. การพัฒนาปEจจัยสนับสนุนให�เอ้ือต7อการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 3. การส7งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให�เป-นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล�อม 
 4. การพัฒนาสมรรถนะองค9กร 
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ส�วนท่ี 2 
ความสอดคล�องกับแผน 3 ระดับ 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
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ส�วนท่ี 2  
ความสอดคล�องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตร�ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร� ด�านการสร�างขีดความสามารถในการแข�งขัน (หลัก) 
 (1) เป\าหมาย 
 เป\าหมายท่ี 1 ประเทศไทยเป-นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว เศรษฐกิจเติบโตอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 เป\าหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข7งขันสูงข้ึน 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร9 
  ประเด็นท่ี 1 การเกษตรสร�างมูลค7า  
  (เกษตรอัตลักษณ9พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 
 ประเด็นท่ี 2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู�ประกอบการยุคใหม7 
  (สร�างผู�ประกอบการอัจฉริยะ สร�างโอกาสเข�าถึงตลาด สร�างโอกาสเข�าถึงข�อมูล ปรับ
บทบาทและโอกาสการเข�าถึงบริการภาครัฐ) 
 (3) การบรรลุเป\าหมายตามยุทธศาสตร9ชาติ  
 1) ด�านเกษตรสร�างมูลค7า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข7งขันให�กับอุตสาหกรรม
เกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดท้ังห7วงโซ7อุปทานขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ9 บรรจุภัณฑ9 ให�มีมูลค7าเพ่ิมและผลิตภาพท่ีสูงข้ึน พร�อมทดสอบความต�องการการตลาดต7อ
ยอดงานวิจัยสูงเชิงพาณิชย9 และกระตุ�นให�เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ9รูปแบบใหม7ท่ีมีมูลค7าเพ่ิมสูงข้ึน 
 2) ด�านการเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู�ประกอบการยุคใหม7 โดยการให�ความช7วยเหลือ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนผ7านศูนย9ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และการให�บริการปรึกษาแนะนําผ7านศูนย9สนับสนุนและ
ช7วยเหลือ SMEs 
 2) ยุทธศาสตร�ชาติ ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป:นมิตรกับส่ิงแวดล�อม (รอง) 

(1) เป\าหมาย 
 เป\าหมายท่ี 1 อนุรักษ9และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรมให�คนรุ7นต7อไปได�

ใช�อย7างยั่งยืน มีสมดุล 
 เป\าหมายท่ี 2 ฟghนฟูและสร�างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
เป\าหมายท่ี 3  ใช�ประโยชน9และสร�างการเติบโต บนฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมให�สมดุลภายใน

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 เป\าหมายท่ี 4  ยกระดับกระบวนทัศน9 เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส7วนร7วมและธรรมาภิบาล 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร9 
 ประเด็นท่ี 1 สร�างการเติบโตอย7างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (อนุรักษ9และฟghนฟูแม7น้ําลําคลองและแหล7งน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ ส7งเสริมการ
บริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน) 
 ประเด็นท่ี 2 สร�างการเติบโตอย7างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป-นมิตรต7อสภาพภูมิอากาศ 
  (ลดการปล7อยกiาซเรือนกระจก มุ7งเป\าสู7การลงทุนท่ีเป-นมิตรต7อสภาพภูมิอากาศใน
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน) 
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 ประเด็นท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ7นเน�นความเป-น
เมืองท่ีเติบโตอย7างต7อเนื่อง 
  (จัดทําแผนผังภู มินิ เวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ9ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย7างเป-นเอกภาพ พัฒนาพ้ืนท่ี
เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย7างยั่งยืน 
จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต7อสิ่งแวดล�อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให�เป-นไปตามมาตรฐานสากล
และค7ามาตรฐานสากล พัฒนาเครือข7ายองค9กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ7มอาสาสมัคร ด�ายกลไกการมี
ส7วนร7วมของทุกภาคส7วนในท�องถ่ิน) 
 (3) การบรรลุเป\าหมายตามยุทธศาสตร9ชาติ 
 การจัดการขยะและมลพิษอย7างยั่งยืนด�วยการส7งเสริมการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนท่ีได�จากการรีไซเคิล
ขยะหรือของเสียจากอุตสาหกรรม เพ่ือลดการเกิดขยะและลดปEญหามลพิษต7อสิ่งแวดล�อมและชุมชน รวมท้ัง
ส7งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเป\าหมาย ลดการปล7อยมลพิษและ
ผลกระทบต7อสิ่งแวดล�อม การสนับสนุนผู�ประกอบการให�มีการนํามาตรฐานด�านความรับผิดขอบต7อสังคม และ
อุตสาหกรรมสีเขียว 

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวข�อง) 
 2.2.1 แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ  

  (1) ประเด็น 3 การเกษตร 
1) เป\าหมายระดับประเด็นของแผนแม7บทฯ 

  � เป\าหมาย ผลิตภัณฑ9มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  � เป\าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  � การบรรลุเป\าหมายตามแผนแม7บทฯ 
   โดยการส7งเสริมการสร�างมูลค7าเพ่ิมจากสินค�าเกษตรไปสู7การแปรรูปผลิตภัณฑ9ใหม7 ลด

ปEญหาผลผลิตล�นตลาด ช7วยส7งเสริมให�เกิดอาชีพ สร�างรายได�ให�กับเกษตรกร ค7าใช�จ7ายในการขนส7งสินค�า
เกษตรลดลง การแปรรูปก7อให�เกิดธุรกิจต7อเนื่อง 

   2) แผนย7อยของแผนแม7บทฯ 3.4 เกษตรแปรรูป 
  � แนวทางการพัฒนา 
   ส7งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต9ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความแตกต7าง และ

เพ่ิมมูลค7าในผลิตภัณฑ9และสินค�าเกษตร รวมท้ังการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค�าเกษตร
ชั้นสูงท่ีมีคุณค7าเฉพาะ และผลิตภัณฑ9คุณภาพสูงท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดไปสู7การผลิตเชิงพาณิชย9 

  � เป\าหมายของแผนย7อย 
   สินค�าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ9มีมูลค7าเพ่ิมข้ึน  
  � การบรรลุเป\าหมายตามแผนย7อยของแผนแม7บทฯ 
  โดยการพัฒนาองค9ความรู�ให�แก7ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP ในเรื่อง

ของนวัตกรรม (Innovation) และเศรษฐกิจสร�างสรรค9 (Creative Economy) และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ9ให�
มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงผ7านเกณฑ9มาตรฐานผลิตภัณฑ9ชุมชนและสอดคล�องกับความต�องการของตลาด 
พัฒนากระบวนการผลิตสินค�า โดยส7งเสริมให�มีการใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พร�อมท้ังออกแบบตราสินค�าและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ9 เพ่ือเพ่ิมมูลค7าผลิตภัณฑ9 
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 (2) ประเด็น 18 การเติบโตอย�างย่ังยืน 
  � เป\าหมาย  
   สภาพแวดล�อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย7างยั่งยืน 
  � การบรรลุเป\าหมายตามแผนแม7บทฯ 

    โดยรณรงค9และสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในชุมชน ช7วยกันกํากับดูแลและเฝ\าระวังการ
เกิดผลกระทบด�านมลพิษสิ่งแวดล�อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ส7งเสริมการมีส7วนร7วมของชุมชน 
สถานประกอบการและส7วนราชการท่ีเก่ียวข�องในรูปแบบเครือข7ายให�มีส7วนร7วมในการเฝ\าระวัง การเกิดผล
กระทบด�านมลพิษสิ่งแวดล�อมของสถานประกอบการ รวมท้ังกระตุ�นให�เกิดการเฝ\าระวังการเกิดผลกระทบด�าน
มลพิษของสถานประกอบการท่ีมีต7อชุมชนอย7างต7อเนื่อง  
    นอกจากนี้ ยังส7งเสริมให�สถานประกอบการอุตสาหกรรมดําเนินการให�เป-นไปตาม
หลักเกณฑ9ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล�อมและรับผิดชอบต7อสังคม เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจกับประชาชน ชุมชน 
ในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ9การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล�อมท่ีดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม และ
ภาคประชาชนมีส7วนร7วมในการดําเนินงานทุกกระบวนงาน 

  3) แผนย7อยของแผนแม7บทฯ 3.1 การสร�างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   � แนวทางการพัฒนา 
   ส7งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนโดยการพัฒนาและส7งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีช7วยสร�างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว9 และประมง ตลอดห7วงโซ7
คุณค7า และกําหนดให�ผลิตผลิตภัณฑ9ท่ีเป-นมิตรต7อสิ่งแวดล�อม พร�อมติดฉลากสิ่งแวดล�อม และส7งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให�เป-นมิตรต7อสิ่งแวดล�อม และมีมาตรการเพ่ือจํากัดการใช�เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรท่ีไม7เป-นมิตรต7อสิ่งแวดล�อมตามช7วงเวลาท่ีเหมาะสม พัฒนาและส7งเสริมการท7องเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือให�
แหล7งท7องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกต7างๆมีมาตรฐานตามแนวทางการท7องเท่ียวท่ียั่งยืน โดยส7งเสริมท้ัง
อุปสงค9และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร�างมูลค7าเพ่ิมและประโยชน9สูงสุดต7อประชาชนในท�องถ่ิน รวมท้ังการ
ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ ท้ังด�านการพัฒนาเครือข7ายท่ีประกอบด�วยสมาชิก
จากทุกภาคส7วนท่ีเก่ียวข�อง การยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร9เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด�าน
ฐานข�อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานสากล โดยการใช�มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร9 มาตรการทางสังคม และการบังคับใช�กฎหมาย เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการผลิตและการบริโภคอย7างยั่งยืน 

   � เป\าหมายของแผนย7อย 
   การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน  
   � การบรรลุเป\าหมายตามแผนย7อยของแผนแม7บทฯ 
   ส7งเสริมและสนับสนุนให�ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการด�วยความรับผิดชอบต7อ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อม การมีส7วนร7วมท้ังภาครัฐ ชุมชน และอุตสาหกรรม มุ7งสู7การพัฒนาอย7างยั่งยืน 
  4) แผนย7อยของแผนแม7บทฯ 3.3 การสร�างการเติบโตอย7างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป-นมิตรต7อ

สภาพภูมิอากาศ 
   � แนวทางการพัฒนา 
   ลดการปล7อยกiาซเรือนกระจก 
   � เป\าหมายของแผนย7อย 
   การปล7อยกiาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
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  � การบรรลุเป\าหมายตามแผนย7อยของแผนแม7บทฯ 
   การให�ความรู�เก่ียวกับการจัดทําแผนหรือกิจกรรมส7งเสริม แนวคิดและการคํานวณ

ปริมาณการปล7อยกiาซเรือนกระจก เพ่ือลดระดับมลพิษทางอากาศ (ในรูปคาร9บอนไดออกไซด9) ในพ้ืนท่ี 
  5) แผนย7อยของแผนแม7บทฯ 3.4 การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต7อสิ่งแวดล�อม และ

สารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให�เป-นไปตามมาตรฐานสากล 
   � แนวทางการพัฒนา 
   - จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
   - จัดการคุณภาพน้ําในแหล7งน้ําผิวดิน แหล7งน้ําใต�ดิน และแหล7งน้ําทะเลคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการใช�ประโยชน9 
   - จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให�เป-นไป

ตามมาตรฐานสากล 
   � เป\าหมายของแผนย7อย 
    - คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู7ในระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
    - คุณภาพน้ําในแหล7งผิวดิน แหล7งน้ําใต�ดินและแหล7งน้ําทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ

ประเภทการใช�ประโยชน9 
    - การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   � การบรรลุเป\าหมายตามแผนย7อยของแผนแม7บทฯ 
   มุ7งเน�นการเปqดโอกาสให�ชุมชน สถานประกอบการรวมท้ังส7วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ได�มี

ส7วนร7วมในการป\องกันและเฝ\าระวังการเกิดปEญหาด�านมลพิษในรูปแบบเครือข7ายการเฝ\าระวัง เน�นการป\องกัน
แบบเชิงรุก อันจะส7งผลในการเพ่ิมขีดความสามารถการป\องกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของสถานประกอบการได�
เป-นอย7างดี ซ่ึงการดําเนินการเหล7านี้จะเกิดเป-นรูปธรรมท่ีชัดเจนได� ต�องอาศัยความร7วมมือจากทุกภาคส7วน
ร7วมกันเฝ\าระวังการเกิดปEญหาด�านมลพิษและนําไปสู7การสร�างมวลชนสัมพันธ9เพ่ือการป\องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมกันอย7างต7อเนื่อง 

 

 2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค9 
  1. เพ่ือให�คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได�รับความเป-นธรรมในการเข�าถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู�ด�อยโอกาสได�รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข�มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได� 

  2. เพ่ือให�เศรษฐกิจเข�มแข็ง แข7งขันได� มีเสถียรภาพ มีความยั่งยืน สร�างความเข�มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม7โดยการใช�นวัตกรรมท่ีเข�มข�นมากข้ึน สร�างความเข�มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร�างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

  3. เพ่ือรักษาและฟghนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�สามารถสนับสนุน
การเติบโตท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

  4. เพ่ือให�มีการกระจายความเจริญไปสู7ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม7 
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  2) เป\าหมาย 
  1. ความเหลื่อมล้ําทางด�านรายได�และความยากจนลดลงเศรษฐกิจฐานรากมีความเข�มแข็ง 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข�าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย7าง
ท่ัวถึง และเป-นธรรม กลุ7มท่ีมีรายได�ต่ําสุดร�อยละ 40 มีรายได�เพ่ิมข้ึนอย7างน�อย 15 

  2. ระบบเศรษฐกิจมีความเข�มแข็งและแข7งขันได�โครงสร�างเศรษฐกิจปรับสู7เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีประกอบการรุ7นใหม7และเป-นสังคมผู�ประกอบการ ผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ท่ีเข�มแข็งสามารถใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร�างสรรค9คุณค7าสินค�าและบริการ มีระบบการผลิต
และให�บริการจากฐานรายได�เดิมท่ีมีมูลค7าเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและการบริการ ฐานความรู�
ชั้นสูงใหม7ๆ ท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให�บริการ     สู7ภูมิภาค
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ 5 ต7อป� และมี
ปEจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส9 พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือต7อการขยายตัวของภาค
การผลิตและการบริการ 

  3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล�อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป-นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  

3) ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความเป:นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
   3.1 เป\าหมายระดับยุทธศาสตร9 

เป\าหมายท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให�มีความเข�มแข็ง เพ่ือให�ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได�รับส7วนแบ7งผลประโยชน9ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

3.2 แนวทางการพัฒนา 
เสริมสร�างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร�างความเข�มแข็งการเงิน

ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได� มีสิทธิในการจัดการทุน 
ท่ีดิน และทรัพยากรภายในชุมชน ดังนี้ 
  1. สร�างและพัฒนาผู�นําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให�มีขีดความสามารถในการสร�างแรง
บันดาลใจให�เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 
ส7งเสริมการรวมกลุ7มและสร�างจิตสํานึกให�ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 
  2. ส7งเสริมให�เกิดชุมชนแห7งการเรียนรู�ด�วยกระบวนการวิจัยและการถ7ายทอดองค9ความรู�ใน
ชุมชน เพ่ือนําไปสู7การแก�ไขปEญหาในพ้ืนท่ีและการต7อยอดองค9ความรู�ไปสู7เชิงพาณิชย9 รวมท้ังส7งเสริมการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร�างการจัดการความรู�ในชุมชน 
  3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส7งเสริมการประกอบอาชีพของผู�ประกอบการระดับชุมชน  
การสนับสนุนศูนย9ฝrกอาชีพชุมชน การส7งเสริมการเชื่อมต7อระหว7างเครือข7ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจชุมชน การสร�างความร7วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร7วมกันพัฒนาความรู�ในเชิง
ทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกต9ใช�ในทางปฏิบัติเพ่ือสร�างศักยภาพให�กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ  
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส7งเสริมการท7องเท่ียวท�องถ่ินและการ
ท7องเท่ียวเชิงอนุรักษ9ในชุมชนท่ีมีแหล7งท7องเท่ียว 

4) ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างย่ังยืน 
  4.1 เป\าหมายระดับยุทธศาสตร9 

1. เศรษฐกิจขยายตัวอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป\าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตได�ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป-นอยู7และคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 
เป\าหมายท่ี 2 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
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2. การสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจรายสาขา 
เป\าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย7างเข�มแข็งและเป-นฐานในการสร�างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เป\าหมายท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีไปสู7เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เป\าหมายท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมมีบทบาทต7อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

 4.2 แนวทางการพัฒนา 
 การเสริมสร�างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข7งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ7งเน�นการสร�างความเชื่อมโยงของห7วงโซ7มูลค7าระหว7างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค�าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข7งขันของประเทศ สร�างรายได�และกระจายรายได�สู7คนในชุมชนอย7างท่ัวถึง อัน
จะนํามาซ่ึงความเข�มแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
1) เสริมสร�างฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืน 
2) สร�างและถ7ายทอดองค9ความรู�ทางวิชาการ วิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

ภูมิปEญญาท�องถ่ินด�านการเกษตรแบบมีส7วนร7วม 
3) ยกระดับการผลิตสินค�าเกษตรและอาหารเข�าสู7ระบบมาตรฐานและสอดคล�องกับความ

ต�องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย  
 1. พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค�าเกษตรและอาหารให�เป-นท่ียอมรับในระดับสากล ท้ังใน

กลุ7มสินค�าท่ีเป-นอาหารและไม7ใช7อาหาร  
 2. ส7งเสริมการผลิตสินค�าเกษตรและอาหารให�ได�คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย

และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ  
 3. ขับเคลื่อนการผลิต สินค�าเกษตรอินทรีย9อย7างจริงจัง 

  4) เสริมสร�างขีดความสามารถการผลิตในห7วงโซ7อุตสาหกรรมเกษตร โดย 
   1. เสริมสร�างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ7ม  
   2. ส7งเสริมให�เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว9 และการทําประมงให�สอดคล�องกับศักยภาพ 
พ้ืนท่ีและความต�องการของตลาด (Zoning)  
   3. วิจัยพัฒนาและใช�เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม7ในกระบวนการผลิต  
   4. สนับสนุนการสร�างมูลค7าเพ่ิมสินค�าเกษตร และการใช�ประโยชน9จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือต7อยอดองค9ความรู�และพัฒนาผลิตภัณฑ9มูลค7าสูง  
   5. บริหารจัดการผลผลิตอย7างเป-นระบบครบวงจร  
   6. พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ีกระทบต7อสินค�าเกษตร  
   7. สร�างความร7วมมือด�านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

5) ส7งเสริมและเร7งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย  
1. ส7งเสริมให�เกษตรกรมีส7วนร7วมในการกําหนดนโยบาย  
2. ส7งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
3. ควบคุมการใช�สารเคมีทางการเกษตร ท่ีเป-นอันตรายต7อสุขภาพและสิ่งแวดล�อมอย7าง

เคร7งครัด 
6) พัฒนาปEจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน เกษตรกรรุ7นใหม7 

ดังนี้  
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1. พัฒนาฐานข�อมูลด�านอุปสงค9และอุปทานด�านการเกษตร  
2. สร�างบุคลากรด�านการเกษตร  
3. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตรให�ทันสมัย 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถก�าวไปสู7ประเทศท่ีมีรายได�สูง 
จําเป-นต�องมีการกําหนดอุตสาหกรรมเป\าหมายท่ีมีศักยภาพในปEจจุบัน เพ่ือเป-นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใน
ระยะต7อไปได� รวมท้ังกําหนดอุตสาหกรรมอนาคตท่ีสามารถใช�โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม7ๆในโลก 
เช7น การก�าวเข�าสู7สังคมผู�สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี การปรับตัว
เข�าสู7ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข�มข�น ดิจิทัล และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการกําหนดอุตสาหกรรมเป\าหมายและแนวทางการพัฒนาในช7วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 นั้น 
พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต7างๆ ในโลกและศักยภาพในการ
แข7งขันท่ีแท�จริงของประเทศไทยในปEจจุบัน  

ซ่ึงแบ7งกลุ7มอุตสาหกรรมเป\าหมายได�เป-น 2 กลุ7ม คือ (1) กลุ7มอุตสาหกรรมท่ีปEจจุบัน
ประเทศไทยมีพ้ืนฐานท่ีเข�มแข็งท่ีจะต7อยอดไปสู7อุตสาหกรรมท่ีใช�เทคโนโลยีข้ันก�าวหน�ามากข้ึน (2) กลุ7ม
อุตสาหกรรมอนาคตท่ีใช�โอกาสจากบริบทใหม7ๆของโลก ซ่ึงอุตสาหกรรมท้ังสองกลุ7มมีแนวทางการพัฒนาหลัก 
ท่ีแตกต7างกัน ดังนี้ 

1) พัฒนาต7อยอดความเข�มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปEจจุบัน เพ่ือยกระดับไป  
สู7อุตสาหกรรมท่ีใช�เทคโนโลยีข้ันสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเป-นฐานรายได�สําคัญของประเทศในปEจจุบัน
ให�มีการใช�เทคโนโลยีข้ันก�าวหน�าเพ่ือผลิตสินค�าท่ีรองรับความต�องการท่ีหลากหลายของผู�บริโภค 

1.2) สร�างระบบกลไกและเครือข7ายท่ีเข�มแข็งและมีประสิทธิในการเชื่อมโยงความ
ร7วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร9 

1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต7างๆของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน  

1.4) ส7งเสริมการสร�างและพัฒนาตลาดสําหรับสินค�าท่ีมีคุณภาพ 
2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

2.1) วางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
2.2) พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
2.3) สนับสนุนให�มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและนําไปปฏิบัติได�

อย7างเป-นรูปธรรม 
2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือให�เกิดอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 

การพัฒนาภาคการค�าและการลงทุน 
  1) ส7งเสริมการทําตลาดเชิงรุก 
  2) สนับสนุนผู�ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  3) ส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม โดย 
   3.1 สร�างผู�ประกอบการใหม7ท่ีมีจิตวิญญาณในการเป-นผู�ประกอบการท่ีมีทักษะในการทําธุรกิจ 
   3.2 สร�างสังคมผู�ประกอบการโดยสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต7อการทําธุรกิจ 
   3.3 ส7งเสริมการรวมกลุ7มเป-นคลัสเตอร9ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ใน
ลักษณะห7วงโซ7มูลค7าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ7 
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5) ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การเติบโตเป:นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
5.1) เป\าหมายระดับยุทธศาสตร9 
 เป\าหมายท่ี 3 สร�างคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต7อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให�ความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟghนฟูคุณภาพ
แหล7งน้ํา และแก�ไขปEญหาวิกฤตหมอกควัน 

 เป\าหมายท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกiาซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต7อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในด�านต7างๆ หรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะได�รับผลกระทบสูง 

5.2) แนวทางการพัฒนา 
 1) แก�ไขปEญหาวิกฤตสิ่งแวดล�อมด�วยการเร7งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย 

และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร�างเมืองท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อม หรือเมืองสีเขียว เพ่ือ
สร�างคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับประชาชน 

 2) ส7งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
 3) สนับสนุนการลดการปล7อยกiาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต7อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6) ยุทธศาสตร�ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

6.1) เป\าหมายระดับยุทธศาสตร9 
 เป\าหมายท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการประยุกต9ใช�วิทยาศาสตร9เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับความสามารถการแข7งขันของภาคการผลิตและการบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.2) แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาผู�ประกอบการให�เป-นผู�ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  1.1 ส7งเสริมการสร�างสรรค9นวัตกรรมด�านการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช�
เทคโนโลยีให�แพร7หลายในกลุ7มผู�ประกอบการธุรกิจของไทย 
  1.2 สนับสนุนการเข�าถึงแหล7งเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหม7และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย7อม (SMEs) ท่ีต�องการพัฒนาหรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช7องทางการเข�าถึงนักวิจัยและ
ทรัพยากรวิจัยของสถานบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมท้ังการเข�าถึงบริการทางเทคโนโลยีต7างๆ ได�โดยง7าย
และสะดวก 
  7) ยุทธศาสตร�ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

7.1) เป\าหมายระดับยุทธศาสตร9 
เป\าหมายท่ี 3 พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป-นมิตรต7อ

สิ่งแวดล�อม 
7.2) แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส7งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแห7งอนาคตให�เป-นฐานรายได�ใหม7 
 2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช�เทคโนโลยีข้ันสูง ท่ีเป-นมิตรต7อสิ่งแวดล�อม และ

สอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
 3. เร7งรัดการแก�ปEญหามลพิษและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักให�เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย7างเป-นรูปธรรม 
 4. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู7ผลิตภัณฑ9ท่ีมีมูลค7าสูงข้ึน 
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 5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร�างมูลค7าเพ่ิม ภายใต�แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย9ควบคู7กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให�มีความหลากหลายสอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาด 

 6. กระจายผลประโยชน9จากการพัฒนาให�แก7ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยส7งเสริมการเชื่อมโยง
ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตท้ังในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท7องเท่ียว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพ่ือสังคม 

 7. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและ
สอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

2.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว�าด�วยความม่ันคงแห�งชาติ 
 1) นโยบายความม่ันคงแห7งชาติท่ี 11 รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
 2) แผนระดับชาติว7าด�วยความม่ันคงแห7งชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 
 3) เป\าหมายเชิงยุทธศาสตร9 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือเป-น

รากฐานการพัฒนาอย7างสมดุลและยิ่งยืน 
 4) ตัวชี้วัด 
  1. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือเป-น

รากฐานการพัฒนาอย7างสมดุล 
  2. ระดับความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดล�อมให�มีคุณภาพและสามารถป\องกันหรือลด

ผลกระทบต7อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สอดคล�องกับเกณฑ9มาตรฐาน
ระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

  5) กลยุทธ9 
  1. เสริมสร�างให�ทุกภาคส7วนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน�าท่ีในการมีส7วนร7วม

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย7างม่ันคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
  2. เสริมสร�างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมควบคู7กับการปกป\องสิทธิชุมชน และ

แก�ปEญหาข�อขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน โดยใช�กลไกการมีส7วนร7วมของภาครัฐ องค9กรปกครองส7วนท�องถ่ิน 
และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร9 นโยบายการคลัง และการบังคับใช�กฎหมาย รวมถึงพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด�านสิ่งแวดล�อม 

  3. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ\าระวังภัยคุกคามทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส9 การลักลอบนําเข�าวัตถุมีพิษ สารเคมี
อันตรายและกากของเสียต7างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมของต7างชาติท่ีเข�ามาท้ิงในอาณาเขตของประเทศไทย ซ่ึง
ปล7อยของเสียกระทบสิ่งแวดล�อม 

 
2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข�อง 
 ���� แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) โดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ���� แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห7งอนาคต โดย สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ���� แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562-2579 โดย สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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 � แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 � แผนปฏิบัติการด�านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563-2565 โดย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 � แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 � แผนปฏิบัติราชการรายป� พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 � แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2563-2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 � แผนปฏิบัติราชการรายป� พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 � แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ป� พ.ศ. 2564 
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ส�วนท่ี 3  

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  
ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด กองยุทธศาสตร9และแผนงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได�จัดสรรงบประมาณให�สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเป-นประจําทุกป� เนื่องจาก
แผนพัฒนาด�านอุตสาหกรรมระดับจังหวัดในแต7ละป� อาจไม7มีความสอดคล�องกับสถานการณ9หรือสภาวการณ9
ในปEจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายและจุดเน�นหนัก หรือ ข�อสั่งการบางประการที่ส7งผลให�การปฏิบัติงาน
ของหน7วยงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไป  

ดังนั้น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จึงได�จัดทําโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด�าน  
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให�แผนปฏิบัติการด�านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีสอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร9ชาติ กระทรวง/กรม 
จังหวัด/กลุ7มจังหวัด และสภาพแวดล�อมในปEจจุบันที่สามารถนําไปใช�เป-นกรอบในการดําเนินการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัดได�อย7างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร�อมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด สามารถให�บริการข�อมูลต7อผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม เพื่อใช�ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนธุรกิจในจังหวัดจันทบุรี และสามารถวางแผนงาน/โครงการที่สามารถให�บริการอย7างมี
ประสิทธิภาพและผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

3.1 การประเมินสถานการณ� ปFญหา และความจําเป:น 
 3.1.1 ข�อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด 
 ����ความเป-นมา         
  จังหวัดจันทบุรี เริ่มมีการต้ังเมืองครั้งแรกท่ีบริเวณหน�าเขาสระบาป ชนพ้ืนเมืองกลุ7มแรกท่ี
เรียกว7า“ชาวชอง” เข�ามาต้ังรกรากในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงปEจจุบันผู�ท่ีสืบเชื้อสายชาวชองด้ังเดิมส7วนใหญ7
อาศัยอยู7ท่ีบ�านคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ ในป� พ.ศ. 2200 จึงได�ย�ายมาสร�างเมืองใหม7ท่ีบ�านลุ7ม  ซ่ึงอยู7ทาง
ฝExงตะวันตกของแม7น้ําจันทบุรี หลังจากท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียแก7พม7า จันทบุรีเป-นเมืองท่ีสมเด็จพระเจ�าตากสิน
มหาราช เม่ือครั้งยังเป-นพระยาวชิรปราการได�นํากําลังพลตีฝyาวงล�อมพม7าออกมาทางทิศตะวันออก และยึด
เมืองจันทบุรีไว�เป-นเวลา 5 เดือน เพ่ือเป-นแหล7งสะสมเสบียงอาหารและลี้พล ก7อนนํากําลังพลกลับไปกอบกู� 
กรุงศรีอยุธยาในป� พ.ศ. 2310 
  ต7อมา พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสได�เข�ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว�นานถึง 11 ป� จนไทยต�องยอมยก
ดินแดนฝExงซ�ายแม7น้ําโขงให�กับฝรั่งเศสเพ่ือแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา จนกระท่ังในป� พ.ศ. 2476 ได�มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ7นดินข้ึนใหม7 เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป-นจังหวัดจนถึงปEจจุบัน 
 ���� ลักษณะทางกายภาพ         
     1) ท่ีตั้ง            
  จังหวัดจันทบุรีเป-นจังหวัดในภาคตะวันออก ต้ังอยู7ชายฝExงทะเลด�านทิศตะวันออกของอ7าวไทย 
อยู7ห7างจากกรุงเทพมหานครเป-นระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 3,961,250 ไร7 คิดเป-นร�อยละ 16.6 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและเท7ากับร�อยละ 1.8 ของ
พ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
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2) อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต7อกับอําเภอท7าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวังสมบูรณ9 อําเภอคลอง

หาด จังหวัดสระแก�ว 
ทิศตะวันออก ติดต7อกับอําเภอบ7อไร7 อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบอง 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (แนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร) 
ทิศใต� ทะเลอ7าวไทย (มีแนวชายฝExงทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร) 
ทิศตะวันตก ติดต7อกับอําเภอเขาชะเมา อําเภอแกลงจังหวัดระยอง และอําเภอบ7อทอง จังหวัด

ชลบุร ี
���� ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศ แบ7งเป-น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) ปyาไม� ภูเขา และเนินสูง อยู7ทางด�านเหนือและตะวันออกของจังหวัด ได�แก7 อําเภอแก7งหางแมว 

อําเภอท7าใหม7 อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอโปyงน้ําร�อน และตอนบนของอําเภอขลุง มีจุดสูงสุดของ
จังหวัดอยู7ท่ียอดเขาสอยดาวใต� ซ่ึงเป-นยอดเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในภาคตะวันออก โดยมีความสูง 1,675 เมตร 
และมีเขตปyาสงวน เขตอุทยานแห7งชาติ เขตห�ามล7าสัตว9ปyา และเขตรักษาพันธุ9สัตว9ปyา คิดเป-นร�อยละ 29.42 

