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สารบัญ 

  

 เร่ือง                                                                                          หน้า 

 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   4 

           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม     30 

           กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปี 2563 – 2565  

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก                                                                        55 
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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (ฉบับทบทวน) 
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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด ของกลุ ่มจังหวัดภาค

ตะวันออก 2 โดยมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ ซึ ่งส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดจะร่วมด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
กลุ่มจังหวัดเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัดมีความทันสมัยพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยน และก้าวทันต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่
หยุดยั้ง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับในปัจจุบันโลกเกิดภาวะวิกฤตจากโรคระบาด ท า
ให้มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจกันทั่วทุกประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลก  
 ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จึงได้จัดท าโครงการทบทวน
แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
กระทรวง/กรม จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนา
ประเทศ ให้ก้าวทันต่ออานาอารยะประเทศ และยังเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการ และงบประมาณอย่าง
บูรณาการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง โดยได้ก าหนด วิสั ยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
   “SME เข้มแข็ง อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าของประเทศ ฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง
และปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เกษตรสุขภาพสมุนไพรเพ่ือการส่งออก” 

2. พันธกิจ   
 1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง      
เพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 2) น านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 3) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและประสิทธิภาพการประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออกให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 4) ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางในการผลิตและการจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน ด้านการเกษตรและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
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3. แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด 

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

1. ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก 

2. ผู้ประกอบการมีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในสาขาอุตสาหกรรม 
2. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และวิสาหกิจชุมชน ได้ รับการพัฒนาเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์   
1. สถานประกอบการมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับจากชุมชน 

2. มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. จ านวนสถานประกอบการที่น าธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและ

ชุมชน 
2. ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. เครือข่ายชุมชนบริเวณโดยรอบสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งในระดับที่
สูงขึ้น 

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค์   

1. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้สูงขึ้น 

2. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้มากขึ้น 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย     
จ านวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการยกระดับให้ได้การรับรองมาตรฐาน 
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3.4 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

เป้าประสงค์   

เพ่ือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Center)  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

เกิดความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน (รัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ) ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Center) 
3.5 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 5 สนับสนุน วิสาหกิจชุมชน พฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ฐานการผลิต 

เป้าประสงค์   

สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

1. จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับค าแนะน าในการ
ประกอบธุรกิจ 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) 
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ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                    
เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย  

เป้าหมายที่ 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

(เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตร
อัจฉริยะ) 

4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
อุตสาหกรรม บริการขนส่งและโลจิสติกส์) 

4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค) 

4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่) 

4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลปรับ
บทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีหน้ าที่ เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน และผู้ ให้บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความ
ยั่งยืนสู่สากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  เพ่ือเป็นนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น  

2) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยด าเนินการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายในลดความเหลื่อมล้ าน า
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอย่างชัดเจน รวมถึงนโยบาย 10 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะ
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ และสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากที่ เป็นอยู่ ให้สูงขึ้นต่อไป ได้แก่  การส่งเสริมสถาน
ประกอบการให้มีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 

3) ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการ
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมให้มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
เชื่ อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวรวมทั้ งการสร้างผู้ ประกอบการใหม่และพัฒนา
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ  

4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การใช้
ประโยชน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ (Special Economic Zones) ใน
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด และการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกให้กับผู้ประกอบการและ SMEs ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

5) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการ
ครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ 
การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และผลิตภาพให้กับ SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้าน
การพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล รวมทั้งรระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า เพ่ิม
ช่องทางการค้า และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs 
แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs)  
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๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่น

ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
เป้าหมายที่ 2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบ

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) 
4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก) 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน 

ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจากครัวเรือน
และจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดการเกิดขยะและลดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นการ
พัฒนาการประกอบกิจการให้มีมาตรฐานในด้านความปลอดภัยและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการน ามาตรฐานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR - DPIM) และอุตสาหกรรมสีเขียว สร้างความร่วมมือในการป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียของสถานประกอบการลงสู่แม่น้ าล าคลอง ส่งเสริมสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเสียในแม่น้ าสายหลัก ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิด
ผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากสมาชิกเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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3) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมายที่ 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้) 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ (ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ) 

4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม) 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทในการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 

4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต) 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
น านวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ

ให้บริการ เช่น การใช้ระบบ IT มาใช้ท างานให้ผู้รับบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น การให้บริการ
ผู้ประกอบการออนไลน์ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME การบริหารจัดการองค์การ โดยน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีมาตรการ
ก ากับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันทุจริต รวมทั้งระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ  
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๒.๒ แผนระดับท่ี ๒  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 
และบริการ 

• เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

๒) แผนย่อยแผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ  ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสาอาง 
นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ    
เป็นต้น 
- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าและเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป
ชีวมวล เทคโนโลยี ชีวภาพด้านสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวเนื่อง 
- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ       
โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศพัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 

3) แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

• แนวทางการพัฒนา 
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- สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม 
- ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการของ
ประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 
- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยเชื่อมโยง

ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละ
สาขาของอุตสาหกรรมและบริการและจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการและ
แรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือ
บุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม ่
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันขอภาคอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่ งเสริมให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

• เป้าหมายของแผนย่อย : 
- แรงงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
- ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานสูงขึ้น 

- ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 

(2) ประเด็น 3 การเกษตร 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

• เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
- อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
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2) แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

• แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาด รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
- สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้ารวมทั้งการสร้าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่นและสร้างตราสินค้าของเกษตร   
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่
ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
  - สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

3) แผนย่อย เกษตรปลอดภัย 

• แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย 

4) แผนย่อย เกษตรแปรรูป 

• แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่ เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
มูลคา่สินค้าเกษตร 
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- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูปสร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าใน
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรรวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 
- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ 

(3) ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 - อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 

2) แผนย่อย 3.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนา 
- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนามาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการ
ออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการ
ท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริม
การตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น 
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวทั้ งด้านการ
ออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการธุรกิจ
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และการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

3) แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

• แนวทางการพัฒนา 
- สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ในการบาบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์
ความเป็นไทยในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ าร้อน น้ าแร่ สปาโคลน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เป็นต้น 
- พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มข้ึน 
- สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง 
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผน
ไทย  
- อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว  

 
(4) ประเด็น 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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• เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมือง  น่า
อยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมทั้งผังพ้ืนที่ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

• เป้าหมายที่ 3 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

 2) แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่โดยจัด
ระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ยุคดิจิทัล  
- พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมและการ
บริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ 
- ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพ้ืนที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
- จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการ
เชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

• เป้าหมายของแผนย่อย : เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความ
เจริญและลดความเหลื่อมล้ า 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองและยกระดับให้เป็นเมืองอัจฉริยะในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก 2 

3) แผนย่อย การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชิงนิเวศที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

• แนวทางการพัฒนา 
- จัดท าฐานฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 
- จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชนโดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่
เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม 
- จัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการ
ภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ทั้ งในระดับจังหวัดระดับลุ่มน้ า และ
ระดับประเทศ 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
- เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

(5) ประเด็น 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2) แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

• แนวทางการพัฒนา 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของแต่ละจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลดลง 

3) แผนย่อย 3.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 

• แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาค
ขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตสานึก
และความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

• เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าลดลง 
- สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในจังหวัด 

(6) ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในจงัหวัด 

๒) แผนย่อย 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา 
- สร้างและพัฒ นาผู้ ป ระกอบการในทุ กระดับ ให้ มี จิ ตวิญ ญาณ ของการเป็ น
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้า
ให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
การปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ และ
มีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการ
เพ่ือสร้างความเชื่ อมั่นและลดความเสี่ ยงในการด าเนินธุรกิจและส่ งเสริมให้
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ  
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้
เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอา
นาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
- เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
ดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเพ่ิมข้ึน 
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3) แผนย่อย 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

• แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัดให้
ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดที่มีมูลค่าสูงพร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 
- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่  รวมทั้ งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- เป้าหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น 
- เป้าหมายที่ ๓ การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD 
- สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออก 