2) ท่ีราบสลับภูเขา อยู7ตอนกลางของจังหวัด ได�แก7 พ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอําเภอท7าใหม7 อําเภอขลุง และตอนบนของอําเภอแหลมสิงห9 คิดเป-นร�อยละ 75.04 

3) ท่ีราบฝExงทะเล ได�แก7 พ้ืนท่ีอําเภอนายายอาม ตอนล7างของอําเภอท7าใหม7 อําเภอแหลมสิงห9 
และอําเภอขลุง มีลักษณะเป-นท่ีราบชายฝExงทะเลสลับด�วยเนินเขา และบริเวณปyาชายเลน คิดเป-นร�อยละ 5.54 

���� ลักษณะภูมิอากาศ  
 จังหวัดจันทบุรี มีสภาพภูมิอากาศเป-นแบบมรสุมเมืองร�อน (Tropical Monsoon Climate) 
เนื่องจากได�รับอิทธิพลของ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต� อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป� 27.4 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส ประกอบด�วย 3 ฤดูกาล  
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต7กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ9 ซ่ึงเป-นช7วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปก คลุมประเทศไทย ซ่ึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห�งจากประเทศจีนเข�ามา    
ปกคลุมประเทศไทย แต7เนื่องจากจังหวัด จันทบุรีอยู7ในละติจูดท่ีตํ่า และมีพ้ืนท่ีติดบริเวณชายฝExงทะเลซ่ึงได�รับ
อิทธิพลจากลมทะเลทําให�อากาศไม7หนาวเย็นมากนัก  
 ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต7กลางเดือนกุมภาพันธ9ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เม่ือเปลี่ยนเข�าสู7ฤดูร�อนอากาศ
จะร�อนข้ึนแต7ได�รับกระแสลมจากทะเล ทําให�อากาศไม7ร�อนอบอ�าวมากนัก  
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต7กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป-นระยะท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต�
พัดปกคลุม ประเทศไทย ซ่ึงจะนําความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ7านอ7าวไทยเข�าสู7ภาคตะวันออก ทําให�อากาศ
จะชุ7มชื้นและมีฝนตก ชุกท่ัวไป  
 จังหวัดจันทบุรี เป-นจังหวัดหนึ่งท่ีมีปริมาณฝนมาก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป-นเทือกเขา
สูง บริเวณท่ีอยู7ด�านหน�าของทิวเขาจะเกิดลักษณะฝนภูเขาตกอยู7เสมอ ลักษณะดังกล7าวอาจทําให�เกิดน้ําปyาไหล
หลากรุนแรงเข�าท7วมพ้ืนท่ีใกล�เคียงและบริเวณตัวเมืองได� ประกอบอยู7ใกล�ทะเลจึงได�รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต�อย7างเต็มท่ี ทําให�มีฝนตกชุกท่ัวไปบริเวณอําเภอเมือง อําเภอท7าใหม7 อําเภอแหลมสิงห9 และ
อําเภอขลุง ซ่ึงเป-นบริเวณชายฝExงทะเลด�านรับลม สําหรับพายุหมุนเขตร�อนท่ีเคลื่อนเข�าสู7บริเวณจังหวัดจันทบุรี 
ส7วนใหญ7เป-นพายุดีเปรสชันมีแหล7งกําเนิดจากทะเลจีนใต� และมหาสมุทรแปซิฟqกเหนือด�านตะวันตก โดยเคลื่อน
ผ7านประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา เข�าสู7ประเทศไทย ซ่ึง ส7งผลให�มีลมแรง ฝนตกหนัก และทําให�เกิดสภาวะ
น้ําท7วมได�ในบางพ้ืนท่ี 
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  ���� ข�อมูลด�านสังคม 
  เขตการปกครอง จังหวัดจันทบุรีได�แบ7งเขตการปกครองออกเป-น 10 อําเภอ 76 ตําบล 

731 หมู7บ�าน 33 ชุมชน องค9การปกครองส7วนท�องถ่ิน จํานวน 82 แห7ง ประกอบด�วย องค9การบริหารส7วนจังหวัด 
1 แห7ง เทศบาลเมือง 5 แห7ง เทศบาลตําบล 42 แห7ง และองค9การบริหารส7วนตําบล 34 แห7ง  

ตารางแสดงการแบ�งเขตการปกครองในจังหวัดจันทบุรี 
 

ท่ี อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ระยะทาง
ถึงจังหวัด 

ตําบล หมู�บ�าน 
จํานวนองค�การปกครองส�วนท�องถิ่น 

อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 

๑ เมืองจันทบุร ี 253,093 - 11 98 1 3 7 4 
๓ ท7าใหม7 612,800 12 14 124 - 1 5 7 
๗ สอยดาว 733,821 72 5 70 - - 2 4 
๒ ขลุง 756,038 24 12 90 - 1 6 5 
๔ โปyงนํ้าร�อน 926,970 42 5 47 - - 4 2 
๘ แก7งหางแมว 1,254,125 78 5 66 - - 1 4 
๙ นายายอาม 300,017 42 6 67 - - 3 4 
๕ มะขาม 480,102 13 6 95 - - 7 4 
๖ แหลมสิงห9 190,814 32 7 65 - - 2 4 

๑๐ เขาคิชฌกูฏ 830,220 28 5 45 - - 5 - 
รวม 10 อําเภอ 6,338,000 - 76 731 1 5 42 34 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี , 2563 

 ประชากร ป� 2563 จังหวัดจันทบุรี มีประชากรรวมท้ังสิ้น 536,789 คน เป-นชาย 
263,540 คน เป-นหญิง 273,249 คน มีครัวเรือนรวมท้ังสิ้น 237,083 ครัวเรือน           

ตารางแสดงจํานวนประชากรรายอําเภอ 
 

ท่ี อําเภอ 
ประชากร (คน) 

จํานวนครัวเรือน 
รวม ชาย หญิง 

๑ เมืองจันทบุร ี 129,732 61,608 68,124 70,713 
๓ ท7าใหม7 71,580 34,659 36,921 28,319 
๗ สอยดาว 65,901 33,214 32,687 26,992 
๒ ขลุง 56,667 27,682 28,985 22,911 
๔ โปyงนํ้าร�อน 45,596 23,611 21,985 18,360 
๘ แก7งหางแมว 41,292 21,256 20,036 20,298 
๙ นายายอาม 34,430 16,679 17,751 13,695 
๕ มะขาม 32,267 15,927 16,340 14,044 
๖ แหลมสิงห9 30,183 14,583 15,600 11,687 

๑๐ เขาคิชฌกูฏ 29,141 14,321 14,820 10,064 
รวม 536,789 263,540 273,249 237,083 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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 ���� โครงสร�างพ้ืนฐานและการเข�าถึงบริการ 
 1) การคมนาคมและขนส�ง 

 จังหวัดจันทบุรี มีการคมนาคมทางบกเพียงอย7างเดียว การติดต7อระหว7างจังหวัดกับ
จังหวัด หรืออําเภอกับอําเภอเป-นไปด�วยความสะดวก เพราะมีเส�นทางคมนาคมเชื่อมติดต7อกัน มีถนนสายหลัก
และโครงข7ายท่ีสําคัญ ดังนี้  
 ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา – หาดเล็ก ซ่ึงเป-นส7วนหนึ่ง
ของถนนทางหลวงสายเอเชีย AH123 (ระยอง-บ�านหาดเล็ก) เข�าสู7จังหวัดจันทบุรี ผ7านอําเภอนายายอาม 
อําเภอท7าใหม7 อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอแหลมสิงห9 และอําเภอขลุง เข�าสู7จังหวัดตราด  
 ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 317 สายปากแซง (จันทบุรี) –สระแก�ว เริ่มจากถนน
สุขุมวิท หลักกิโลเมตรท่ี 333 ท่ีอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผ7านอําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว     
และอําเภอโปyงน้ําร�อน เข�าสู7จังหวัดสระแก�ว  
 ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 316 (ถนนรักศักด์ิชมูล) สายเขาไร7ยา–จันทบุรี          
เป-นเส�นทางหลักท่ีใช�เดินทางเข�าสู7ตัวเมืองจันทบุรี  
 โครงข�ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว�างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข 317 (โปyงน้ําร�อน) – ชายแดนไทย-กัมพูชา (บ�านแหลม)  
 โครงข�ายถนนเพ่ือการท�องเท่ียวชายฝFMงทะเลระดับสากลอย�างย่ังยืน (Scenic Route) 
ทางหลวงชนบทสาย รย. 3736 หรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เข�าสู7จังหวัดจันทบุรี โดยผ7านหาดคุ�งวิมาน    
จุดชมวิวเนินนางพญา อําเภอนายายอาม ข้ึนสะพานสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห9)     
ข�ามสะพานปากแม7น้ําจันทบุรี ผ7านคุกข้ีไก7 เลาะไปตามแนวชายทะเลแหลมสิงห9 แล�วสิ้นสุดท่ีสามแยก      
เฉลิมบูรพาชลทิต จุดตัดทางหลวงแผ7นดิน 3149 อําเภอแหลมสิงห9  
 ปEจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีสายทางท่ีอยู7ภายใต�การดูแลของแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
จํานวนท้ังสิ้น 37 สายทาง ระยะทาง 627.111 กิโลเมตร เป-นถนนลาดยางท้ังหมด  
 สําหรับถนนท่ีอยู7ในความรับผิดชอบขององค9กรปกครองส7วนท�องถ่ิน จากระบบ
ฐานข�อมูลกลางองค9กรปกครองส7วนท�องถ่ิน กรมส7งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ในปEจจุบันพบว7า มีจํานวนถนน
ลูกรัง 3,631 สาย ถนนลาดยาง 1,343 สาย ถนนคอนกรีต 2,894 สาย และถนนอ่ืน ๆ จํานวน 633 สาย  

 ๒) ระบบสาธารณูปโภค 
 2.1 การไฟฟ\า จังหวัดจันทบุรี มีปริมาณพลังไฟฟ\าเพียงพอต7อความต�องการของ

ประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสถานีจ7ายกระแสไฟฟ\าจํานวน 7 แห7ง สามารถจ7ายพลังไฟฟ\าได�สูงสุด
จํานวน 270 เมกกะวัตต9  

 2.2 การประปา การประปาส7วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และสาขาขลุง รับผิดชอบการ
จําหน7ายน้ําประปาในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนท่ีให�บริการ 151 ตารางกิโลเมตร ปEจจุบันมีผู�ใช�น้ํา จํานวน 
64,980 ราย และจากระบบฐานข�อมูลองค9กรปกครองส7วนท�องถ่ิน กรมส7งเสริมการปกครองท�องถ่ิน พบว7า 
จังหวัดจันทบุรีมีจํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช� 153,639 ครัวเรือน จํานวนครัวเรือนท่ียังไม7มีน้ําประปาใช� 
43,811 ครัวเรือน 
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   ����  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  
  ๑) ทรัพยากรปYาไม�         
  พ้ืนท่ีปyาอนุรักษ9ในลุ7มน้ํา ได�แก7 เขตรักษาพันธุ9สัตว9ปyาเขาสอยดาว และอุทยานแห7งชาติ

เขาคิชฌกูฏ ทางด�านทิศเหนือในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแห7งชาติน้ําตกเขาสระบาปทางด�านทิศ
ตะวันออกของเมืองจันทบุรี  สําหรับปyาสงวนแห7งชาติ เช7น ปyาจัน-ตาแป�ะ ปyาเขาวังแจง ปyาเขาลูกช�าง ปyาเขาแกรด  
ปyาเขาสุกิม และปyาปEถวี จะเป-นพ้ืนท่ีขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู7ตามแนวขอบลุ7มน้ํา โดยพ้ืนท่ีปyาในอดีตได�ถูก
เปลี่ยนแปลงไปเป-นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในการปลูกผลไม�เป-นส7วนใหญ7 พ้ืนท่ีปyาชุมชน และพ้ืนท่ีปyาเศรษฐกิจของ
จังหวัดจันทบุรี ในป� พ.ศ. 2554 พบว7า มีพ้ืนท่ีปyาชุมชน 9,232-2-39 ไร7 98 หมู7บ�าน โดยจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ี
ปyาไม�จํานวน 2,787,608.30 ไร7 ประกอบด�วยปyาสงวนแห7งชาติ 1,539,084.25 ไร7 อุทยานแห7งชาติ 
130,436.50 ไร7 วนอุทยาน 9,500.00 ไร7 เขตรักษาพันธุ9สัตว9ปyา 810,773 ไร7 และเขตห�ามล7าสัตว9ปyา 
11,370.00 ไร7  
   2) ทรัพยากรดิน           
   การท่ีสภาพพ้ืนท่ีส7วนใหญ7ของจังหวัดเป-นพ้ืนท่ีลาดชันมาก เช7น เนินเขาหรือเทือกเขา
ต7างๆ ลักษณะดินจึงเป-นดินต้ืนถึงลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีเกินไป เป-นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสําหรับปลูกไม�ยืนต�นหรือพืช
สวนในเขตท่ีมีฝนตกชุก จังหวัดจันทบุรีมีเนื้อท่ีทรัพยากรดินท่ีมีปEญหาต7อการเกษตร 2,334,658 ไร7  (ดิน
เปรี้ยวจัด 37,030 ไร7 ดินเค็ม 133,489 ไร7 ดินต้ืน 1,223,209 ไร7 พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ�อน 911,579 ไร7) เนื้อ
ท่ีทรัพยากรดินอ่ืน ๆ และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,626,592 ไร7 

  3) ทรัพยากรน้ํา         
      3.1 แหล7งน้ําธรรมชาติ จังหวัดจันทบุรีมีแม7น้ําท่ีสําคัญ 4 สาย คือ  
   (1) แม7น้ําจันทบุรี มีต�นกําเนิดจากเขาสอยดาวใต�ในเขตอําเภอโปyงน้ําร�อน และเขา
สามง7าม เขาชะอมในเขต อําเภอมะขาม ไหลผ7านอําเภอเมืองจันทบุรี ออกสู7อ7าวไทยในเขตอําเภอแหลมสิงห9 
ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร  
   (2) แม7น้ําพังราด ประกอบด�วยลําน้ําสายสั้นในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง และ 
อําเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี ไหลมาบรรจบกันแล�วไหลออกสู7ปากน้ําพังราด เป-นแนวเขตระหว7างจังหวัด
ระยองและจันทบุรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  
   (3) แม7น้ําเวฬุ มีต�นกําเนิดจากเขาชะอม เขามะกอก และ เขาสระบาป ไหลผ7าน
อําเภอ ขลุง และ ออกทะเลทางเกาะจิก อําเภอขลุง ระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร  
   (4) แม7น้ําวังโตนด ประกอบด�วย 2 สาขา คือ คลองโตนด และคลองประแกต  
ไหลออกสู7ทะเลท่ีบ�านปากน้ําแขมหนู อําเภอท7าใหม7 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร 

                                                                     ภาพแสดงแม�น้ําท่ีมีความสําคัญของจังหวัดจันทบุรี 

 

 
                                     

 
 
 
 
 
 

 
             ท่ีมา : โครงการชลประทานจนัทบุรี 
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 3.2 ระบบชลประทาน จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด 218,046 ไร7 ส7วนใหญ7เป-น
โครงการป\องกันน้ําเค็ม และเก็บกักน้ําจืดในลําคลอง โดยมีแหล7งเก็บน้ําท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

 

ตารางแสดงแหล�งเก็บกักน้ําสําคัญของจังหวัดจันทบุรี 

ลําดับ ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง ความจุเก็บกัก  
(ล�าน ลบ.ม.) หมู�บ�าน ตําบล อําเภอ 

1 โครงการฝายคลองพลับพลา - ต.พลับพลา อ.เมือง 0.03 
2 โครงการ ปตร.คลองพลิ้ว - ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห9 0.06 
3 โครงการฝายยางจันทบุรี - ต.ท7าช�าง อ.เมือง 4.20 
4 โครงการ ทรบ.อ7าวคุ�งกระเบน - ต.คลองขุด อ.ท7าใหม7 - 
5 โครงการ ปตร.คลองวังโตนด - ต.ท7าใหม7 อ.ท7าใหม7 10.80 
6 โครงการ ทรบ.คลองบ�านกล�วย - ต.ช�างข�าม อ.นายายอาม 0.06 
7 โครงการอ7างเก็บน้ําคลองประแกด - ต.พวา อ.แก7งหางแมว 60.260 
8 โครงการอ7างเก็บน้ําคลองศาลทราย - ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ 12.000 
9 โครงการอ7างเก็บน้ําคลองบอน - ต.หนองตาคง อ.โปyงน้ําร�อน 2.500 