4) แผนย่อย 3.4 การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

• แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ 
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่รวบรวม
ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 
- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้ง
ในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนา
ระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
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ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทาธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาด
และศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา
ร่วมกัน การเรียนรู้และให้คาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต
และบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และ
พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ 
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว 
และทันสมัยทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาด
ใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 
- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้นโดย
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมอย่างชัดเจน 
- ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน
และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทยโดยยกระดับบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
- การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมขึ้น 
- การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย  
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่  
- มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 

(7) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ฯ 
- อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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2) แผนย่อย 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วย
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้ง
การเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือจากัดการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสมพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และ
อุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการ
พัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน 

3) แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง  

4) แผนย่อย 3.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา 
- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
- จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
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- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
- คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ 
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  
- คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ 

หัวข้อที่ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสาธารณสุข 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา(สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑2 : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -โครงสร้างพื้นฐาน 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - Big data 

(สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแล

ควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และ
ตลาดเสรี (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ : คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน) 
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - ความยากง่ายในการ
ท าธุรกิจ (สนับสนุน) 

หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การจัดตั้ง Centre of Excellence ส าหรับภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยง

แรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 
หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความ

เหลื่อมล้ า 

หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
หัวข้อย่อย ๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรม 
หัวข้อย่อย ๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก SMEs 
หัวข้อย่อย ๓.5 การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา

เศรษฐกิจ (Oversight Body) 
 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ

เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

(2) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

(3) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

(4) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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(5) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

(6) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
นาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เป้าหมายรวม 
(1) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)  

(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ 
ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการน านาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

๓) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๓.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

• ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 
๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

- เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
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- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

- พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) 
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา 
ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบ
ธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

4) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่

และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน 
เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานใน

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
เป้าหมายที่ ๖ เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจสูงขึ้น 

4.2 แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง 
๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน 
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๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ  

มุ่ งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจ
ฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้า
เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (๒) ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ (๓) 
ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 

๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
โดย (๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ 
และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๓) วิจัยพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการ
ผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ (๗) สร้าง
ความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (๒) ส่งเสริมขยายผลและ
พัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร (๒) สร้างบุคลากรด้าน
การเกษตร (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 

๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรง ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบท
ใหม ่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี 
การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ นั้นพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ในโลกและ
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ศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 
(๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้ ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้ งสอง
กลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ าเพ่ือผลิตสินค้าที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่ เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการ
ลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาด
ส าหรับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ ๒.๑) วางแผนและพัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับ
อนาคต 

๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี

ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ๑.๒) ยกระดับฐาน
ธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต ๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่
เป็นเอกภาพ 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ ๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี
ความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ ๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ 

๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก 
๒) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
๔) ส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑ ) สร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจ (๒) สร้างสังคม
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ผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทาธุรกิจ และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวย
ความสะดวกการค้าการ 

6) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

5) ยุทธศาสตร์ที่ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
5.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

5.2 แนวทางการพัฒนา 
๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น ดังนี้ (๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า (๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (๔) ปกปูอง
ทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง (๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 

ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสี
เขียว เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ (๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ า
ส าคัญอย่างครบวงจร (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ (๔) ปรับปรุงกฎหมาย
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) 
ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) 

สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (๔) สร้างแรงจูงใจ
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 

๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๒) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
สาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร (๓) ส่งเสริม
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ
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เรือนกระจก (๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม       
เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๖. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
6) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 
6.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

6.2 แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินการคลัง ภาครัฐ 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวกตรงตามความ
ต้องการ ของประชาชนและภาคธุรกิจ 

4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
4.๒ ป้องกันการทุจริต 

- เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

- เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตให้ สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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7.2 แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 

๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานใน
ภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร 
๓) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: 

LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้ 
๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจโดย ๑) 
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม 
(Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ 
การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทั ลรุ่นใหม่ (Startup) 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และ ๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและ
บริการของประเทศไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการทางธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนทางออนไลน์ ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมทั้งการ
จัดตั้งองค์กราคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่ วนของ
ภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง  

• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20       ปี 
(พ.ศ. 2561 -2580) 
โดย ส านักงงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย ส านักงงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 
- 2579 
โดย ส านักงงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

• แผนปฏิบัติการด้านการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖5  
โดย ส านักงงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม 

• ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และ
แผนแม่บทการบริหาร จัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง)  
โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

• แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 
2565  
โดย ส านักงงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น

รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยิ่งยืน 
4) ตัวชี้วัด 

  1. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 

  2. ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกันหรือลด
ผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

5) กลยุทธ์ 
  1. เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้ าที่ในการมีส่วนร่วม

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
  2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และ

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองสิ่วนท้องถิ่น 
และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

  3 . เพ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ล ไกก าร ต รวจสอบ แล ะ เฝ้ า ระวั งภั ย คุ ก ค าม ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบ
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น าเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตรายและกากของเสียต่าง ๆจากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาท้ิงในอาณา
เขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 
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ส่วนที่   ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  
             ปี 2563 – 2565 (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนาย จังหวัดปราจีนบุรี  
             และจังหวัดสระแก้ว) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ ่มจังหวัด ของกลุ ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 โดยมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ ซึ ่งส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดจะร่วมด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
กลุ่มจังหวัดเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัดมีความทันสมัยพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยน และก้าวทันต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่
หยุดยั้ง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับในปัจจุบันโลกเกิดภาวะวิกฤตจากโรคระบาด ท า
ให้มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจกันทั่วทุกประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลก  

ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จึงได้จัดท าโครงการทบทวนแผนปฏิบัติ
การ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
มีการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง/กรม 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนาประเทศ ให้ก้าว
ทันต่ออานาอารยะประเทศ และยังเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการ และงบประมาณอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  
 
๓.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนาย จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแก้ว) 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 
ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร ข้อมูลเศรษฐกิจ 

ลักษณะทางสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถิติท่ีส าคัญเชิงพ้ืนที่  

ที่ตั้งและอาณาเขต 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด 

นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 14,522,812 ไร่ หรือ 27,699.081 ตาราง
กิโลเมตร เป็นกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกของ 5 จังหวัดใน 8 จังหวัด โดยพื้นที่ภาคตะวันออกท้ังภาคมีเนื้อที่
รวม 36,502.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร้อยละ 7.114 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ประกอบด้วย 8 จังหวัด 
ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีที่ตั้งในภาคตะวันออกอยู่ระหว่างละติจูดที่ 1 องศาเหนือ ถึง 
14 องศาเหนือและลองจิจูด 101 องศาตะวันออก ถึง 103 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  : จรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุ รี  จั งหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดอยู่ที่เขาใหญ่ ส าคัญประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศใต้   : จรดทะเลด้านอ่าวไทย ติดต่อกับอ่าวไทย ดินแดนที่อยู่ทางใต้สุดของภาค
ตะวันออก คือ แหลมสารพัดพิษ ส าคัญคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

ทิศตะวันออก : จรดราชอาณาจักรกัมพูชา ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีแนว
เทือกเขาบรรทัดเป็นพรมแดนดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุด คือ แหลมสารพัดพิษ ส าคัญคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