10 โครงการอ7างเก็บน้ําคลองพระพุทธ - ต.ทับไทร อ.โปyงน้ําร�อน 78.510 
11 โครงการฝายคลองทรายขาว - ต.ทรายขาว อ.สอยดาว - 
12 โครงการฝายยางท7าระม�า - ต.ท7าหลวง อ.มะขาม 0.83 
13 เข่ือนคีรีธาร (พพ.) - ต.บ7อเวฬุ อ.ขลุง 76.000 
14 เข่ือนบ�านพลวง (พพ.) - ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ 80.000 
15 โครงการประตูระบายน้ําทุ7งเบญจา - ต.ทุ7งเบญจา อ.ท7าใหม7 2.000 

 

ท่ีมา : โครงการชลประทานจันทบุรี , 2563       

  4) ทรัพยากรแร�  แหล7งแร7ท่ีสําคัญของจังหวัด ได�แก7     
   (1) คลองขุด ตําบลสนามไชย อําเภอท7าใหม7 ชนิดแร7ท่ีพบ คือ แร7ทรายขาว 

    (2) ตําบลนายายอาม อําเภอท7าใหม7 ชนิดแร7ท่ีพบ คือ แร7พลวง 
    (3) ตําบลแก7งหางแมว อําเภอท7าใหม7 ชนิดแร7ท่ีพบ คือ แร7พลวง 
     (4) ตําบลสามพ่ีน�อง อําเภอท7าใหม7 ชนิดแร7ท่ีพบ คือ แร7พลวง และแร7ฟลูออไรด9 
    (5) ตําบลตะเคียนทอง อําเภอมะขาม ชนิดแร7ท่ีพบ คือ แร7โมลิปดินั่ม 
    (6)  เขตติดต7อกันระหว7าง ตําบลเขาวัว อําเภอท7าใหม7 กับ อําเภอเมือง ชนิดแร7ท่ีพบ คือ 

แร7ควอทซ9 
    (7) ตําบลทรายขาว อําเภอโปyงน้ําร�อน ชนิดแร7ท่ีพบ คือ แร7เหล็ก 

    ๕) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝFMง       
        - จังหวัดจันทบุรี มีแนวชายฝExงทะเลยาวประมาณ 104.0 กิโลเมตร เป-นท่ีรวมของ
ทรัพยากร  อันหลากหลาย ท้ังปyาชายเลน หาดทราย ปะการัง ความอุดมสมบูรณ9ของทรัพยากรชายฝExงเหล7านี้
เป-นปEจจัย เก้ือหนุนต7อกิจกรรมต7าง ๆ เช7น การประมง, การท7องเท่ียว เป-นต�น 
    - พ้ืนท่ีปyาชายเลน 205,336.94 ไร7 กระจายในพ้ืนท่ีอําเภอขลุง อําเภอแหลมสิงห9 
อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอท7าใหม7 และอําเภอนายายอาม 
    - มีพ้ืนท่ีแนวปะการัง ๔๔๘.๗๕ ไร7 พบมากในบริเวณหาดเจ�าหลาว สภาพของแนวปะการัง
ส7วนใหญ7อยู7ในระดับเสื่อมโทรมมากถึงสมบูรณ9ปานกลาง 
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    - แหล7งหญ�าทะเล บริเวณปากแม7น้ําพังราด อ7าวคุ�งกระเบน และอ7าวหมูน�อย 
 6) ทรัพยากรด�านการท�องเท่ียว 
 จังหวัดจันทบุรีมีแหล7งท7องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ มีความหลาหลาย และมีความโดดเด7นไม7ว7า

จะเป-นแหล7งท7องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ท้ังทะเล ภูเขา น้ําตก รวมถึงแหล7งท7องเท่ียวทางประวัติศาสตร9 
โบราณสถาน และเรื่องราวน7าสนใจทรงคุณค7ากับภูมิปEญญาท�องถ่ิน  โดยแหล7งท7องเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัด
จันทบุรี มีดังนี้  

 - แหล�งท�องเท่ียวตามธรรมชาติ ได�แก7 หาดแหลมเสด็จ หาดเจ�าหลาว ลานหินสีชมพู 
หาดคุ�งวิมาน จุดชมวิวเนินนางพญา เจดีย9บ�านหัวแหลม อุทยานแห7งชาติน้ําตกพลิ้ว อ7างเก็บน้ําห�วยตาโบ 
(ปางอุ�งเมืองจันท9) อุทยานแห7งชาติเขาคิชฌกูฏ น้ําตกกระทิง น้ําตกเขาสอยดาว น้ําตกเขาสิบห�าชั้น หาดแหลม
สิงห9 ศูนย9ศึกษาธรรมชาติปyาชายเลน อยู7ภายในศูนย9ศึกษาการพัฒนาอ7าวคุ�งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ผาหินกูบ ท่ีเขตรักษาพันธุ9สัตว9ปyาเขาสอยดาว ล7องแก7งคลองโปyงน้ําร�อน โอเอซีส ซีเวิลด9 (ฟาร9ม
ปลาโลมา) วีว7า ฟอเรสต�า ฟาร9ม  

 - แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�/วัฒนธรรม ได�แก7 ชุมชนริมน้ําจันทบูร อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช ค7ายเนินวง อู7ต7อเรือพระเจ�าตากสิน 
วัดทองท่ัว วัดพลับ คุกข้ีไก7 ตึกแดง ป\อมไพรีพินาศ เขาพลอยแหวน โบสถ9สีน้ําเงินวัดปากน้ําแขมหนู วัดเขาสุกิม 
วัดตะปอนน�อย วัดตะปอนใหญ7 เขาพระบาทพลวง ซ่ึงในแต7ละป�จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการ รอยพระ
พุทธบาทพลวง มีพุทธศาสนิกชนจากท่ัวประเทศเดินทางมานมัสการป�ละหลายแสนคน ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต 
ซ่ึงเป-นถนนเลียบริมชายฝExงทะเลตะวันออกต้ังแต7จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราด  

 - แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ได�แก7 หมู7บ�านไร�แผ7นดิน บ�านบางชัน (อําเภอขลุง) และบ�าน
หนองชิ่ม – เกาะเปริด (อําเภอแหลมสิงห9) มีท่ีพักแบบโฮมสเตย9และกิจกรรมล7องแพเป�ยก ชมปyาชายเลน       
ดูเหยี่ยว เท่ียวทะเลใน และทะเลแหวกปากน้ําเวฬุ (อําเภอขลุง)  

 - แหล�งท�องเท่ียวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เช7น ตลาดบ�านแหลม ตลาดบ�านผักกาด 
อําเภอโปyงน้ําร�อน และตลาดเฟอร9นิเจอร9บ�านสวนส�ม อําเภอสอยดาว 

 3.1.2 ข�อมูลการวิเคราะห�สภาวะแวดล�อมและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  � ปFญหาและความต�องการ 
  จังหวัดจันทบุรี ได�วิเคราะห9ประเด็นปEญหาและความต�องการเชิงพ้ืนท่ีจากแผนพัฒนาอําเภอ 
(พ.ศ.2561-2565) โดยอําเภอได�นํากรอบยุทธศาสตร9การพัฒนาของจังหวัด (Top down) มาเป-นกรอบการ
พัฒนาในระดับอําเภอ และประมวลปEญหาและความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี (Bottom-up) ผ7านการ
ประสานข�อมูลจากแผนพัฒนาหมู7บ�าน แผนชุมชน หรือแผนชุมชนระดับตําบล รวมท้ังแผนงาน/โครงการจาก
ภาคส7วนต7าง ๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ 5 ป� (พ.ศ. 2561-2565) โดยสรุปประเด็น
ปEญหาและความต�องการเชิงพ้ืนท่ีในภาพรวม ดังนี้ 
  1. ปEญหาด�านการเกษตร  

1.1 ปEญหาลําไย ด�านการผลิต ขาดแหล7งน้ําทําให�คุณภาพการผลิตไม7สมํ่าเสมอ (ผลิต    
อ.โปyงน�าร�อน, อ.สอยดาว) ด�านการตลาด การซ้ือขายลาไยล7วงหน�า (ขายใบ) โดยมัดจํา 30 - 40% มีสัญญา
การซ้ือขายท่ีไม7เป-นธรรม ไม7ระบุแยกเบอร9 ทุกเบอร9ราคาเดียว และผูกขาดการขายไม7สามารถขายคนอ่ืน และด�าน
ราคา มีการส7งออกลําไยร7วงไปขายแข7งกับลําไยเบอร9 3 – 4 ทําให�ตัดราคาปลายทาง และการขายแบบคัดเกรด 
แต7เกษตรกรไม7สามารถคัดแยกเกรดลําไยได�เอง ล�งท่ีมาเก็บเป-นผู�คัดแยก  
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1.2 ปEญหาภัยแล�ง จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3.96 ล�านไร7 เป-นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2.285 ล�านไร7 (คิดเป-นร�อยละ 58 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด) ส7วนใหญ7ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะสวน
ผลไม� ซ่ึงมีความต�องการใช�น้ํามาก  

1.3 แหล7งกักเก็บน้ําไม7เพียงพอ แหล7งเก็บกักน้ําของจังหวัดจันทบุรี มีอ7างเก็บน้ําขนาด
กลาง รวม 6 แห7ง (อ7างเก็บน้ําคลองพระพุทธ อ7างเก็บน�าคลองศาลทราย อ7างเก็บน�าคลองประแกด เข่ือนพลวง 
เข่ือนคีรีธาร อ7างเก็บน�าคลองบอน) ความจุกักเก็บรวมประมาณ 325 ล�านลูกบาศก9เมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 
198,275 ไร7 ในแต7ละป�มีปริมาณน้ํากักเก็บไม7เพียงพอต7อความต�องการ ทําให�ประสบปEญหาขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค รวมท้ังพ้ืนท่ีการเกษตรได�รับความเสียหายในช7วงฤดูแล�ง จะเห็นได�ว7าจังหวัดจันทบุรี  มีการขาด
แคลนน้ําอย7างมากท้ังในปEจจุบันและอนาคต  

1.4 ปEญหาขาดแคลนแรงงาน ในการเก็บเก่ียวผลผลิตในช7วงฤดูกาลผลไม� เดือน เมษายน 
- มิถุนายน เนื่องจากผลผลิตออกพร�อมกันในปริมาณมาก  

1.5 ปEญหาคุณภาพผลผลิต เช7น  
- ทุเรียน ตัดอ7อน เปอร9เซ็นต9แป\งตํ่า น้ําหนักและขนาดเกินมาตรฐานการส7งออก 
- มังคุด ผลดํา (ตกไซส9) จากการผลิตกระจุกตัวเฉลี่ย 4 -7 วัน ใน 1 รอบการผลิต 

เนื้อแก�วยางไหล (ด�อยคุณภาพ) แรงงานในการเก็บเก่ียวไม7เพียงพอเพราะต�องใช�แรงงานจํานวนมาก เร7งเก็บ
เก่ียวก7อนการผลิต จะเปลี่ยนเป-นสีดํา (ตกไซส9) 

- เงาะ ราคาตกตํ่า เนื่องจากผลผลิตกระจุกตัวเฉลี่ย 3 – 5 วัน ใน 1 รอบการผลิต 
พ7อค�ารถเร7 รับซ้ือผลผลิตเงาะคุณภาพผสมเงาะตกเกรดและไปด๊ัมราคาปลายทาง แรงงานในการเก็บเก่ียวไม7
เพียงพอ เพราะต�องใช�แรงงานจํานวนมาก  

- ลองกอง บริโภคภายในประเทศเป-นหลัก ไม7สามารถส7งออกได� ผลผลิตราคาตกตํ่า
ในช7วงกระจุกตัว ลองกองเกรดตํ่า (กระซ�า + ลูกบัว + ลูกร7วง) ไม7มีราคาในช7วงผลผลิตกระจุกตัว  

1.6 ปEญหาสัญญาซ้ือขายผลผลิตไม7เป-นธรรม ระหว7างผู�ประกอบการ (ล�ง) กับเกษตรกร  
1.7 ต�นทุนปEจจัยการผลิตสินค�าทางการเกษตรมีราคาสูง เกษตรกรขายสินค�าทาง

การเกษตร ได�ไม7คุ�มค7าการลงทุน  

2. ปEญหาช�างปyา  
ข�อมูลจากการประเมินภาพถ7ายทางดาวเทียมของส7วนสารสนเทศด�านการอนุรักษ9สัตว9ปyา 

สํานักอนุรักษ9สัตว9ปyา กรมอุทยานแห7งชาติ สัตว9ปyาและพันธุ9พืช พบว7า พ้ืนท่ีถ่ินท่ีอยู7อาศัยท่ีเหมาะสมของช�าง
ปyาท่ีมีความเหมาะสมมาก ส7วนใหญ7อยู7ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ9สัตว9ปyาเขาอ7างฤๅไน ซ่ึงเป-นพ้ืนท่ีค7อนข�างราบ  
ซ่ึงสอดคล�องกับพฤติกรรมและลักษณะถ่ินท่ีอยู7อาศัยของช�างปyาท่ีมักจะหลีกเลี่ยงการอาศัยอยู7ในพ้ืนท่ีสูงชัน  
ซ่ึงจะทําให�สิ้นเปลืองพลังงานในการดํารงชีวิตมากกว7าการอาศัยอยู7ในพ้ืนท่ีราบ ประกอบกับปEจจัยแวดล�อมของ
พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ9สัตว9ปyาเขาอ7างฤๅไนท่ีมีแหล7งน้ํา แหล7งโปyง และมีสภาพพ้ืนท่ีปyาท่ีเหมาะสมมากต7อการใช�
ประโยชน9ของช�างปyาด�วย แต7ทว7าในปEจจุบันพ้ืนท่ีปyาได�ถูกรุกล้ําท้ังบริเวณรอบชายปyาและการบุกรุกเข�าไปใน
พ้ืนท่ีปyา เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเป-นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําให�ถ่ินท่ีอยู7อาศัยตามธรรมชาติของช�างปyาลดลงเรื่อย ๆ 
และเป-นการบีบบังคับให�ช�างปyาออกหากินนอกพ้ืนท่ีปyาอนุรักษ9 และเข�ามาหากินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ท่ีอยู7ชิด
เขตพ้ืนท่ีปyา รวมถึงการท่ีชุมชนมีแหล7งน้ําเพ่ือการเกษตร ก็เป-นอีกปEจจัยหนึ่งในการดึงดูดการเข�ามาใช�
ประโยชน9ของช�างปyา และมีแนวโน�มท่ีช�างจะอยู7ประจํานอกพ้ืนท่ีปyาอนุรักษ9ต7อไป จึงกลายเป-นปEญหาความ
ขัดแย�งระหว7างราษฎรในพ้ืนท่ีกับช�างปyาท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกที ซ่ึงมีท้ังการท่ีช�างปyาเข�ามา
ทําลายพืชผลการเกษตร หรือทําร�ายราษฎรในพ้ืนท่ี การตอบโต�ของราษฎรท่ีทําร�ายช�างปyา ทําให�เกิดความ
สูญเสียท้ังชีวิตคนและช�างปyา และทรัพย9สินอ่ืน ๆ อีกมากมาย ข�อมูลจากการสํารวจประชากรและโครงสร�าง
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อายุของช�างปyา ในกลุ7มปyาตะวันออก “ปyารอยต7อ 5 จังหวัด” คาดว7า มีประชากรช�างปyาจํานวนท้ังสิ้นราว  
500 ตัว และแบ7งออกเป-นฝูงใหญ7 ขนาดประชากรในฝูงมากกว7า 20 ตัวข้ึนไป 

 
ตารางสรุปข�อมูลภัยจากช�างปYาจังหวัดจันทบุรี (ตามข�อมูลประกาศภัย) 