ทิศตะวันตก : จรดภาคตะวันออก ติดต่อกับฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และอ่าวไทย 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ภาคตะวันออก  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เทือกเขาและที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ 
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีเทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอด
ยาวจากเหนือถึงใต้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขต ระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกและทางใต้ติดกับทะเล
อ่าวไทยมีแม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าตราด แม่น้ าระยอง และแม่น้ าประแสร์ ซึ่งไหลลงสู่ทะเล
อ่าวไทย ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค้งเว้า ท้องทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ หลายแห่งที่ส าคัญ 
ได้แก่ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะมัน จังหวัดระยอง เกาะล้าน เกาะสีชัง ใน
จังหวัดชลบุรี ส่วนบริเวณปากแม่น้ าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน 
โคลนตมที่แม่น้ าสายต่าง ๆ พัดพามา เป็นบริเวณที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในภูมิภาค
ตะวันออกจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ประช ากร 
จึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด สวนยางพาราที่นาพันธุ์
มาจากภาคใต้ มีการทาประมงชายฝั่ง ประมงน้ าจืด จาหน่ายอาหารทะเลสด รวมทั้งอาหารแปรรูปต่าง ๆ มี
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ ่งก าหนดให้เป็นแหล่งอุตส าหกรรมหนักที ่ต้องใช้
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ เป็นแหล่งรวมแร่อัญมณีที่มีค่าของประเทศ รวมไปถึงการเป็นผู้ส่งออก
รายใหญ่ของโลกด้วย ภูมิภาคแห่งนี ้ยังเป็นที่ตั ้งของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง –พัทยา (U-
Tapao Rayong-Pattaya International Airport) หรือมักเรียกกันว่า “สนามบินอู่ตะเภา” เป็นสนามบิน
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลพลา ส าคัญบ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที ่ตั ้งของกองการบินทหารเรือ  กองเรือ
ยุทธการ และกองการสนามบินอู่ตะเภา โดยมีรายละเอียดของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ดังนี้  

จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ ามีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อ
การท าการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาดและ
พืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทาการประมง จึงเป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิดและในอีกแง่มุมหนึ่ง จันทบุรี คือ ศูนย์กลางธุรกิจ ด้านอัญมณีที่มี
ชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและท าเครื่องประดับต่าง ๆ ทั้งยัง
มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจมากมายทั้งศาสน
สถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงท าให้จันทบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศใน
ปัจจุบัน จันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร 
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จังหวัดจันทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ส าคัญ ได้แก่ ส าคัญเมืองจันทบุรี ส าคัญท่าใหม่ ส าคัญขลุง 
ส าคัญแหลมสิงห์ ส าคัญโป่งน้ าร้อน ส าคัญมะขาม ส าคัญสอยดาว ส าคัญนายายอาม ส าคัญแก่งหางแมว และ
ส าคัญเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดตราด  อยู ่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาค
ตะวันออกของประเทศไทยติดกับประเทศกัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเป็นพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะ
ใหญ่อยู่ 52 เกาะ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิเช่น หาดทรายสีขาวยาวและแนวปะการัง อีก
ทั้งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้หลากหลายและเป็นเขตการประมง ตราดยังเป็นแหล่งอัญมณีที่ส าคัญมีการขุดพบ 
“พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตส าคัญบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514 จังหวัดตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
315 กิโลเมตร มีพื้นที ่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ส าคัญ ได้แก่ ส าคัญเมือง ส าคัญเขาสมิง ส าคัญแหลมงอบ ส าคัญ
คลองใหญ่ ส าคัญบ่อไร่ ส าคัญเกาะกูด และส าคัญเกาะช้าง 

จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที ่มีขนาดไม่ใหญ่ เงียบสงบเหมาะกับการอยู ่อาศัยและ
ท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นเมืองในฝันใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
รวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถท าได้ทั้งครอบครัว สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือทาง
ตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่
ส าคัญคือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงกและเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าลาธารและน้ าตกที่สวยงาม
หลายแห่ง จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ แบ่งการ
ปกครองเป็น 4 ส าคัญ ได้แก่ ส าคัญเมืองนครนายก ส าคัญบ้านนา ส าคัญปากพลี ส าคัญองครักษ์ 

จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากร
ในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ าค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติทั้งของประเทศและของโลก 
เดิมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ มีพ้ืนที่กว้างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออก
จากมณฑลปราจีน ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยกพ้ืนที่
บางส าคัญออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแล้วตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเท่ากับใน
ปัจจุบันนับแต่นั้นมา จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,054,449 ไร่ 
จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ส าคัญคือ ส าคัญ
เมืองปราจีนบุรี ส าคัญบ้านสร้าง ส าคัญประจันตคาม ส าคัญศรีมโหสถ ส าคัญศรีมหาโพธิ ส าคัญกบินทร์บุรี และ
ส าคัญนาดี 

จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก แม้ว่าเป็นจังหวัดค่อนข้างใหม่ซึ่งแยกออก
จากจังหวัดปราจีนบุรี แต่ก็เก่าแก่มากด้วยอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมาย
กระจายอยู่ทั่วจังหวัด และโบราณวัตถุที่หลงเหลือบอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินใน
อดีตให้แก่คนรุ่นหลัง นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้ว จังหวัดสระแก้วยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่เป็นที่รู้จักกันดี ในบรรดาผู้รักธรรมชาติและ
อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ ที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนป่าที่
เชื่อมต่อกัน ท าให้เป็นเขตที่มีการเชื่อมโยงของสัตว์ป่าไปมาระหว่างประเทศอย่างน่าสนใจ จังหวัดสระแก้วยังมี
ประติมากรรมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวชมและศึกษาอย่างเช่น "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตาตั้งอยู่
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สุดชายแดนอรัญประเทศ เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ชาวไทยและชาวเขมรมีการข้ามฝั่งเพื่อค้าขายสินค้าและท่องเที่ยวกันเป็น
ประจ า จึงท าให้ที่นี่มีสีสัน ผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีเสน่ห์น่ามอง มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของแปลกราคา
ถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4,497 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 14 ลิปดา ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ และลอง
ติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปดา 56 ลิปดาตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออกยาว
ประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศไทย สภาพพ้ืนที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 74 เมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 9 ส าคัญ คือ ส าคัญเมืองสระแก้ว ส าคัญ
คลองหาด ส าคัญตาพระยา ส าคัญวังน้ าเย็น ส าคัญวัฒนานคร ส าคัญอรัญประเทศ ส าคัญเขาฉกรรจ์ ส าคัญโคก
สูง และส าคัญวังสมบูรณ์ 

โดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการค้า      
อัญมณีขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตราดมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ
และยังมีแนวโน้มที่จะสร้างสนามบินพาณิชย์ เพ่ือเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยจังหวัด
สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีด่านชายแดนและจุดผ่อนปรนที่เป็นดินแดน
การค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาและมีการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับ 1 ของการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชา และจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยังอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ (Special Economic Zones) ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และ
จังหวัดตราด ส าหรับจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวในกลุ่มจังหวัด  และมีเขต
อุทยานแห่งชาติ มีธรรมชาติที่สวยงามและพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเก่าแก่ในยุคทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 
12 - 16) และจังหวัดนครนายกเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
และเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Nakhonnayok Smart Province) ในปี 2555 ซึ่ง
เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ หรือ “Smart City” อีกทั้งเคยมีโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เป็นเมือง
ใหม่บริวารกรุงมหานครในพ้ืนที่ส าคัญบ้านนา จังหวัดนครนายก อีกด้วย 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผ่าน 

ตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปี มีฝนตกชุกในฤดูฝน ไม่ร้อนจัดเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลและไม่หนาวเย็น 
ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล 

การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
การใช้ประโยชน์ของที่ดินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เนื้อที่ทั้งหมด 14,522,812 ไร่  โดย

จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัด
นครนายก ตามล าดับ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดังนี้ 

1) เนื ้อที ่ป่าไม้ 4,081,208 ไร่ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี รองลงมาคือ จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก ตามล าดับ  
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2) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 7,367,753 ไร่ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว 
รองลงมา คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก ตามล าดับ  

3) ขนาดฟาร์ม 212.41 ไร่/ครัวเรือน อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดตราด รองลงมาคือ จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก ตามล าดับ 

4) เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 3,073,852 ไร่ อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว 
รองลงมา คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดตราด ตามล าดับ  
 
 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

เขตการปกครอง 

เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 แบ่งเป็น 5 จังหวัด 37 ส าคัญ 277 ต าบล 

2,838 หมู่บ้าน 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 27 เทศบาล 207 องค์การบริหารส่วนตาบล แบ่งเป็นรายจังหวัด 

ดังนี้ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม /เส้นทางคมนาคมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ใช้ทางถนนสายทาง

หลักและสายทางรอง ในการเดินทางเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีทั้งถนนสายทางหลักและสายทางรองใน

การเชื่อมต่อกัน 

รถไฟ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีเส้นทางรถไฟรางเดี่ยว จ านวน 1 เส้นทางหลัก คือ เส้นทาง

ที่ไปยังจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการขนส่งระบบรางในเส้นทางตะวันออกไปยั งจังหวัดสระแก้ว เป็นเพียงรางเดี่ยว
และมีปริมาณการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าไม่มากนัก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
ด้วยระยะทางที่ใกล้ท าให้ต้นทุนในการเดินทางและขนส่งด้วยระบบรางไม่แตกต่างจากการขนส่งทางถนนมาก
นัก และยังเสียเปรียบ ในด้านระยะเวลาเดินทาง และความสามารถการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายอีกด้วยถ้าจะท า
ให้การขนส่งระบบรางไปทางทิศตะวันออกคุ้มทุนและได้รับความนิยมจะต้องเชื ่อมต่อระบบให้เข้าไปยัง
ประเทศกัมพูชา เพื่อให้มีระยะทาง จ านวนผู้โดยสารและปริมาณสินค้ามากพอที่จะท าให้แข่งขันกับการขนส่ง
ทางถนนได้และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา -คลอง
สิบเก้า-แก่งคอย เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ จ านวน 1 ทาง คู ่ขนานไปกับทางเดิมเริ ่มจากสถานี
ฉะเชิงเทรา ไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิม (สายอรัญประเทศ) ผ่านสถานีบางน้ าเปรี้ยวถึงสถานีคลองสิบ
เก้า จากนั้นแยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลองสิบเก้า -แก่งคอย ผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่ สุด
ปลายทางที่สถานีแก่งคอย ซึ่งผ่านพื้นที่ส าคัญเมืองและส าคัญบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ส าคัญ
องครักษ์ และส าคัญบ้านนา จังหวัดนครนายก และพื้นที่ส าคัญวิหารแดง ส าคัญเมือง และส าคัญแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จะสามารถรองรับการขนส่ง
สินค้าทางรางของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกไปยังภาคอีสานได้  
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ท่าเรือ 
การคมนาคมขนส่งทางน้ าในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีท่าเทียบเรือ  เพื่อการ

ท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางน้ ากับจังหวัดที่มีทางออกสู่ทะเล 
ได้แก่ 

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และมีการขนถ่ายสินค้าต่อไปยังท่าเรือที่ขนส่งระหว่าง
ประเทศที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าไปยังอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาค
อินโดจีน 

สนามบิน 
1) สนามบินจันทบุรี หรือ สนามบินท่าใหม่ หรือ สนามบินเนินพลอยแหวน (Chanthaburi 

Airstrip) เป ็นสนามบินในจังหวัดจันทบุรี ตั ้งอยู ่ที ่ตาบลท่าใหม่ ส าคัญท่าใหม่ จ ังหวัดจันทบุรี โดยมี
กองทัพเรือเป็นเจ้าของพ้ืนที่สนามบินแห่งนี้ สนามบินจันทบุรีมีพ้ืนที่ประมาณ 900 ไร่ สร้างขึ้นจากคาสั่งของ
กระทรวงกลาโหมในปี พ.ศ. 2462 เพ่ือหาพ้ืนที่ขึ้นลงของเครื่องบินในเขตจังหวัด  

2) มีสนามบินเอกชนจ านวน 1 แห่ง (บริษัทบางกอกแอร์เวย์) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2546 ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าโสม ส าคัญเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ 3 เที่ยวบิน (กรณีบิน
ปกติ) และวันละ 6 เที ่ยวบิน (กรณีช่วงฤดูการท่องเที ่ยว) โดยได้รับการอนุญาตเป็นสนามบินศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556  

ประปา 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันออก 2 มีแนวโน้มจ านวนผู้ใช้น้ าประปาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก

จ านวน 152,053 ราย ในปี พ.ศ. 2557 เป็นจ านวน 156,242 ราย ในปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัด
จันทบุรีมีจ านวนผู้ใช้น้ าประปาสูงสุด และเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ใช้น้ าประปาสูงที่สุดใน
กลุ่มจังหวัด ในขณะที่จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีจ านวนผู้ใช้น้ าประปาต ่ำสุดของกลุ่มจังหวัด 

ไฟฟ้า 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจ านวน

ผู้ใช้ไฟฟ้า 691,159 ราย ในปี พ.ศ. 2557 เป็นจ านวน 710,420 ราย ในปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัดจันทบุรี มี

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด และเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด ในขณะที่

จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าต่ าที่สุดในกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วเป็น

จังหวัดที่มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน 

โทรศัพท์พื้นฐาน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 

1,699,389 เลขหมาย โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสูงสุด 434,012 เลขหมาย และจังหวัดที่

มีอัตราการผู้ใช้โทรศัพท์มือถือน้อยสุด คือ จังหวัดตราดจ านวน 210,940 เลขหมาย 
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อินเตอร์เน็ต 

สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุดปี 2560 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี คิดเป็นสัดส่วน 56.42 รองลงมา

ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี คิดเป็นสัดส่วน 51.41 จังหวัดตราด คิดเป็นสัดส่วน 50.99 จังหวัดนครนายก คิดเป็น

สัดส่วน 48.51 และจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นสัดส่วน 41.07 ตามล าดับ 

 
3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1) เศรษฐกิจภาพรวม 
จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประมวลผลโดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถสรุปได้ว่าในปี 2559 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 442,956 และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาประจาปีเพ่ิมขึ้น จากปี 
2558 ร้อยละ 9.5 โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคต ะวันออก 2 ยังคงพ่ึงพาภาคนอกการเกษตร โดย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ สาขาการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขา
การผลิตอ่ืน ๆ อยู่ที่ 188,466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  ฯ 
รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 100,946 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.8 ในขณะที่
สาขากิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคนิคมีมูลค่าต่าสุดในกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ที่342 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.1 จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุดอยู่ที่ 227,947 ล้านบาท เนื่องจาก
เป็นจังหวัดเดียวที่มีนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  มูลค่า 110,078 ล้านบาท 
เนื่องจากจังหวัดมีความโดดเด่นด้านผลไม้ อัญมณี และการเติบโตของการค้าชายแดน ในขณะที่จังหวัดนครนายก 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดและอาชีพส่วนใหญ่คือ เกษตรกรรม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวม 25,328 ล้านบาท น้อยที่สุดของจังหวัดในกลุ่มฯ โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในแต่ละสาขา
ในป ีพ.ศ. 2555–2559 ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GPP per Capita) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยปี พ.ศ. 2557 มี

มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว 186,669 บาท ปี พ.ศ. 2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว 178,931 บาท 
ปี พ.ศ. 2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว 192,957 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7.8 โดยจังหวัดที่
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงที่สุด คือ จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ที่ประมาณ 378,669 บาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 9.3 รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี อยู่ที่ประมาณ 205,522 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 ในขณะที่จังหวัด
นครนายกอยู่ที่ประมาณ 92,629 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 จังหวัดสระแก้ว อยู่ที่ 65 ,669 บาท ต่ าที่สุดใน
กลุ่มจังหวัด 

 
เกษตรกรรม 
1) พื้นที่เพาะปลูก 
จากการส ารวจเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด ในปี พ.ศ. 2560 โดยส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีเนื้อที่รวมประมาณ 14,522,813 ไร่ โดยจังหวัด
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สระแก้ว 4,496,962 ไร่ มีเนื้อที่มากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี 3,961,250 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี  
2,976,476 ไร่ จังหวัดตราด 1,761,875 ไร่ และจังหวัดนครนายก 1,326,250 ไร่ ตามล าดับ 

โดยพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีทั้งสิ้น 7.37 ล้าน
ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 1.88 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.59 พืชไร่ 1.79 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.28 สวน
ผลไม้/ไม้ยืนต้น 2.80 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.99 (มีจ านวนสูงสุด) สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 0.064 ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.88 ที่ดินทางการเกษตรอื่น ๆ 0.83 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27 