ปE พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ี

เกิดภัย 
ความเดือดร�อน ความเสียหาย 

ครอบครัว คน ตาย บาดเจ็บ พ้ืนท่ีเกษตร (ไร�) บ�านพัง 
2556 15 35 92 6 3 201 1 
2557 3 89 250 1 4 140 1 
2558 12 1,169 3,329 4 5 521.5 1 
2559 30 158 415 5 4 327 1 
2560 45 668 1,868 2 6 1,394 7 
2561 65 357 1,018 2 3 540 5 
2562 43 107 300 3 5 184 1 
รวม 213 2,583 7,272 23 30 3,307.50 17 

 3. ปEญหาด�านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน  
  ในป� พ.ศ. 2563 จังหวัดจันทบุรีมีผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 170 ราย 
(ข�อมูล 3 ฐาน ณ เดือนพฤษภาคม 2563) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน�มสูงข้ึนต7อเนื่อง 
ทุกป� ซ่ึงอัตราการเสียชีวิตต7อแสนประชากรในป� 2562 อยู7ท่ี 10.229 อยู7ในระดับท่ี 3 ในค7าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ถึงแม�จังหวัดจันทบุรี จะมีมาตรการ/ข�อสั่งการต7าง ๆ อย7างต7อเนื่องก็ตาม แต7เนื่องด�วยสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีการขยายตัวอย7างรวดเร็ว สภาพการเดินทางท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ผู�ใช�รถใช�ถนนมีพฤติกรรมเสี่ยง
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีท่ีทําหน�าท่ีในการอํานวยความปลอดภัย การบังคับใช�กฎหมาย และ
งบประมาณในการป\องกันและแก�ไขมีจํากัด จึงไม7สามารถดูแล ควบคุม ได�อย7างครอบคลุม จึงมีความจําเป-น   
ท่ีทุกภาคส7วนท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัครต7าง ๆ ต�องร7วมมือกันในการแก�ไขปEญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนอย7างเป-นรูปธรรม และมีความต7อเนื่องตลอดท้ังป� จึงจะทําให�สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
ของจังหวัดลดลงได� 
 4. ปEญหาการกัดเซาะชายฝExง  
 จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนท่ีบนฝExงและเกาะต7าง ๆ มีแนวเส�นชายฝExงทะเลรวมท้ังหมด 104.04 
กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท่ีอยู7ในลักษณะตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติส7งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝExง พ.ศ. 2558 อยู7ใน 5 อําเภอ 32 ตําบล โดยมีลักษณะตําบลท่ีติดชายฝExงทะเล จํานวน 9 
ตําบล พ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝExงของจังหวัดจันทบุรี จากผลการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝExง พบว7า 
มีแนวชายฝExงท่ีได�รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝExง ณ ปEจจุบัน (ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
จํานวน 2 อําเภอ 3 ตําบล ประกอบด�วย พ้ืนท่ีตําบลบางชัน อําเภอขลุง ตําบลเกาะเปริด และตําบลปากน้ํา
แหลมสิงห9 อําเภอแหลมสิงห9 รวมท้ังสิ้นเป-นพ้ืนท่ีกัดเซาะน�อย 22.82 กิโลเมตร พ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินการแก�ไข
แล�ว เป-นระยะทาง 18.68 กิโลเมตร จากแนวชายฝExงท้ังหมด 104.04 กิโลเมตร 

   ���� ศักยภาพด�านเศรษฐกิจของจังหวัด  
 ผลิตภัณฑ9มวลรวมจังหวัดจันทบุรีป� 2561 มีมูลค7าเท7ากับ 120,157 ล�านบาท โดยมี
เศรษฐกิจเป-นอันดับ 2 ของกลุ7มจังหวัด อันดับ 5 ของภาคตะวันออก และเป-นอันดับท่ี 22 ของประเทศ อัตรา
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ป� 2561 ขยายตัวร�อยละ 0.7 ขณะท่ีผลิตภัณฑ9มวลรวมภายในจังหวัดต7อหัว 
(GPP Per Capita) มีมูลค7า 217,393 บาท/คน/ป� เป-นอันดับท่ี 15 ของประเทศ ซ่ึงลดจากป� 2561 ท่ีมี
มูลค7า 254,582 บาทต7อคนต7อป� จัดอยู7อันดับท่ี 14 ของประเทศ  
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 เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ข้ึนอยู7กับภาคการเกษตรเป-นสําคัญ โดยมีสัดส7วนร�อยละ 54.19 
จํานวน 65,117 ล�านบาท รองลงมาเป-นภาคบริการ ร�อยละ 39.13 จานวน 47,009 ล�านบาท และ
ภาคอุตสาหกรรม ร�อยละ 6.68 จํานวน 8,032 ล�านบาท  

  ����  ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาของจังหวัดจันทบุรี  
   เป\าหมายการพัฒนาของจังหวัดจันทบุรี 
   � ผลผลิตสินค�าทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีได�รับการรับรองมาตรฐานสากลและมี
มูลค7าเพ่ิมสูงข้ึน 
   � มูลค7าการค�าชายแดน การท7องเท่ียว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมข้ึน 
   � ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และชุมชน/หมู7บ�าน ม่ันคง ปลอดภัย 
   � ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการอนุรักษ9และฟghนฟูอย7างเป-นระบบและ
สมดุล และมีการบริหารจัดการอย7างมีประสิทธิภาพ 

  ทิศทางการพัฒนา (Positioning) 

        จังหวัดจันทบุรี มีทิศทางในการพัฒนา ดังนี้ “เมืองเกษตรกรรม เมืองส7งเสริมการค�า
ชายแดนเพ่ือการค�าและการลงทุน เมืองอัญมณีและเครื่องประดับ เมืองน7าเท่ียว ” 

  1.1 เมืองเกษตรกรรม : การเป-นศูนย9กลางผลไม�คุณภาพ 
    จังหวัดจันทบุรีเป-นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินค�าเกษตร โดยมีลักษณะภูมิ
ประเทศและทรัพยากรธรรมชาติเอ้ืออํานวย ดินมีความอุดมสมบูรณ9 อากาศชุ7มชื้นเหมาะแก7การทําการเกษตร 
สามารถปลูกได�ท้ังพืชสวน ไม�ยืนต�น และพืชไร7 เช7น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลําไย มะม7วง มะพร�าว ลองกอง 
ลางสาด ยางพารา พริกไทย ข�าวโพดเลี้ยงสัตว9 อ�อยโรงงาน มันสําปะหลัง ฯลฯ โดยมีพ้ืนท่ีเกษตร ประมาณ 
200,675 ไร7 คิดเป-นร�อยละ 55.56 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ประชากรส7วนใหญ7ประกอบอาชีพทําสวน โดยพ้ืนท่ี
ร�อยละ 70.44 ของพ้ืนท่ีการเกษตรเป-นพ้ืนท่ีปลูกไม�ผลไม�ยืนต�น พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดจันทบุรี 
ได�แก7 ทุเรียน ลําไย มังคุด เงาะ ลองกอง 
   จุดเน�นในการพัฒนา คือ การผลิตสินค�าเกษตรท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน อาหาร
ปลอดภัยท้ังผู�ผลิตและผู�บริโภค เพ่ือให�สามารถจําหน7ายเพ่ือการส7งออกได�เพ่ิมข้ึน โดยพัฒนาการผลิตสินค�า
เกษตรให�ได�มาตรฐานสากล (มาตรฐานฟาร9ม และมาตรฐานโรงงาน) รวมท้ังรณรงค9ส7งเสริมเกษตรอินทรีย9 
จัดต้ังศูนย9ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือถ7ายทอดให�มีการทําการเกษตรอินทรีย9เพ่ิมข้ึน 
ตลอดจนการตรวจสอบรับรองคุณภาพไปยังต7างประเทศและจะต�องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยพัฒนาแหล7ง
น้ําต�นทุนเพ่ือการเกษตร การวิจัยพันธุ9 การดูแล การเก็บเก่ียว การสร�างความเข�มแข็งของกลุ7มเกษตรกร 
ขณะเดียวกันสนับสนุนการกระจายสินค�าออกนอกแหล7งผลิตท่ีผ7านตลาดกลางระดับจังหวัด/อําเภอ และ
สถาบันเกษตรกร ให� เป-นไปอย7างรวดเร็ว ตามระบบ Logistic ท้ังด�านการรวบรวมผลไม� คัดแยก บรรจุภัณฑ9 
และการขนส7ง ตลอดจนการสร�างตลาดใหม7รองรับในต7างประเทศ ประกอบด�วย ประเทศยุโรป อเมริกา เอเชีย 
และ อาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ตลอดจนตลาดปลายทางภายในประเทศ รวมท้ัง
ส7งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย9 สนับสนุนการตลาดด�านประชาสัมพันธ9เพ่ือหาตลาดรองรับอย7างต7อเนื่องตาม
แผนระยะยาว 
     1.2 เมืองส7งเสริมการค�าชายแดนเพ่ือการค�าและการลงทุน 

 จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนท่ีแนวชายแดนติดต7อกับประเทศกัมพูชา โดยมีจุดผ7านแดนบ�านแหลม 
และบ�านผักกาด อําเภอโปyงน้ําร�อน เป-นศูนย9กลางการค�าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลิน
ของกัมพูชา และจุดผ7อนปรน 3 จุด คือ บ�านบึงชนังล7าง อําเภอโปyงน้ําร�อน บ�านซับตารี และบ�านสวนส�ม 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีจึงมีศักยภาพในการพัฒนาการค�าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา
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และประเทศเวียดนาม ภายใต�ยุทธศาสตร9ความร7วมมือ อิรวดี-เจ�าพระยา-แม7น้ําโขง (ACMECS) รวมท้ังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย7างยิ่งการกระจายส7งออกผลไม�ไปกัมพูชาและเวียดนาม (โดยผ7าน
กัมพูชา) มีประมาณถึง 10 % ของผลไม�ท้ังหมดของจังหวัด และมีแนวโน�มสูงข้ึน  

  - สินค�านําเข�าท่ีสําคัญ ได�แก7 เมล็ดถ่ัวเหลือง มันสําปะหลัง (เส�น) มันสําปะหลัง (หัว) 
น้ํามันยางยังไม7ได�แปรรูป และเมล็ดงา  

  - สินค�าส7งออกท่ีสําคัญ ได�แก7 ขนม เบียร9 ปูนซีเมนต9 เครื่องด่ืมประเภทนม และกiาซ    
ปqโตรเลียมเหลว 

   จุดเน�นในการพัฒนาด�านการค�า การลงทุน และการเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและ
ประเทศเวียดนาม โดยการจัดกิจกรรมความร7วมมือด�านต7าง ๆ สร�างความสัมพันธ9ระดับท�องถ่ินอย7างต7อเนื่อง 
และปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานให�เกิดความเชื่อมโยงในการกระจายสินค�าและบริการ ในการดําเนินการค�า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ�านภายใต� ACMECS ให�เป-นไปอย7างราบรื่น จําเป-นจะต�องดําเนินการส7งเสริม
ความสัมพันธ9โดยมีการไปมาหาสู7และมีกิจกรรมความร7วมมือด�านต7าง ๆ ร7วมกัน อนึ่ง ในปEจจุบันศูนย9บริหาร
ราชการชายแดนบ�านแหลมเปqดให�บริการต้ังแต7วันท่ี 9 มีนาคม 2552 เป-นต�นไป แต7เส�นทางคมนาคมระหว7าง
โรงงานแปรรูปผลไม�และศูนย9บริหารราชการชายแดนบ�านแหลม ซ่ึงอยู7บนเส�นทางหลักเข�าสู7พ้ืนท่ีชายแดนท่ี
ผู�ประกอบการและรถขนส7งสินค�าจะต�องไปดําเนินกรรมวิธี ท่ีศูนย9บริหารราชการชายแดนยังมีสภาพท่ีไม7
เหมาะสม จําเป-นต�องพัฒนาเส�นทางดังกล7าว พร�อมท้ังพัฒนาเส�นทางเชื่อมโยงระหว7างจุดผ7านแดนต7าง ๆ ใน
จังหวัด เพ่ือกระจายสินค�าเป-นไปอย7างรวดเร็ว ขณะเดียวกันจะต�องพัฒนาระบบข�อมูลการค�าชายแดน และ
พัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการ 

 1.3 เมืองอัญมณีและเครื่องประดับ  
  จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในด�านการเจียระไนพลอย รวมถึงการเป-นผู�นําในการเผา

พลอยเพ่ือเพ่ิมมูลค7ามาต้ังแต7อดีต ซ่ึงนับว7าเป-นความได�เปรียบในเชิงแข7งขันท่ีจะทําให�ไทยก�าวไปเป-นศูนย9กลาง     
อัญมณีของโลก และปEจจุบันจังหวัดจันทบุรีเป-นศูนย9กลางการซ้ือขายอัญมณีแหล7งใหญ7ท่ีสุดในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ทํารายได�ให�กับจังหวัดป�ละกว7าหม่ืนล�านบาท และมีการจ�างงานกว7า ๕ หม่ืน
คน นอกจากนี้ อัญมณีและเครื่องประดับยังเป-นภาคส7วนหนึ่งของอุตสาหกรรมแฟชั่น ซ่ึงเป-นหนึ่งในยุทธศาสตร9
ชาติท่ีทํารายได�เข�าประเทศนับแสนล�านบาท ซ่ึงรวมมูลค7าการค�าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี 

    จุดเน�นในการพัฒนาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ9 และ
การรับรองมาตรฐานสินค�า พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการขยายฐานลูกค�าในระดับกลางและ
ระดับสูง ในปEจจุบันชาวจันทบุรีส7วนหนึ่งที่แต7เดิมยึดอาชีพเจียระไนพลอยได�เปลี่ยนไป ประกอบอาชีพอื่น 
โดยเฉพาะอย7างยิ่งผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทําให�แรงงานเจียระไนพลอยถูกเลิกจ�าง ก็หันไปประกอบ
อาชีพอื่นเช7นกัน รวมทั้ง ความรู�ด�านการออกแบบและขึ้นเรือนเครื่องประดับ การบรรจุภัณฑ9 จําเป-นต�อง
พัฒนาบุคลากรด�านอัญมณีให�มีความรู�ความชํานาญในวิชาชีพสามารถสืบทอดการพัฒนาภูมิปEญญาท�องถิ่น
ด�านอัญมณีอย7างต7อเนื่องและเพียงพอต7อความต�องการของอุตสาหกรรมอัญมณี เมื่อภาวะเศรษฐกิจที่จะฟghน
ตัวในโอกาสต7อไป 

  1.4 เมืองน7าเท่ียว 
  จังหวัดจันทบุรี มีทรัพยากรการท7องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีท้ังแหล7งท7องเท่ียวธรรมชาติ 

ชายหาด ชายทะเล ปyาเขาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร9 อาหารพ้ืนเมือง อาหารทะเลสด อาหารแปรรูป     
อยู7ไม7ไกลจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกท้ังจังหวัดจันทบุรีมีอัญมณีเป-นจุดขายท่ีสําคัญ และเป-นแหล7ง
เจียระไนพลอยท่ีสําคัญของประเทศ มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ9มีคุณภาพ เป-นท่ีรู�จักอย7าง
แพร7หลายโดยเฉพาะผลไม�นานาชนิด มีระบบคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย และเชื่อมโยงแหล7งท7องเท่ียวจุดต7างๆ 

  - แหล7งท7องเท่ียวทางทะเล เช7น หาดคุ�งวิมาน หาดแหลมสิงห9 หาดเจ�าหลาว ฯลฯ 
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  - แหล7งท7องเท่ียวด�านประวัติศาสตร9 เช7น ศาลสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช 
ศาลหลักเมือง วัดไผ7ล�อม ค7ายเนินวง พิพิธภัณฑ9สถานแห7งชาติพาณิชย9นาวี ฯลฯ 

  - แหล7งท7องเท่ียวด�านธรรมชาติและการผจญภัย เช7น วนอุทยานแห7งชาติเขาแหลม
สิงห9 หาดคุ�งกระเบน หาดแหลมเสด็จ หาดเจ�าหลาว ถํ้าเขาวง อุทยานแห7งชาติเขาคิชฌกูฏ เขตรักษาพันธุ9สัตว9
ปyาเขาสอยดาว อุทยานแห7งชาติน้ําตกพลิ้ว อุทยานแห7งชาติเขาสิบห�าชั้น กิจกรรมล7องแก7งโปyงน้ําร�อน ฯลฯ 

  - แหล7งท7องเท่ียวเชิงนิเวศ เช7น ศูนย9ศึกษาการพัฒนาอ7าวคุ�งกระเบนฯ และสถานี
พัฒนาปyาชายเลนท่ี 2 (บ�านท7าสอน) ด�านศาสนา เช7น วัดเขาสุกิม พระพุทธบาทพลวง ฯลฯ 

  - อ่ืน ๆ เช7น ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (บ�านผักกาด และบ�านแหลม)  
  จุดเน�นในการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพด�านการท7องเท่ียว โดยการพัฒนา

เส�นทางเชื่อมโยงเข�าสู7แหล7งท7องเท่ียวประชาสัมพันธ9และสนับสนุนกิจกรรมการท7องเท่ียว พัฒนาแหล7ง
ท7องเท่ียวให�มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท7องเท่ียวและรายได�จากการท7องเท่ียว ถึงแม�จังหวัดจันทบุรีมี
ทรัพยากรการท7องเท่ียวท่ีหลากหลาย แต7การพัฒนาส7งเสริมรูปแบบท7องเท่ียวใหม7 ๆ หรือสนับสนุนจุดขาย
แหล7ง ท7องเท่ียว ผลิตภัณฑ9การท7องเท่ียว ท่ีมีความโดดเด7นและมีศักยภาพ ยังมีดําเนินการน�อย จึงจําเป-นต�อง
พัฒนาและฟghนฟูแหล7งท7องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให�สามารถรองรับนักท7องเท่ียว มีความสะดวกในด�านการคมนาคม
เข�าสู7แหล7งท7องเท่ียว และมุ7งเน�นการท7องเท่ียวเชิงอนุรักษ9 เชิงนิเวศ และเชิงเกษตรมากข้ึน เพ่ือคง
สภาพแวดล�อมท่ีสวยงาม ปราศจากมลพิษ อันเป-นเอกลักษณ9ของจังหวัดอย7างยั่งยืน  สิ่งสําคัญจําเป-นต�องมี
การตลาดและการประชาสัมพันธ9ท้ังในและต7างประเทศ และส7งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท7องเท่ียวท่ี
จังหวัดได�หารือร7วมกับภาคเอกชนให�มีเทศกาลท7องเท่ียวจังหวัดจันทบุรีตลอดท้ังป�อย7างต7อเนื่อง เน�น
ประชาสัมพันธ9จุดขาย รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให�มีความพร�อมในการให�บริการและมีการประเมินศักยภาพด�าน
การท7องเท่ียวของจังหวัดในทุกด�านควบคู7กันไป เพ่ือเป-นข�อมูลในการพัฒนาการท7องเท่ียวต7อไป 

 
 ���� การวิเคราะห�บริบทท่ีเก่ียวข�องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดจันทบุรี 

  (1) การวิเคราะห�ปFจจัยภายใน (Internal Factors)  
    1.1 จุดแข็ง 
   S1 : มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป-นแหล7งผลิตสินค�า

เกษตรท่ีอุดมสมบูรณ9 เช7น ผลไม� ประมงน้ําลึก และเป-นแหล7งเพาะเลี้ยงสัตว9น้ําชายฝExงทะเล ท่ีมีความพร�อมเป-น
แหล7งอุตสาหกรรมการส7งออกและสินค�าเกษตรแปรรูป เข�าสู7ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค7าสินค�า และมีการ
วิจัยและพัฒนาสร�างผลิตภัณฑ9ใหม7ของสินค�าเกษตร 

   S2 : ผู�ประกอบการของจังหวัดมีศักยภาพ มีความเข�มแข็ง มีความซ่ือสัตย9ในการรักษา
คุณภาพของสินค�าให�ได�มาตรฐาน ทําให�คู7ค�ามีความเชื่อม่ันและสามารถแข7งขันในตลาดต7างประเทศได�มี
ศักยภาพการใช�พลังงานทดแทน เช7น พลังงานแสงอาทิตย9สําหรับการแปรรูปสินค�าเกษตรอบแห�ง 

   S3 : เป-นศูนย9กลางการผลิตและการค�าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศท่ีมี
เอกลักษณ9ในการผลิตและการเจียระไนอัญมณีด�วยภูมิปEญญาท�องถ่ิน มีความน7าเชื่อถือ มีมาตรฐานการผลิต 
แรงงานมีฝ�มือทักษะสูง พัฒนาฝ�มือได�เร็ว มีคุณภาพในการผลิต ความประณีต สามารถสร�างมูลค7าเพ่ิมให�กับ
ผลิตภัณฑ9เป-นอย7างสูง และเป-นท่ียอมรับในตลาดโลก 

   S4 : มีช7องทางการค�าชายแดนท่ีสําคัญ เป-นจุดผ7านแดนถาวร 2 แห7ง จุดผ7อนปรน 3 แห7ง 
สามารถเชื่อมโยงสินค�าไปยังภูมิภาคอาเซียนได�อย7างมีศักยภาพ มีระบบขนส7งท่ีเชื่อมโยงเข�าสู7ประเทศกัมพูชา 
และเชื่อมต7อถึงประเทศเวียดนามได� ระยะเวลาในการขนส7งสินค�าเดินทางสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากอยู7ใกล�
กับท7าเรือแหลมฉบังท่ีใหญ7ท่ีสุดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีท7าเรือท่ีอาจนําประโยชน9ไปสู7ระบบโลจิสติกส9ทางน้ํา 
ในอนาคตได� รวมถึงมีหน7วยงานและบุคลากรท่ีมีความพร�อมในการพัฒนาระบบโลจิสติกส9  



 

แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน�า 27 
 

  S5 : เป-น HUB ของการขนส7ง เนื่องจากจังหวัดมีพ้ืนท่ีติดชายแดน ทําให�สามารถลด
ค7าใช�จ7ายในการขนส7งได� มีระบบคมนาคมขนส7งท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความสะดวกให�กับ
ผู�ประกอบการนําเข�า และส7งออกสินค�า มีการเชื่อมโยงระบบได�อย7างมีมาตรฐาน มีระบบสาธารณูปโภค
ครอบคลุมท้ังจังหวัด 

  S6 : มีสถาบันการศึกษาท่ีเข�มแข็ง เช7น มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ซ่ึงมีศูนย9วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมสินค�าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก มีการเพ่ิมสาขาเพ่ือรองรับการขยายตัวของการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม ได�แก7 สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส9, สาขา Logistic, สาขาวิศวกรรมโยธา และ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีการเปqดสอนคณะอัญมณี เพ่ือเพ่ิมแรงงาน ในอนาคต ด�านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ9 การสร�างตัวเรือน การออกแบบเครื่องประดับ และเปqดคลินิคให�บริการตรวจสอบพลอยแท� เพ่ือ
สร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�บริโภคและส7งเสริมการท7องเท่ียวของจังหวัด 

  S7 : หน7วยงานราชการทุกภาคส7วน สนับสนุนส7งเสริมการพัฒนาผู�ประกอบการด�าน
อุตสาหกรรม เช7น การลดต�นทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการแปรรูปสินค�าเกษตร การพัฒนาสุขภาพของแรงงานใน
สถานประกอบการ การเพ่ิมศักยภาพผู�ประกอบการ SME ในการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค�าและผลิต
อุตสาหกรรมใหม7 ๆ และการสร�างนักการค�าการตลาดเพ่ือการส7งออกผลไม�ไทย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน        

  1.2 จุดอ�อน 
   W1 : ผู�ประกอบการสินค�า OTOP ขาดความรู�ด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ9 ไม7มีความ

ต7อเนื่องและไม7มีการดําเนินการอย7างเป-นระบบ เพราะปEญหาการบริหารจัดการด�านความรู� ด�านการต7อยอด
ทางธุรกิจ นวัตกรรมและการตลาด ขาดแหล7งทุน และการแปรรูปสินค�ายังมีน�อย เนื่องจากต�องมีกระบวนการ
ท่ีต�องลงทุนสูง ผลิตภัณฑ9/การแปรรูปสินค�า OTOP ของจังหวัดเป-นแบบเดิมๆ บรรจุภัณฑ9ไม7โดดเด7น 

   W2 : สินค�าเกษตรท่ีเข�าสู7อุตสาหกรรมได�รับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP ยังมีปริมาณ
น�อย   ทําให�ผู�นําเข�าจากต7างประเทศขาดความเชื่อม่ัน เกษตรกรขาดการพัฒนาองค9ความรู�ด�านการรวมกลุ7ม 
การตลาดและการส7งออก รวมถึงผลการวิจัยด�านคุณภาพผลไม�ยังไม7ถูกนํามาพัฒนาใช�กับการแปรรูป
อุตสาหกรรม ทําให�เกิดการผูกขาดจากคู7ค�ารายเดียวทําให�เกษตรกรขายสินค�าไม7เป-นไปตามกลไกราคาตลาด 
เช7น การตัดทุเรียนอ7อนเพ่ือการส7งออกให�กับประเทศจีน เป-นต�น 

   W3 : ผู�ประกอบการด�านการเกษตรและเกษตรแปรรูปขาดความเข�าใจและไม7ตระหนัก
ถึงมาตรฐาน พร�อมท้ังขาดความรู�ความเข�าใจในการสร�างสินค�าของตนเองให�ได�มาตรฐานจึงเสียเปรียบในการ
แปรรูปและการส7งออก 

   W4 :  ด�านอัญมณีไม7 มีแหล7 งวัตดุ ดิบ ท่ี เป-น เอกลักษณ9ของจั งหวัดจันทบุรีแล� ว 
จึงจําเป-นต�องนําเข�าจากต7างประเทศเป-นหลัก โดยเฉพาะทองคํา เพชร รวมท้ังพลอยดิบ เพ่ือนํามาใช�ในการ
เจียระไนอัญมณีและการแปรรูป  

   W5 : ผู�ซ้ือขายอัญมณีรายย7อยยังขาดความเชื่อม่ันในราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ9อัญ
มณีและเครื่องประดับ ทําให�ไม7กล�าซ้ือผลิตภัณฑ9 

   W6 : ขาดการสืบทอดภูมิปEญญาจากบรรพบุรุษ เนื่องจากเยาวชนไม7ให�ความสนใจสืบ
ทอดและอนุรักษ9ภูมิปEญญาในการเผาพลอย ประกอบกับปริมาณของอัญมณีท่ีขุดได�จากธรรมชาติลดน�อยลง 
จึงทําให�มีความสนใจในสาขาอาชีพด�านนี้มีไม7มาก เยาวชนรุ7นใหม7มีค7านิยมวัฒนธรรมคนเมือง ไม7เรียนต7อสาย
อาชีพและประกอบอาชีพด�านการเกษตรทําให�ขาดการต7อยอดด�านเกษตรกรรมและขาดกําลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
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   W7 : ผู�ประกอบการอัญมณีไม7มีการรวมกลุ7มกันอย7างเข�มแข็ง การจําหน7ายสินค�ายังคง
จํากัดอยู7ในกลุ7มลูกค�ารายเดิม ไม7มีการขยายตัวไปยังลูกค�ากลุ7มใหม7ๆ เท7าท่ีควร เนื่องจากไม7มีระบบฐานข�อมูล
ธุรกิจ ท่ีจะนําไปสู7การสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาด�านต7างๆ รวมท้ังการตลาดและการประชาสัมพันธ9 
ขาดฐานข�อมูลผู�ผลิตอัญมณีท่ีแท�จริงเรื่องยอดจําหน7าย/ การขายท้ังระบบ ทําให�หน7วยงานภาครัฐไม7สามารถ
จัดทําโครงการสนับสนุนความต�องการของผู�ประกอบการเพ่ือตอบโจทก9การพัฒนาย7านการค�าตลาดอัญมณี 

   W8 : ผู�ประกอบการและแรงงานมีฝ�มือมีการกระจายตัว ไม7มีการรวมกลุ7ม เป-นอุปสรรค
ต7อการทําโครงการเพ่ิมทักษะให�กับช7างอัญมณี ไม7มีการถ7ายทอดองค9ความรู�ด�านอัญมณี เก็บองค9ความรู�ไว�กับ
ตัวไม7อยากเผยแพร7 เนื่องจากกลัวว7าจะเป-นคู7แข7งในอนาคต 

   W9 : การแย7งกันใช�น้ําระหว7างภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-การท7องเท่ียว-ชุมชนเมือง 
เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเกิดภัยแล�งในพ้ืนท่ี 

   W10 : ทัศนคติและความคาดหวังของชาวจันทบุรีเก่ียวกับการอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ส7งผลถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี หากจะจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมก็ต�องเป-น
มิตรต7อสิ่งแวดล�อม 

(2) การวิเคราะห�ปFจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ิงแวดล�อม และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 2.1 โอกาส 
  O1 : การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส7งผลให�พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกกลายเป-น “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป\าหมายของ
ประเทศ เพ่ือเป-นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ป� ข�างหน�า  

  O2 : มาตรการส7งเสริมการลงทุนจากภาครัฐในพ้ืนท่ีใกล�เคียงจังหวัดจันทบุรี ได�แก7 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดและจังหวัดสระแก�ว 

  O3 : นโยบายรัฐบาลท่ีส7งเสริมและสนับสนุนให�ความสําคัญกับธุรกิจ SMEs โดยสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

  O4 : มติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดให�จังหวัดจันทบุรีเป-นนครอัญมณีศูนย9กลางการค�าอัญมณี
และเครื่องประดับโลก และให�ภาคตะวันออกเป-นมหานครผลไม�โลก 

  O5 : รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาการคมนาคมรถไฟรางคู7เชื่อมโยงถึงจังหวัดจันทบุรีและตราด     
ซ่ึงเป-นโอกาสท่ีจะได�รับการพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานระหว7าง กทม. ไปจังหวัดตราด ระยะทาง 87 กม.
ถนนสายสุขุมวิท 

  O6 : โครงสร�างประชากรในประเทศและของโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงเข�าสู7สังคมของ
ผู�สูงอายุ ทําให�จังหวัดมีโอกาสในการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค�าและบริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการท่ี
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพของผู�สูงอายุ 

  O7 : กระแสความนิยมของผู�บริโภคในการรักษาสุขภาพ และการท7องเท่ียวเชิงธรรมชาติ
จะช7วยให�เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันจะสร�าง
กระแสความนิยมบริโภคสินค�าเชิงอนุรักษ9และสินค�าสุขภาพ เช7น สมุนไพร จึงเป-นโอกาสในการพัฒนาภูมิ
ปEญญาท�องถ่ินในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพ ซ่ึงจะสร�างมูลค7าทางเศรษฐกิจได�โดยมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป-นแหล7งวัตถุดิบท่ีสําคัญ 

  O8 : ข�อตกลงทางการค�าระหว7างประเทศ ทําให�ประเทศต7าง ๆ ต�องปฏิบัติตามข�อผูกพัน
ทางการค�า ทําให�ผู�ผลิตสินค�าโดยเฉพาะอย7างยิ่งประเภทท่ีส7งผลกระทบต7อสุขอนามัยต�องมีความระมัดระวังเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือให�เป-นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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  O9 : การประกาศยกเลิกการเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิม (VAT) กับพลอยดิบนําเข�า ส7งผลให�
ต�นทุนวัตถุดิบของผู�ผลิตเครื่องประดับลดลง อีกท้ังทําให�ผู�ผลิตเครื่องประดับเข�าถึงแหล7งวัตถุดิบพลอยได�ง7ายข้ึน
และมีโอกาสเลือกซ้ืออัญมณีท่ีหลากหลายข้ึน 

 2.2 ภัยคุกคาม 
  T1 : การใช�โอกาสจากการลดอุปสรรคทางการค�าและการลงทุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของจังหวัด โดยเฉพาะการส7งออก ซ่ึงได�รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค�าท่ีไม7ใช�ภาษีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
เช7น มาตรฐานการผลิตสินค�า มาตรฐานด�านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐาน
สิ่งแวดล�อม และมาตรฐานด�านทรัพย9สินทางปEญญา เป-นต�น  