2) ผลผลิต 
ผลผลิตพืชส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย ข้าว เช่น ข้าวนาปี และ

ข้าวนาปรัง พืชไร่ ประกอบด้วย มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 
ได้แก่ ยางพารา ลาไย ทุเรียน มังคุด ปาล์มน้ ามัน เงาะ ลิ้นจี่ มะนาว มะพร้าว ส้มเขียวหวาน พริกไทย สวนผัก/
ไม้ดอก/ไม้ประดับ เช่น ข้าวโพดหวาน 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
ในปี พ.ศ. 2559 การทาปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นกลุ่มใหญ่ของการปศุ

สัตว์ปริมาณการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจจากการเปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปี พ.ศ. 2559 ในภาพรวมมี
จ านวนลดลงโดยสามารถสรุปสาระส าคัญชนิดของสัตว์เศรษฐกิจและปริมาณการเลี้ยง เป็นดังนี้ 

(1) สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเนื้อ 
- จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงสัตว์ปีกสูงสุด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 35.201 ล้านตัวจังหวัด

นครนายก 8.7 ล้านตัว จังหวัดสระแก้ว 2.06 ล้านตัว จังหวัดจันทบุรี 1.33 ล้านตัว และจังหวัดตราด 0.720 
ล้านตัว 

(2) สัตว์ใหญ่ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ 
- จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงสัตว์ใหญ่สูงสุด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว 78,367 ตัวจังหวัด

ปราจีนบุรี 14,982 ตัว จังหวัดนครนายก 10,320 ตัว จังหวัดจันทบุรี 6,233 ตัว และจังหวัดตราด 3,100 
ตัว 

(3) สัตว์เล็ก ได้แก่ สุกร 
- จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงสัตว์เล็กสูงสุด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 90,729 ตัว จังหวัด

จันทบุรี 53,899 ตัว จังหวัดนครนายก 23,210 ตัว จังหวัดตราด 14,210 ตัว และจังหวัดสระแก้ว 10,484 
ตัว 

พื้นที่ประมง 
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีเนื้อที่นากุ้งรวม 31,794 ไร่ โดยจังหวัด

จันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่นากุ้งมากที่สุด 17,998 ไร่ จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่นากุ้งเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม
จังหวัด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ พ้ืนที่การทานากุ้งเพ่ิมจาก 19,825 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 
ไปเป็น 17,998 ไร่ ในปี พ.ศ. 2559 ในขณะที่ จังหวัดสระแก้วไม่มีพ้ืนที่ทานากุ้ง ในขณะจังหวัดนครนายกมี
เนื้อที่นากุ้งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ภาพรวมแนวโน้มนากุ้งเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2557 – 2559 มีจ านวนลดลง
จากปี พ.ศ. 2557 เล็กน้อย 

ปัญหาทางด้านเกษตรกรรมที่พบในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ที่ส าคัญ คือ เรื่อง
ราคาพืชผลตกต่ า ปัญหาคุณภาพของสินค้าเกษตร ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ปัญหาการใช้น้ า ปัญหา
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กรรมสิทธิ์ที่ดินทากิน ปัญหาการใช้สารเคมี เป็นต้น ซึ่งภาคราชการจะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนเกษตรกรในมิติ
ต่าง ๆ เช่น การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ เช่น แหล่งน้ า การขนส่งพืชผลทางการเกษตร การเพ่ิม
ช่องทาง การตลาด แหล่งค้าขายสินค้าเกษตร การให้ความรู้ในการปลูกพืชที่เหมาะสม การลดต้นทุนในการผลิต 
เป็นต้น เพ่ือนาเกษตรกรให้พ้นจากปัญหาในเบื้องต้นต่อไป ส าหรับการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม (GAP) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับจ านวน 10,919 ราย โดยจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 8,081 ราย จังหวัดตราด จ านวน 2,001 ราย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผลไม้ 
จ าพวก เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด ลองกอง พืชผักสมุนไพร ไม้ผลต่าง ๆ เป็นต้น 

สมุนไพร Herbal City 
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร โดย

ภายใต้ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“สมุนไพรไทยเพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน
ภายในปี พ.ศ.2564และมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 
เท่าตัว ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยแผนแม่บทได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ในการบรรลุตามเป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 
คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้คือ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปเบื้องต้นอย่าง
มีคุณภาพปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมีความเพียงพอใกล้เคียงต่อความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล โดยมี
เป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์นี้คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันทางก ารตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี
เป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์นี้คือ เพ่ิมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ
และเสริมสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของ
ประเทศในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อน
สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้คือ ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาสมุนไพรที่มี
ศักยภาพเพ่ือ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ที่ปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
มีจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ส าคัญด้านการปลูกและผลิตสมุนไพร ได้แก่ ปราจีนบุรี จันทบุรี และสระแก้ว  พืชสมุนไพร
ที่ปลูกในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 หญ้าปักกิ่ง หญ้าหนวดแมว เพชรสังฆาตเสลดพังพอน ชุมเห็ดเทศ 
ขมิ้นชัน ใบชะพลู ทองพันชั่ง อัคคีทวาร ฟ้าทลายโจร ไพล กระวาน เป็นต้น  

ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจ าหน่าย โดยส่วนมากเกษตรกรจะแปรรูปด้วยวิธีการตาก
แห้งและน าไปผ่านกระบวนการอบก่อนจึงจะส่งขาย โดยเมื่อเก็บสมุนไพรจากแปลงแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการ
ทาความสะอาด เพื่อคัดสิ่งปนเปื้อนออก จากนั้นนามาหั่นและตากให้แห้งประมาณ 80% แล้วนาเข้าเตาอบ
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ด้วยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสอีกครั้ง เป็นเวลา 2 ชั ่วโมง ก่อนจะนาบรรจุถุงขายแหล่งขายที่ส า คัญ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี และตลาดที่
กรุงเทพมหานคร 

ปัญหาของสมุนไพร 
ในปัจจุบันยังพบว่า การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยในด้านต่าง  ๆ นั้นยังมี

ค่อนข้างน้อยและไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมได้ระบุว่าค่าใช้จ่ายรวมด้านสุขภาพของประชาชน
ชาวไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 392,368.27 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 434,237.38 ล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2554 และ 513,212.89 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 ตามล าดับ ซึ ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศที่เป็นตัวเงินร้อยละ 3.9 ในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 4.1 ในปี พ.ศ. 
2554 และร้อยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2555 ตามล าดับ และการตลาดของสมุนไพรได้รับการพัฒนาน้อยมาก 
โดยสะท้อนให้เห็นได้จากมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพร มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและการตลาด
ของสินค้าในประเภท อ่ืน ๆ นอกจากนี้ สัดส่วนมูลค่าการผลิตการบริโภค และการส่งออกส่วนใหญ่ยังเป็นรูป
ของวัตถุดิบพืช สมุนไพร (เครื ่องเทศ พืช ผลไม้) มากกว่าในรูปสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ซึ ่งมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมาก ส าหรับปริมาณการใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ก็
ยังมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบการดาเนินการในภาพรวมของระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ  

1. ความต้องการและการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร สมุนไพรบางชนิดมีปริมาณการใช้
น้อยเกษตรกรไม่ท าการเพาะปลูก แต่เก็บวัตถุดิบที่ได้จากป่าธรรมชาติโดยไม่มีการปลูกทดแทน ประกอบกับ
การลดน้อยของพื้นที่ป่าไม้ และไม่มีการศึกษาพัฒนาการผลิต ท าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหลายชนิด ซึ่ง
สมุนไพรที่ตลาดโลกมีความต้องการสูงและมีโอกาสเติบโตในอนาคต ได้แก่ กระชายดา มะขามป้อม ขมิ้นชัน 
กวาวเครือขาว บัวบกและไพล การขาดระบบการจัดการที่ดิน และการปลูกหรือขยายพัน ธุ์ทดแทน ท าให้
สมุนไพรในธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลง ขาดแคลนและอาจสูญพันธุ ์ได้ในอนาคต เช่น ข้าวเย็นเหนือ 
ข้าวเย็นใต้ ชะเอมเหนือ ชิงชี่เถาวัลย์เปรียง ฝาง สมุลแว้ง สารพัดพิษ ล าพันหางหมู ลาพันแดง หัวร้อยรูและ
อบเชยไทย เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการบริหารการจัดการด้านอุปสงค์และอุปทาน จะเกิดปัญหาวัตถุดิบขาด
แคลน หรือวัตถุดิบคุณภาพไม่ดีพอ 

2. สถานการณ์ด้านคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติคงที่ ปัจจุบันวัตถุดิบ
สมุนไพรในประเทศไทยส่วนมากยังคงเก็บจากป่า บางส่วนปลูกในครัวเรือน การผลิตวัตถุดิบในระดับการค้าเพ่ือ
ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย และยังมีปัญหาด้านมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบทั้งด้านองค์ประกอบทางเคมีที่
ไม่สม่ าเสมอการปนเปื้อนจุลินทรีย์การปนเปื้อน สารหนู โลหะหนัก และการปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมี
การเกษตรโดยในกลุ่มวัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนมากเกิดจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์เกิน
มาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การล้างทาความสะอาด
กระบวนการท าให้แห้ง การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงความสะอาดของภาชนะที่เก็บและสถานที่เก็บไม่ดี
พอซึ่งในภาพรวมที่ผ่านมาการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งชนิด ปริมาณและ
คุณภาพ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่แหล่งผลิตในภาคอุตสาหกรรมแนวทางใน
การยกระดับคุณภาพสมุนไพรให้ดีขึ้น การใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
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และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เกษตรกรที่ผลิตสมุนไพรตาม มาตรฐานเกษตรที่ดี  (Good Agricultural 
Practice, GAP) และได้รับการรับรองแปลงผลิต ควรส่งเสริมเกษตรกรให้ต้องปรับปรุงการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร
ให้มีคุณภาพ กล่าวคือ มีสารส าคัญออกฤทธิ์ ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เชื้อรา โลหะหนักและสิ่งเจือปนอ่ืน 
เกินมาตรฐานส าหรับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปลูกพืชสมุนไพรแบบ
ผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมีและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3. ภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทย ถูกดาเนินการโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กมากที่สุด ดังนั้น หากต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพร
ไทยทั้งระบบควรจะต้องร่วมผลักดันให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงและปรับตัวโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพร ร่วมกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการน้ าภูมิปัญญามาประยุกต์กับความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทและความต้องการได้
อย่างเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2557 สมุนไพรที่ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ พริกไทยและขมิ้นชันขณะที่ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรมีมูลค่าการใช้และส่งออกต่างประเทศรวมกว่า 80,000 
ล้านบาท กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ขณะที่การน าเข้าสมุนไพรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งในรูป
วัตถุดิบและสารสกัด โดยในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน าเข้าในรูปวัตถุดิบ 1,099.61 ล้านบาท ซึ่งสมุนไพรนา
เข้าเป็นหลัก ได้แก่ พริกไทย อบเชย จันทน์แปดกลีบ ลูกจันทน์เทศ สมุนไพรกลุ่มโกฐ สมุนไพรกลุ่มเทียน และอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณโดยนาเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  อินเดีย และ
อินโดนีเซีย เป็นหลัก การได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรยังอยู่ในระดับต่ าและหาก
ไทยต้องการตลาดยาสมุนไพรไปต่างประเทศก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S(Pharmaceutical 
Inspection Co-operationScheme) มาใช้อุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณจะต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก 
โดยการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการผลิตตามข้อก าหนด GMPPIC/S 

4. สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย การวิจัยองค์ความรู้ด้านสมุนไพรในประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งการเป็นยา หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547 มีการรวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทย 
พบว่า มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยนักวิจัยชาวไทย/นักวิจัยต่างชาติ 395 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารที่
มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ 223 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ 172 เรื่อง เป็นการวิจัยเฉพาะชนิด
พืชสมุนไพร มีมากกว่า 200 ชนิด จากผลงานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีนักวิชาการที่มีศักยภาพใน
การทางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ ยิ่งไปกว่านั้น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์งานวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกหลายฉบับ สะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วน
ผลงานวิจัยด้านสมุนไพร ที่มีมากกว่างานวิจัยประเภทอ่ืน ๆ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนงานวิจัยที่
ส ารวจทั้งหมด อาทิเช่น จากรายงานการวิจัยของธวัชชัย เทียนงาม และคณะส ารวจงานวิจัยด้านการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552) จ านวน 
1,476 งานวิจัย พบว่าเป็นงานวิจัยสมุนไพร ทั้งสิ้น 788 เรื่อง (ร้อยละ 53.39) โดยเป็นงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาทั้งยาคนและยาสัตว์ เครื่องสาอาง อาหารและผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ สูงถึง 517 
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งานวิจัย (ร้อยละ 65.61) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีงานวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยองค์ความรู้ให่ม่เพ่ือ
พัฒนาสมุนไพรไปสู่การเป็นนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของงานวิจัยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชนิดของสมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑ์ใดอย่างชัดเจน ทิศทางของงานวิจัยค่อนข้างกระจัดกระจาย ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยตามความถนัดของ
ตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยพบกับปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหลายด้าน ตั้งแต่การขาด
การก าหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ และการมีผลงานวิจัยที่ไม่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และการผลิต องค์ความรู้จากงานวิจัยพ้ืนฐานที่มีมากแต่ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งยังนับว่าสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

อุตสาหกรรม 
มูลค่าอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อยู่ที่ประมาณ 189,504 ล้านบาทซึ่ง

เป็นมูลค่าจากการผลิต 188,466 ล้านบาท และเป็นมูลค่าจากการทาเหมืองแร่อยู่ที่ 1,038 ล้านบาท ทั้งนี้
มูลค่าอุตสาหกรรมทั้งหมด เติบโตจากปี 2558 มีมูลค่าอยู่ที่ 168,361 ล้านบาท 

1) จ านวนโรงงาน แรงงาน และเงินลงทุน  
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 2,994 โรงงานซึ่ง

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ าร้อยละ 3.2 โดยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ านวนโรงงานมากที่สุด อยู่ที่ 916
โรงงานจ านวนแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนแรงงานอยู่ท้ังสิ้น 116,368 คน 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ าร้อยละ 0.65 โดยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ านวนแรงงานมากที่สุด อยู่ที่ 
82,551 คนในส่วนของจ านวนเงินลงทุนอยู่ที่ 350,957 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ 13.9 โดยที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ านวนเงินลงทุนสูงที่สุดอยู่ที่ 292,998 ล้านบาทโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเพียงจังหวัดเดียวที่มีนิคม

อุตสาหกรรม (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ปัจจุบันมีโรงงาน 
จ านวน 916 โรง คนงาน 82,551 คน จ านวนเงินลงทุน 292,998 ล้านบาท เป็นที่ตั้งของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอ าเภอกบินทร์บุรีพ้ืนที่ 2,563 ไร่ 
72 โรงงาน สวนอุตสาหกรรม 3 แห่ง คือ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตั้งอยู่ในอ าเภอกบินทร์บุรีพ้ืนที่ 2,068 ไร่ 
35 โรงงาน 304 อินดัสเตรียลปาร์ค ตั้งอยู่ในอ าเภอศรีมหาโพธิ พ้ืนที่ 7,500 ไร่ 124 โรงงานรงงานโรจนะ 
อินดัสเตรียลแมเนจเม้นท์ ตั้งอยู่ในอ าเภอศรีมหาโพธิ พ้ืนที่ 3,998 ไร่ 8 โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
กบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอ าเภอกบินทร์บุรี พ้ืนที่ 1,075 ไร่ 6 โรงงาน ส่วนจังหวัดอ่ืน เป็นลักษณะโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตั้งอยู่กระจายในพ้ืนที่อ า เภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ และมีวิสาหกิจชุมชน
อุตสาหกรรมครัวเรือนรวมอยู่ด้วยส าหรับในปี พ.ศ. 2560 ภาพรวมจ านวนโรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
2 มีจ านวนโรงงาน รวมทั้งสิ้น 3,127 โรงงาน และจ านวนคนงานทั้งสิ้น 117,864 คน ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 จังหวัดสระแก้ว และจันทบุรีอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก ส่วนจังหวัดตราดและ
นครนายก ยอดรวมมีปริมาณไม่สูงนัก ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดมีทิศทางที่คงตัวไม่เพ่ิมหรือลดมากนัก ภาพรวมขนาดของ
โรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 แบ่งได้ ดังนี้ 