  T2 : ความแปรปรวนของภูมิอากาศและภูมิประเทศ ก7อให�เกิดภาวะฝนแล�งและน้ําท7วม
อยู7เสมอ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทําความเสียหายต7อผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
การคมนาคมขนส7ง ซ่ึงมีผลต7อเศรษฐกิจส7วนรวมของจังหวัด 

  T3 : การใช�เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอาหารท่ีซับซ�อนมากข้ึน โดยมุ7งเพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิตอาหารจํานวนมากทําให�ความหลากหลายทางธรรมชาติลดลง 

  T4 : เกิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สภาวะเศรษฐกิจลดลง  
  T5 : ขาดระบบการบริหารจัดการแรงงานต7างด�าวเพื่อป\องกันปEญหาและผลกระทบ

ด�านต7าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนบางครั้งเกิดความล7าช�าและไม7ทันต7อเหตุการณ9ด�านแรงงานข�ามชาติ ปEญหาการลักลอบ
เข�าเมืองแบบผิดกฎหมาย 

  T6 : กฎระเบียบด�านการดูแลแรงงานต7างด�าวไม7ครอบคลุมกับการบังคับใช�กฎหมาย และ
ผลจากการอนุญาตให�แรงงานต7างด�าวเข�ามาทํางานในประเทศไทยโดยใช� Border Pass และมีการตรวจสุขภาพ
ก7อนทํางานและแสดงตนทุก 3 เดือน ทําให�เป-นปEญหาด�านการขาดงบประมาณในการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมใน
การจัดการขยะและด�านการใช�บริการสาธารณสุข 

  T7 : กฎหมายระหว7างประเทศและกฎระเบียบไม7เอ้ืออํานวยต7อการส7งเสริมผู�ประกอบการ
ในการทําธุรกิจการค�าระหว7างประเทศ เช7น การตัดสิทธิ์ทางการค�าของกลุ7มประเทศยุโรปและอเมริกาท้ังสินค�า
เกษตรและอาหาร และการได�สิทธิ์ทางการค�าของประเทศเพ่ือนบ�านในการส7งสินค�าไปยุโรปและอเมริกาทําให�
การสั่งซ้ือสินค�าจากประเทศไทยลดลง หรือกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับธุรกิจต7างชาติและอาชีพของคนไทย   
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

  T8 : กฎหมายผังเมืองและการจัดการพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมไม7สอดคล�องกับนโยบายของ
รัฐบาล ท่ีส7งเสริมให�มีการแปรรูปท่ีหลากหลาย 

  T9 : โรคอุบัติใหม7 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 ซ่ึงองค9กรอนามัยโลกประกาศให�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป-นโรคระบาดใหญ7 
จากสถานการณ9ดังกล7าว ทําให�ความต�องการสินค�าของท่ัวโลกลดลง และถึงแม�จะยังมีความต�องการสินค�าแต7
การขนส7งมีความยากลําบากมากข้ึนจากด7านตรวจคัดกรอง และการปรับลดจํานวนเท่ียวบินทําให�การขนส7งมี
ความล7าช�า รวมถึงส7งผลกระทบต7อภาคธุรกิจการผลิตสินค�าและบริการท่ีเชื่อมโยงกับการท7องเท่ียว 
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3.2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ปE 2564 
 3.2.1 วิสัยทัศน�   

  “อุตสาหกรรมสร�างสรรค9 มีคุณภาพ เป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและชุมชนอย7างสมดุล และยั่งยืน” 
  3.2.2 พันธกิจ  
    1. กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายว7าด�วยโรงงาน กฎหมายว7าด�วยแร7 
กฎหมายว7าด�วยพิกัดอัตราค7าภาคหลวงแร7 กฎหมายว7าด�วยมาตรฐานผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม กฎหมายว7าด�วย
การจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในส7วนภูมิภาค 
    2. ส7งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู�ประกอบการให�มีความเข�มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข7งขันในตลาดโลก   
     3. บูรณาการการมีส7วนร7วมกับทุกภาคส7วนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 

 3.2.3 แนวทางการพัฒนา เปdาประสงค� ตัวช้ีวัด และค�าเปdาหมาย กลยุทธ� โครงการ   
   1) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ยกระดับศักยภาพผู�ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ�มเปdาหมาย 

   � เป\าประสงค9 
 1. ภาคอุตสาหกรรมมีความเข�มแข็งท้ังด�านมาตรฐานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพของสินค�า ตลอดจนผลิตภัณฑ9ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดโลก 
 2. ผู�ประกอบการมีตราสินค�าเป-นท่ียอมรับในอาเซียนและภูมิภาค 

   � ตัวช้ีวัด ค7าเป\าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน7วยนับ 
ค7าเป\าหมาย 

2563  
(ถ�าม)ี 

2564 2565 

1.1 ร�อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค7าผลิตภัณฑ9มวลรวม
จังหวัดในสาขาอุตสาหกรรม 

ร�อยละ 3 3 3 

1.2 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและย7อม และ
วิสาหกิจชุมชน ได�รับการพัฒนาเพื่อให�มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ราย 15 15 15 

1.3 จํานวนผู�ประกอบการได�รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ9ชุมชน (มผช.) 

ราย 55 55 55 
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 � กลยุทธ9 / โครงการ 
หน7วย : ล�านบาท 

กลยุทธ9 โครงการ/กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 

2563 (ถ�าม)ี 2564 2565 
กลยุทธ9ท่ี ๑ 
พัฒนาขีดความสามารถ
ของเครือข7ายผู�ผลิต/
ผู�ประกอบการ และ
บุคลากร 
ในภาคอุตสาหกรรม 
อย7างต7อเน่ืองและ ตรงต7อ
ความต�องการ 

• โครงการส7งเสริมพฒันา
ศักยภาพของอุตสาหกรรม 
ในส7วนภูมิภาค  
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 

0.115 0.251 0.251 

• โครงการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข7งขันของ
เกษตรอุตสาหกรรมและ
ขับเคล่ือนศูนย9ปฏิรูป
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
สู7ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC) 
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 

- 0.030 0.030 

• โครงการยกระดับเพิ่มขีด
ความสามารถผู�ประกอบการแปร
รูปผลไม�ด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในยุคอุตสาหกรรม 
4.0 (งบจังหวัดจันทบุรี) 
 

- - 2.390 

กลยุทธ9ท่ี ๒ 
ส7งเสริมการประยุกต9ใช�
วิทยาศาสตร9 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ9และ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม 

• โครงการแปรรูปสินค�าเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 
ชุมชน (One Province One 
Agro-Industrial Community : 
OPOAI-C) 
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 
  

- 

 

 

 

0.170 

 

 

 

0.170 

 

 

 

• โครงการเพิ่มมูลค7าสินค�า
เกษตรด�วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภายใต�แนวคิด 4R 
(งบจังหวัดจันทบุรี) 
 

- - 1.460 
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 2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาปFจจัยสนับสนุนให�เอ้ือต�อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 � เป\าประสงค9  
  ปEจจัยแวดล�อมและโครงสร�างพ้ืนฐานมีความพร�อมและเอ้ือประโยชน9ในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมให�ขยายตัวและเติบโตได�อย7างต7อเนื่อง 

� ตัวชี้วัด ค7าเป\าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน7วยนับ 
ค7าเป\าหมาย 

2563 (ถ�ามี) 2564 2565 
2.1 ร�อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค7าการลงทุน
ของโรงงานอุตสาหกรรม 

ร�อยละ - 3 3 

2.2 ร�อยละความพงึพอใจของ
ผู�ประกอบการต7อปEจจัยแวดล�อมและ
โครงสร�างพืน้ฐานที่มีความพร�อมและเอ้ือ
ประโยชน9ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ร�อยละ - 90 90 

 

 �กลยุทธ9 / โครงการ 
หน7วย : ล�านบาท 

กลยุทธ9 โครงการ/กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 

2563 (ถ�ามี) 2564 2565 
กลยุทธ9ท่ี 1 
พัฒนาระบบฐานข�อมูล
ด�านอุตสาหกรรมให�มี
ความเชื่อมโยงกับทุกภาค
ส7วนท่ีเก่ียวข�อง 

• โครงการจัดทําฐานข�อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ 
การเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรี เพ่ือรองรับ 
การบริหารจัดการข�อมูล  
(Big Data) 
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 

0.065 0.060 0.060 

กลยุทธ9ท่ี 2 
ชี้แจงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และ
กระบวนการต7างๆให�เอ้ือ
ต7อการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

 
• ชี้แจงกฎหมายโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2562 
กฎระเบียบ และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง  
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 

 
- 
 

 
0.030 

 
0.030 
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 3) แนวทางการพัฒนาด�านท่ี 3 การส�งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให�เป:นมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดล�อม 

 � เป\าประสงค9 
 ภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการท่ีไม7ก7อให�เกิดปEญหาด�านมลพิษและสิ่งแวดล�อม 

และมีความรับผิดชอบต7อชุมชนรอบข�าง 

 � ตัวชี้วัด ค7าเป\าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน7วยนับ 
ค7าเป\าหมาย 

2563 (ถ�ามี) 2564 2565 
3.1 จํานวนสถานประกอบการท่ีได�รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

โรงงาน 10 10 10 

3.2 จํานวนสถานประกอบการผ7านเกณฑ9           
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล�อมเพ่ิมข้ึนในแต7ละป� 

โรงงาน 1 1 1 

3.3 ร�อยละความพึงพอใจของชุมชนต7อ     
การประกอบการของโรงงาน 

ร�อยละ 90 90 90 

 
 � กลยุทธ9 / โครงการ 

หน7วย : ล�านบาท 

กลยุทธ9 โครงการ/กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 

2563 (ถ�ามี) 2564 2565 
กลยุทธ9ท่ี 1 
ส7งเสริมสถานประกอบการ
ให�มีการพัฒนา
กระบวนการผลิต และ
ยกระดับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว 

 
• โครงการส7งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการสู7
อุตสาหกรรมสีเขียว 
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 
 

 
0.006 

 
0.006 

 
0.006 

กลยุทธ9ท่ี 2 
ส7งเสริม                    
สถานประกอบการ
ประกอบกิจการโดยมี
เกณฑ9มาตรฐาน          
ความปลอดภัยท่ีไม7ส7ง 
ผลกระทบต7อสิ่งแวดล�อม
และชุมชน 

• โครงการบริหารจัดการลุ7ม
น้ําและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล�อม  
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 

0.034 0.0327 0.0317 

• โครงการสร�างและพัฒนา
เครือข7ายอุตสาหกรรม 
(งบกระทรวงอุตสาหกรรม) 

- 0.0427 0.0427 
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  4) แนวทางการพัฒนาด�านท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองค�กร 

  � เป\าประสงค9   
  องค9กรมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล7องตัว และมีธรรมาภิ

บาลสามารถรองรับการให�บริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  � ตัวชี้วัด ค7าเป\าหมาย 

ตัวชี้วัด หน7วยนับ 
ค7าเป\าหมาย 

2563 (ถ�ามี) 2564 2565 

4.1 ร�อยละของการจัดการข�อร�องเรียน      
ท่ีได�รับการแก�ไข 

ร�อยละ 85 85 85 

4.2 คะแนนการประเมินมาตรฐานความ
โปร7งใสในการดําเนินการ 

คะแนน 85 85 85 

4.4 ร�อยละของความพึงพอใจของผู�มีส7วนได�
ส7วนเสียหรือผู�รับบริการ 

ร�อยละ 90 90 90 

  � กลยุทธ9 / โครงการ 
หน7วย : ล�านบาท 

กลยุทธ9 โครงการ/กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 

2563 (ถ�ามี) 2564 2565 
กลยุทธ9ท่ี 1 
เสริมสร�างพัฒนาระบบงาน
ภายในองค9กรให�เป-นองค9กร 
ธรรมาภิบาลท่ีมีความเข�มแข็ง 
โปร7งใส ต7อผู�มีส7วนได�ส7วนเสีย 

 
• ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด�านการป\องกันและแก�ไข
ปEญหาการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและส7งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในหน7วยงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

กลยุทธ9ท่ี 2 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการให�บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส9 

 
• ปรับฐานข�อมูลโรงงาน 
เป-นหนึ่งเดียว 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส�วนท่ี 4 
ภาคผนวก 
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ส�วนท่ี 4  
ภาคผนวก 

4.1 โครงการแบบย�อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
โครงการท่ี 1 

๑. ชื่อโครงการ 

 

     โครงการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถผู�ประกอบการแปรรูปผลไม�ด�วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (สอดคล�องกับสอดคล�องกับแนว
ทางการพัฒนาท่ี 1 กลยุทธ9ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถของเครือข7ายผู�ผลิต/
ผู�ประกอบการ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอย7างต7อเนื่องและตรงต7อความ
ต�องการ) 

๒. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ดังนี้ 
1) แผนยุทธศาสตร9ชาติ พ.ศ. 2561-2580  : ยุทธศาสตร9ท่ี 2 ด�านการ

สร�างความสามารถในการแข7งขัน  
2) แผนแม7บทภายใต�ยุทธศาสตร9ชาติ ประเด็น การเกษตรสร�างมูลค7า 

เป\าหมายท่ี : 4.1.4 เกษตรแปรรูป  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 12 ข�อท่ี 3 การสร�าง

ความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข7งขันได�อย7างยั่งยืน 
4) แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงสอดคล�องกับประเด็นการพัฒนาท่ี 1 

ส7งเสริมการผลิตสินค�าเกษตรให�ได�มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาด
นานาชาติ กลยุทธ9 : ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค�าเกษตรให�ได�
มาตรฐานสากล 

5) มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่ ระหว7างวันที่ 5–6 
กุมภาพันธ9 2561ณ จันทบุรี-ตราด ท่ีเห็นชอบหลักการจัดต้ังระเบียงผลไม�ภาค
ตะวันออก (EFC) และแผนการส7งเสริมให� จ.จันทบุรี เป-นมหานครผลไม�ของโลก 
โดยมีเป\าหมายยกระดับภาคตะวันออกให�เป-นมหานครผลไม�ของโลก   

๓. วัตถุประสงค9ของโครงการ 3.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขันให�แก7ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลไม�จังหวัดจันทบุรี ด�วยการนําวิทยาศาสตร9และนวัตกรรมมาใช�ใน
การพัฒนาทักษะ  
3.2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ9 ฉลากและบรรจุภัณฑ9 มาตรฐานการผลิต และ
กระบวนการผลิต ให�แก7ผู�ประกอบการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร�าง
มูลค7าเพ่ิมให�กับผลไม�เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี 
3.3 เพ่ือสร�างเครือข7ายผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม�ให�มีการ
รวมกลุ7มท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ9ของ
โครงการ 

ผลผลิต :  
1. ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม� จํานวน 50 ราย ได�รับการ
พัฒนาองค9ความรู�ด�วยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
2. ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม� จํานวน 5 ราย ได�รับการ
พัฒนาและคําปรึกษาเชิงลึก อย7างน�อย 2 ด�าน/ราย จากทั้งหมด 4 ด�าน ดังนี้ 
1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ9 2) การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ9 
3) การพัฒนาเทคโนโลยีต�นแบบ เช7น เครื่องอบ เครื่องคั้นผลไม� เป-นต�น และ 
4) การตรวจวิเคราะห9คุณภาพให�เป-นไปตามเกณฑ9มาตรฐาน อย. 
ผลลัพธ9    
1. ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม�  มีทักษะในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข7งขันเพ่ิมข้ึน สร�างรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน  
2. สร�างมูลค7าเพ่ิมให�แก7ผลผลิตทางการเกษตร  
3. ผลิตภัณฑ9มวลรวมจังหวัดจันทบุรี ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
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๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของ
โครงการ 

 

 

 

1. ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม� จํานวน 50 ราย ได�รับการ
พัฒนาองค9ความรู�ด�วยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�  
2. ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม� จํานวน 5 ราย ได�รับการ
พัฒนาและคําปรึกษาเชิงลึก อย7างน�อย 2 ด�าน/ราย  จากท้ังหมด 4 ด�าน ดังนี้  
    1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ9   
    2) การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ9  
    3) การพัฒนาเทคโนโลยีต�นแบบ เช7น เครื่องอบ เครื่องค้ันผลไม� เป-นต�น   
    4) การตรวจวิเคราะห9คุณภาพให�เป-นไปตามเกณฑ9มาตรฐาน อย. 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ7ม
จังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส7งเสริมการผลิตสินค�าเกษตรให�ได�มาตรฐานสากลและ
ขยายฐานการตลาดนานาชาติ  
แผนพัฒนากลุ7มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด 
สินค�าเกษตร (ผลไม� ปศุสัตว9และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัย อย7าง
ครบวงจร 

๗. ระยะเวลา 180 วัน (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

๘. กิจกรรมท่ีสําคัญ กิจกรรมท่ี 1 ถ7ายทอดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม7ให�แก7ผู�ประกอบการ SMEs 
วิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 50 ราย จํานวน 5 ผลิตภัณฑ9 เช7น ผลไม�อบกรอบ     
น้ําผลไม�เข�มข�น เป-นต�น 
กิจกรรมท่ี 2 ยกระดับผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 5 ราย ด�วย
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถให�กับผู�ประกอบการฯ อย7างน�อย 2 ด�าน/ราย จากท้ังหมด 4 
ด�าน ดังนี้ 
   1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ9   
   2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ9  
   3) การพัฒนาเทคโนโลยีต�นแบบ เช7น เครื่องอบ เครื่องค้ันผลไม� เป-นต�น   
   4) การตรวจวิเคราะห9คุณภาพให�เป-นไปตามเกณฑ9มาตรฐาน อย. 
กิจกรรมท่ี 3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๙. งบประมาณ  2,390,000 บาท  

๑๐. ผู�รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
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โครงการท่ี 2 

๑. ชื่อโครงการ 
 

    โครงการเพิ่มมูลค7าสินค�าเกษตรด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต�
แนวคิด 4R (สอดคล�องกับสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 กลยุทธ9ที่ 2 
ส7งเสริมการประยุกต9ใช�วิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ9และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

๒. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

  2.1 โครงการมีความสอดคล�องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร9ชาติ/แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ/แผนพัฒนากลุ7มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ัง
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องและข�อสั่งการ ดังนี้ 
     1) แผนยุทธศาสตร9ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศาสตร9ท่ี 2 ด�านการสร�าง
ความสามารถในการแข7งขัน  
     2) แผนแม7บทภายใต�ยุทธศาสตร9ชาติ ประเด็น การเกษตรสร�างมูลค7า  
เป\าหมายท่ี : 4.1.4 เกษตรแปรรูป  
     3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 12 ข�อท่ี 3 การสร�าง
ความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข7งขันได�อย7างยั่งยืน 
     4) แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงสอดคล�องกับประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
ส7งเสริมการผลิตสินค�าเกษตรให�ได�มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาด
นานาชาติ กลยุทธ9 : ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค�าเกษตรให�ได�
มาตรฐานสากล 
   2.2 ความสําคัญของการส7งเสริมการแปรรูปสินค�าเกษตรด�วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภายใต�แนวคิด 4R   
     จังหวัดจันทบุรี เป-นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศเป-นที่ราบสูง ที่ราบเชิง
เขาและที่ราบลุ7มแม7น้ําและชายฝExงทะเล จึงเป-นแหล7งผลิตสินค�าประมงและ
อาหารแปรรูปท่ีสําคัญ ประกอบกับมีลักษณะภูมิอากาศท่ีเหมาะสมเนื่องจาก
ต้ังอยู7ในเขตมรสุมเขตร�อน จึงเป-นแหล7งผลิตสินค�าเกษตรที่หลากหลาย โดย
ภาคส7วนเกษตรกรรมที่มีความสําคัญของจังหวัดจันทบุรีส7วนใหญ7เป-นการ
เพาะปลูก ซ่ึงพืชท่ีนิยมปลูกมากในจังหวัดจันทบุรีคือพืชไม�ผล พริกไทย และ
ยางพารา 
     โดยพืชไม�ผลท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมากในจังหวัดจันทบุรี คือ ทุเรียน มังคุด 
เงาะ ลองกอง และลําไย ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตรวมเฉลี่ยป�ละกว7า 850,000 ตัน 
มูลค7ากว7า 45,000 ล�านบาท และมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนทุกป� บางช7วงของฤดูกาล
ท่ีผลผลิตออกพร�อมๆ กันในปริมาณมาก จึงเกิดปEญหาล�นตลาด หรือบาง
ฤดูกาลสภาพอากาศแปรปรวน ทําให�ได�ผลผลิตเป-นลักษณะตกไซส9 คือมีขนาด
หรือความสมบูรณ9สวยงามไม7เป-นไปตามท่ีตลาดต�องการ หรือผลผลิตสุกงอม
ไม7ได�ราคาเนื่องจากเกษตรกรเก็บเก่ียวไม7ทัน จึงมีความจําเป-นต�องนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช� เพ่ือเพ่ิมมูลค7าให�แก7สินค�าเกษตรท่ีไม7ได�คุณภาพ  
     สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จึงจัดทําโครงการ “เพิ่มมูลค7า
สินค�าเกษตรด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต�แนวคิด 4R” ด�วยการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแนวคิด 4R (Reuse=ใช�ซํ้า Reduce=ลดการใช� 
Recycle= แปรใช�ใหม7 Reinvent =สร�างใหม7) อาทิ การคิดค�นบรรจุภัณฑ9
โดยอาศัยเทคโนโลยีและแนวคิดสร�างสรรค9จากเศษเปลือกผลไม� เพ่ือทดแทน
บรรจุภัณฑ9แบบเดิมท่ีใช�โฟมหรือ พลาสติก การนําสินค�าเกษตรตกเกรดหรือ
เศษวัตถุดิบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตมาสร�างสรรค9เกิดเป-นผลิตภัณฑ9ใหม7  
     ท้ังนี้ เพ่ือสร�างมูลค7าเพ่ิมให�แก7สินค�าเกษตรของจังหวัดจันทบุรีให�เป-นสินค�า
เกษตรมูลค7าสูง และเพ่ิมศักยภาพการแข7งขันให�แก7ผู�ประกอบการ SMEs และ
กลุ7มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค�าเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 
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๓. วัตถุประสงค9ของโครงการ    1. เพ่ือสร�างสรรค9สินค�าเกษตรให�เกิดเป-นผลิตภัณฑ9ใหม7 โดยนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช� ภายใต�แนวคิด 4R  

   2. เพ่ือสร�างมูลค7าเพ่ิมให�แก7สินค�าเกษตรของจังหวัดจันทบุรี ให�เป-นสินค�า  
 เกษตรมูลค7าสูง 
   3. เพ่ือเป-นต�นแบบในการพัฒนาสร�างสินค�าเกษตรมูลค7าสูง ให�แก7  
 ผู�ประกอบการรายอ่ืนในพ้ืนท่ี 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ9ของ
โครงการ 

ผลผลิต 
   1. ผู�ประกอบการ SMEs และกลุ7มวิสาหกิจชุมชนท่ีเข�าร7วมโครงการ ได�รับความรู�
ด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร�างสรรค9ผลิตภัณฑ9ใหม7 ไม7น�อยกว7าร�อยละ 
80   
   2. ผู�ประกอบการแปรรูปสินค�าเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ได�รับการพัฒนาด�วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต�แนวคิด 4R  จํานวน 5 ราย/กลุ7ม  
   3. จังหวัดจันทบุรีมีมีสินค�าเกษตรสร�างสรรค9เกิดเป-นผลิตภัณฑ9ใหม7ท่ีได�รับการ
พัฒนาด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต�แนวคิด 4R  จํานวน 5 ผลิตภัณฑ9  
   4. จังหวัดจันทบุรีมีสินค�าเกษตรสร�างสรรค9จากการนําสินค�าเกษตรไม7ได�
คุณภาพหรือเศษวัตถุดิบ ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตมาแปรรูป สร�างมูลค7าเพ่ิม
ได�ไม7น�อยกว7าร�อยละ 10 

 ผลลัพธ� 
    1. ผู�ประกอบการแปรรูปสินค�าเกษตรในจังหวัดจันทบุรี มีความเข�าใจใน
แนวคิด 4R และสามารถใช�เทคโนโลยี/นวัตกรรม สร�างผลิตภัณฑ9เป-นสินค�า
เกษตรมูลค7าสูงได�  
    2. ผู�ประกอบการแปรรูปสินค�าเกษตรในจังหวัดจันทบุรีมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค7าสินค�าเกษตร 
    3. ผลิตภัณฑ9มวลรวมจังหวัดจันทบุรีเพ่ิมสูงข้ึน จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค7า
สินค�าเกษตร 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของ
โครงการ 

  1. ร�อยละของผู�ประกอบการ SMEs และกลุ7มวิสาหกิจชุมชนท่ีเข�าร7วมโครงการ 
ได�รับความรู�ด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร�างสรรค9ผลิตภัณฑ9ใหม7     
ไม7น�อยกว7าร�อยละ 80   
  2. ผู�ประกอบการแปรรูปสินค�าเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ได�รับการพัฒนาด�วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต�แนวคิด 4R  จํานวน 5 ราย/กลุ7ม  
  3. จํานวนผลิตภัณฑ9ใหม7ท่ีได�รับการสร�างสรรค9ด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภายใต�แนวคิด 4R ไม7น�อยกว7า 5 ผลิตภัณฑ9  
  4. ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากการนําสินค�าเกษตรไม7ได�คุณภาพหรือเศษวัตถุดิบท่ีเกิด
จากกระบวนการผลิตมาแปรรูปเป-นสินค�าเกษตรสร�างสรรค9 สร�างมูลค7าเพ่ิมได� 
ไม7น�อยกว7าร�อยละ 10 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/              
กลุ7มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส7งเสริมการผลิตสินค�าเกษตรให�ได�มาตรฐานสากลและ
ขยายฐานการตลาดนานาชาติ  
แผนพัฒนากลุ7มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด 
สินค�าเกษตร (ผลไม� ปศุสัตว9และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย7าง 
ครบวงจร 
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๗. ระยะเวลา 180 วัน (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565) 
๘. กิจกรรมท่ีสําคัญ    1. ฝrกอบรมถ7ายทอดองค9ความรู�ด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให�แก7

ผู�ประกอบการ SMEs / กลุ7มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 100 ราย เนื้อหาประกอบด�วย 
ความสําคัญของแนวคิด 4R ต7อการเพ่ิมมูลค7าสินค�าเกษตร / แนวทางการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�ในกระบวนการผลิตเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ9ให�เป-น
สินค�าเกษตรมูลค7าสูง  
   2. ฝrกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให�คําปรึกษา.แนะนําเชิงลึกโดยการวิเคราะห9 
คิดค�น สร�างสรรค9ผลิตภัณฑ9 ใหม7  และดําเนินการพัฒนาให� เป-นไปตาม
วัตถุประสงค9ของโครงการ เพ่ือสร�างศักยภาพผู�ประกอบการแปรรูปสินค�าเกษตร
ด�วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวคิด 4R  จํานวน 5 กลุ7ม  และกิจกรรม 
Showcase ให�ผู�ประกอบการจํานวน 5 รายท่ีผ7านการพัฒนา เป-นผู�ถ7ายทอด
มุมมองความสําเร็จการพัฒนานวัตกรรมใหม7ให�แก7ผู�ประกอบการรายอ่ืน จํานวน 
100 ราย 
   3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๙. งบประมาณ 1,460,000 บาท 

๑๐. ผู�รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
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แผนปฏิบัตริาชการ 
(2563 – 2565) 

ของ อก. 
 

แผนปฏิบัตริาชการ 
(2563 – 2565)  

ของ สปอ. 
 

แผนการพัฒนา 
กลุ7มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 

(2562 – 2565 

แผนการพัฒนา 
จังหวัดจันทบุร ี

ป�  2561 - 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

จังหวัดจันทบุร ี
ป�  2563 – 2565 

วิส
ัยทั

ศน
9 

ปฏิรูปอุตสาหกรรม   
สู7 4.0 เพ่ิมมูลค7า
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของ
ไทย ให�เติบโต 
ไม7น�อยกว7า 
ร�อยละ 4.5 
ภายในป� 2565 

ภาคอุตสาหกรรม 
มีผลิตภาพปEจจัย 
การผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 
ร�อยละ 2.5 ภายใน 
ป� 2565 

เมืองแห7งคุณภาพ
ชีวิต ศูนย9กลาง
ท7องเท่ียว
ประวัติศาสตร9 
วัฒนธรรมและนิเวศ 
แหล7งผลไม�และ 
ครัวสุขภาพไทย 
 

จันทบุรีเมืองเกษตร
ปลอดภัย เศรษฐกิจ
มูลค7าสูง สังคมมีสุข
บนวิถีพอเพียง 

อุตสาหกรรม
สร�างสรรค�  
มีคุณภาพ  
เป:นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อมและ
ชุมชน อย�าง
สมดุลและย่ังยืน 

แผ
นป

ฏิบ
ัติร

าช
กา

ร 

1. การเสริมสร�าง
ศักยภาพของ    
ภาคอุตสาหกรรม 
ให�เติบโตและ
เข�มแข็ง 

2. การเสริมสร�าง
ศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
 

3. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต 
การแปรรูป การตลาด 
สินค�าเกษตร (ผลไม� 
ปศุสัตว9 ประมง และ
สมุนไพรไทย) คุณภาพ
ปลอดภัย อย7างครบ
วงจร 
 

1. ส7งเสริมการผลิต
สินค�าเกษตรให�ได�
มาตรฐานสากลและ
ขยายฐานการตลาด
นานาชาต ิ

1. ยกระดับ
ศักยภาพ
ผู�ประกอบการ
อุตสาหกรรม
กลุ�มเปdาหมาย 
 

 

2. การพัฒนาปEจจัย
สนับสนนุให�เอ้ือ 
ต7อการลงทุนและ
การพัฒนา
อุตสาหกรรม 
 

1. การผลักดันและ
บูรณาการนโยบาย
และแผนให�เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

2. เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ด�านการค�า และ
การค�าชายแดน 
เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพื่อนบ�าน 
 
6. เพิ่มขีด
ความสามารถด�าน
อุตสาหกรรมและ 
การลงทุน 
 

2. สร�างเสริมและ
ยกระดับการค�า  
การลงทุน  
การท7องเที่ยว 
อุตสาหกรรม 
อัญมณี และ
เคร่ืองประดับ   
สู7เศรษฐกิจมูลค7าสูง 

2. การพัฒนา
ปFจจัยสนับสนุน 
ให�เอ้ือต�อ 
การลงทุนและ 
การพัฒนา
อุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการ 
(2563 – 2565) 

ของ อก. 
 

แผนปฏิบัตริาชการ 
(2563 – 2565)  

ของ สปอ. 
 

แผนการพัฒนา 
กลุ7มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 

(2562 – 2565 

แผนการพัฒนา 
จังหวัดจันทบุร ี

ป�  2561 - 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

จังหวัดจันทบุร ี
ป�  2563 – 2565 

แผ
นป

ฏิบ
ัติร

าช
กา

ร 

3. การส7งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให�เป-นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล�อม 
 

3. การส7งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
ให�เป-นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล�อม 

4. อนุรักษ9 ฟghนฟู 
พัฒนาและปกป\อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
อย7างมีส7วนร7วม  
เพื่อประโยชน9ต7อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย7างยั่งยนื 
 

4. พัฒนา 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม
อย7างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 
 

3. การส�งเสริม 
และพัฒนา
อุตสาหกรรม 
ให�เป:นมิตร 
กับสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 
 

 

4. การพัฒนา
สมรรถนะองค9กร
เพื่อให�บริการอย7างมี
คุณภาพ 

4. การพัฒนา
สมรรถนะองค9กร
เพื่อให�บริการอย7างมี
คุณภาพ 

5. พัฒนาทรัพยากร
มนุษย9 สังคม  
การบริหารจัดการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให�มีความม่ันคง
ปลอดภัย 
 

3. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร�าง
ความม่ันคงปลอดภัย
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. การพัฒนา
สมรรถนะองค�กร 
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