1. จ าพวก 1 (ขนาดเล็ก) ภาพรวม 369 โรงงาน เงินลงทุน 396.40 ล้านบาท และ
คนงาน รวม 1,339 คน จังหวัดสระแก้วมีจ านวนโรงงานมากที่สุด 
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2. จ าพวก 2 (ขนาดกลาง) ภาพรวม 321 โรงงาน เงินลงทุน 1,618.85 ล้านบาท และ
คนงาน รวม 3,009 คน จังหวัดตราดมีจ านวนโรงงานมากที่สุด 

3. จ าพวก 3 (ขนาดใหญ่) ภาพรวม 2,437 โรงงาน เงินลงทุน 358,191.93 ล้านบาท 
และคนงาน รวม 113,516 คน จังหวัดปราจีนบุรีมีจ านวนโรงงานมากที่สุด 

จ านวนแรงงาน 
สถานการณ์แรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปี 2557 มีจ านวนผู้อยู่ในกาลัง

แรงงานจ านวน 1,295,147 คน แบ่งเป็นผู้มีงานท า 1,280,473 คน และผู้ว่างงาน 8,826 คน ปี 2558 มี
จ านวนผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จ านวน 1,301,947 คน แบ่งเป็นผู้มีงานท า 1,280,272 คน และผู้ว่างงาน 
10,802 คนปี 2559 มีจ านวนผู้อยู่ ในก าลังแรงงาน จ านวน 1,307,845 คน แบ่งเป็นผู้มีงานท า 
1,281,320 คน และผู้ว่างงาน12,358 คน จังหวัดที่มีกาลังแรงงานสูงสุด คือ จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี และ
สระแก้ว ผู้ว่างงานสูงสุดคือ จังหวัดสระแก้วภาพรวมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เปรียบเทียบปี 2558 กับ ปี 
2559 มีปริมาณลดลงมาก จากปี 2558 แรงงานได้รับการพัฒนาฯ 67,538 คน ปี 2559 แรงงานได้รับการ
พัฒนาฯ 12,150 คน โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนักการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ภาพรวมการพัฒนาฝีมือแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อยู่ในสถานการณ์
ที่น่าเป็นห่วงเพราะมีปริมาณน้อยมากและยังไม่ทั่วถึง และเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนกาลังแรงงาน ที่มีจ านวน 
1,290,394 คนกับผู้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 มีจ านวน 281,111 คน เท่านั้น 
ยังขาดการพัฒนาทักษะ กว่า 1,000,000 คน 

อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ ารายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคตะวันออกจะพบว่า จังหวัดชลบุรีและระยอง อัตราค่าจ้างขัน้ต่ าประจาปี 2561 จ านวน 330 บาท/วันส่วน
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อัตราค่าจ้างขั้นต่ าประจาปี 2561 ได้แก่ จังหวัดตราด จ านวน 320 บาท/วัน
จังหวัดจันทบุรี นครนายก และปราจีนบุรี จ านวน 318 บาท/วัน และจังหวัดสระแก้ว จ านวน 315 บาท/วัน
ตามล าดับ แต่ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดที่มีค่าจ้างขั้นต่ าสูงสุด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าจ้างขั้น
ต่ ามีอัตราที่เพ่ิมข้ึนแต่ยังอยู่ในส่วนที่ยังรับได้ ซึ่งจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมหนักอย่างจังหวัดปราจีนบุรี มิได้เป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าค่าจ้างขั้นต่ าจะต้องสูงตามไปด้วย 

การจัดหางานภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ภาพรวมเดือนกันยายน 2561 ผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก 2 ของกรมการจัดหางาน มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานรวม 236 คน สูงสุด คือ จังหวัดปราจีนบุรีมี
จ านวน 139 คน ส่วนจังหวัดอ่ืนมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นตราดที่มีเพียงจ านวน 2 คน ส่วนตาแหน่งงาน
ว่างทั้งหมดรวม 963 อัตรา โดยมีจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 324 อัตรา จังหวัดนครนายก จ านวน 288 อัตรา 
และจังหวัดจันทบุรี จ านวน 226 อัตรา ตามล าดับ ยอดการบรรจุงาน จ านวน 800 คน จังหวัดปราจีนบุรี 
จ านวน287 คน จังหวัดนครนายก จ านวน 234 คน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 137 คน ตามล าดับ ท าให้ต้อง
เตรียมก าลังแรงงานตามความต้องการของประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานท่ีภาคอุตสาหกรรมต้องการสูง คือ 

อันดับ 1 อุตสาหกรรมการผลิต อันดับ 2 การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ ส่วนอุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหารก็มีการต้องการกาลังแรงงานสูงเช่นกัน ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2มีอุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการฯ ที่กาลังเติบโตอีกด้วย ทั้งนี้ การเติบโตจ านวน
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สถานประกอบการของปี พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2559 ปรากฏว่า จังหวัด
นครนายก เติบโตร้อยละ20.57 จังหวัดปราจีนบุรี เติบโตร้อยละ 19.35 จังหวัดสระแก้ว เติบโตร้อยละ 
10.58  

แรงงานต่างด้าว 
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวจากกรมการจัดหางาน ประจาเดือนกันยายน 2561 แรงงานต่างด้าว

ที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย จ าแนกรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จ านวน 
รวมแรงงานต่างด้าว ทั้งหมดรวม 69,939 คน แบ่งเป็น จังหวัดจันทบุรี จ านวน 35,200 คน  ปราจีนบุรี 
13,765 คน ตราด 9,672 คน นครนายก 7,034 คน และจังหวัดสระแก้ว 4,268 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาทา
งานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ประจาเดือนกันยายน 2561 รวม 7,969 คน แบ่งเป็น จังหวัดจันทบุรี 
รวม 4,606 คน ตราด รวม 3,197 คน และสระแก้ว รวม 166 คน พบว่าจ านวนแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มา
จากกลุ่มนาเข้า MOU , การพิสูจน์สัญชาติ และเป็นประเภทในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ตามล าดับ 
กล่าวคือ ส่วนใหญ่มาพานักในจังหวัดอยู่แล้ว ส่วนลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล จะมีสัดส่วนที่เพ่ิมหรือลดตาม
งานในฤดูกาลผลไม้ เป็นต้น 

การท่องเที่ยว 
1) นักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จ านวนผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มภาคตะวันออก 2 ปี 2557 จ านวน 8,866,781 คน แบ่งเป็นชาว

ไทย จ านวน 8,039,572 คน คิดเป็นร้อยละ 90.67 ชาวต่างชาติ 827,209 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 ปี 
2558 จ านวน 9,482,651 คน แบ่งเป็นชาวไทย จ านวน 8,604,271 คน คิดเป็นร้อยละ 89.79 
ชาวต่างชาติ 878,380 คน คิดเป็นร้อยละ 10.21 ปี 2559 จ านวน 10,117,082 คน แบ่งเป็นชาวไทย 
จ านวน 9,163,762 คน คิดเป็นร้อยละ 90.58 ชาวต่างชาติ 953,320 คน คิดเป็นร้อยละ 9.42 โดยในปี 
2559 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 
6.7 โดยจังหวัดนครนายกมีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนอยู่ที่ 2,738,677 คน ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ รองลงมาคือ 
จังหวัดสระแก้ว 2,056,132 คน ในขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีมีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน 1,399,924 คน มีปริมาณ
ต่ าสุดในกลุ่มจังหวัด จากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่ปี 2557- 2559 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวนพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว ในปี 2557 จ านวนพ านัก
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 2.30 วัน นักท่องเที่ยวชาวไทย พ านักเฉลี่ย 2.20 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ านัก
เฉลี่ย 2.70 วัน ปี 2558 จ านวน พ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 2.26 วัน นักท่องเที่ยวชาวไทย พ านักเฉลี่ย 
2.16 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพ านักเฉลี่ย 2.68 วัน ปี 2559 จ านวนพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 2.21 
นักท่องเที่ยวชาวไทย พ านักเฉลี่ย 2.12 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ านักเฉลี่ย 2.63 วัน โดยวันพักเฉลี่ยของ
ชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ประมาณ 2 วันขึ้นไป ไม่เกิน 3 วัน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพ่ือการท่องเที่ยว ปี 2557 นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพ่ือการท่องเที่ยว 
จ านวน 1,786 บาท/คน/วัน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 1,724 บาท/คน/วัน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 2,239 บาท/คน/วัน ปี 2557 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเฉลี่ ยสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวน 453 บาท/คน/วัน ปี 2558 นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 1,817 บาท/คน/
วัน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 1,754 บาท/คน/วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2,273 บาท/คน/วัน 
ปี 2558 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 519 บาท/คน/วัน ปี 
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2559 นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 1,896 บาท/คน/วัน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาว
ไทยจ านวน 1,829 บาท/คน/วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2,371 บาท/คน/วัน ปี 2559 นักท่องเที่ย ว
ชาวต่างชาติใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 542 บาท/คน/วัน 

จ านวนห้องพัก ปี 2557 จ านวนห้องพัก 22,584 ห้อง อัตราการเข้าพัก ร้อยละ 53 ปี 
2558 จ านวนห้องพัก 23,920 ห้อง อัตราการเข้าพัก ร้อยละ 56 ปี 2559 จ านวนหอ้งพัก 26,098 ห้อง 
อัตราการเข้าพักร้อยละ 58 

จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีสัดส่วนที่น้อยมากในการ
มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และวันการพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีสัดส่วนไม่แตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากนัก แต่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทย ส่งผลต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ศักยภาพด้านที่พักยังมีเพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิม
มากขึ้นได้มากถึง 40% 

2) รายได้จากการท่องเที่ยว 
รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2559 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยว 37,238 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.6 โดยจังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง
ที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ที่ 15,786 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดนครนายก 6,231 ล้านบาท ในขณะที่จังหวัด
ปราจีนบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยว 3,751 ล้านบาท น้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ โดยรายละเอียด ซึ่งพบว่า
รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคตะวันออก 2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้จากการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (ปี 2557-2559) ในปี 2557 

รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 30,604 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 6,442 ล้านบาทและเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 24,162 ล้านบาท ปี 2558 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวม 33,976 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 7,136 ล้านบาท และเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย 26,840 ล้านบาทปี 2559 รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 37,238 ล้านบาท แบ่งเป็น
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8,012 ล้านบาทและเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 29,226 ล้านบาท ซึ่ง
พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคตะวันออก 2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่ายอดรายได้
จากการท่องเที่ยว ปี 2559 ดังนี้ 

อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดตราด จ านวน 15,786 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดตราดมีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 52 
เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมี
ศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม 

อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดนครนายก จ านวน 6,231 ล้านบาท เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ สภาพเมืองสงบ มีธรรมชาติที่หลากหลายและที่พักที่สามารถรองรับกับการท่องเที่ยว การ
ประชุม อบรม สัมมนา การบริการด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 

อันดับ 3 และ 4 ใกล้เคียงกัน ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี จ านวน 5,700 ล้านบาท
เศษ จังหวัดสระแก้วจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขอมและค้าชายแดน ส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความโดด
เด่นด้านการท่องเที่ยวชุมชนและเชิงนิเวศ มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวและปัจจุบันเป็นที่นิยมของ
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นักท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวและรายได้เ พ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดได้ 

อันดับ 5 ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 3,751 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อย
มากกว่า จังหวัดอ่ืน ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น จ าเป็นต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมให้รองรับและเพ่ิมยอดการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีภาคอุตสาหกรรมที่มีความ
เข้มแข็งมากหากสามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัดปราจีนบุรีในภาพรวมได้อีก
มากจากข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ เป็นพ้ืนที่ที่มี
สมรรถนะสูง ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องจาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบก
และทางทะเล มีสภาพภูมิอากาศและท าเลที่ตั้งเหมาะสม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่
ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โดดเด่น รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนน่าสนใจมาก แต่
พบว่ายังขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด จึงจ าเป็นต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวหรือเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับและเป็นการสร้างจุดขายให้กับการท่องเที่ยว 
ซึ่งการท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวชูจุดเด่นของภาคตะวันออก 2 ได้เพ่ิมขึ้น เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม/ทวารวดี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพร เป็นต้น 

การค้าชายแดน 
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีแนวพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาจ านวน 3 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว เป็นเขตแดนทางบกมีความยาวทั้งสิ้น 316 กิโลเมตร
โดยมีช่องทางการค้าชายแดน ดังนี้ 

(1) จังหวัดจันทบุรี มีจุดผ่านแดนถาวรจ านวน 2 แห่ง คือ ด่านพรมแดนบ้านผักกาด,ด่าน
พรมแดนบ้านแหลม และมีจุดผ่อนปรน จ านวน 3 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี , จุดผ่อนปรนการค้า
บ้านสวนส้ม , จุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่างอ 

(2) จังหวัดตราดมีจุดผ่านแดนถาวรจ านวน 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรหรือด่านพรมแดน
บ้านหาดเล็ก และมีจุดผ่อนปรน จ านวน 2 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง , จุดผ่อนปรนบ้านหมื่น
ด่านมีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ถึง 3 จังหวัด ได้แก่ 

- อ าเภอบ่อไร่ ติดกับ บ้านคลองรถถัง อ าเภอสารูด จังหวัดพระตะบอง 
- อ าเภอเมืองตราด ติดกับ บ้านทมอดา อ าเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
- อ าเภอคลองใหญ่ ติดกับ บ้านจามเยี่ยม อ าเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 

(3) จังหวัดสระแก้ว มีจุดผ่านแดนถาวรจ านวน 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และมีจุดผ่อนปรน จ านวน 2 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ และจุดผ่อน
ปรนบ้านตาพระยา 

การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านด่านศุลกากรที่ส าคัญ 
1) อันดับที่ 1 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในปี 2561 การค้าชายแดนผ่านด่านนี้ มีมูลค่า

การค้า 88,261 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.19 เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนในปี 2560 ส าหรับการ
ส่งออกและการน าเข้า มีดังนี้ (1) การส่งออกมีมูลค่า 71,468 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 26.26 
สินค้าส่งออกส าคัญได้แก่ เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
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รถจักรยานยนต์ เป็นต้น(2) การน าเข้ามีมูลค่า 16,793 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 3.48 สินค้านา
เข้าส าคัญ ได้แก่ มันสาปะหลังส่วนประกอบมอเตอร์ทาด้วยอลูมิเนียม เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง อาหารส าหรับ
สุนัข 

2) อันดับที่ 2 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ในปี 2561 การค้าชายแดนผ่านด่านนี้มีมูลค่า
การค้า 36,850 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.90 เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนในปี 2560 ส าหรับการ
ส่งออกและการน าเข้า มีดังนี้ (1) การส่งออกมีมูลค่า 31,497 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10.15 
สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่ม , น้ าอัดลม , น้ าหวานต่าง ๆ นมและอาหารเสริม น้ าตาลทราย ของใช้ทา
ด้วยพลาสติกและยางรถยนต์ เป็นต้น (2) การน าเข้ามีมูลค่า 5,354 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 
8.44 สินค้านาเข้าส าคัญได้แก่ ชุดสายไฟรถยนต์ส าเร็จรูป เสื้อผ้าส าเร็จรูป ปลาทะเลสดทั้งตัวแช่แข็ง ปลาหมึก
ตากแห้ง และยางในลูกบอลเป็นต้น 

3) อันดับที่ 3 ด่านศุลกากรจันทบุรี ในปี 2560 การค้าชายแดนผ่านด่านนี้ มีมูลค่าการค้า 
13,738 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.07 เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนในปี 2559 ส าหรับการส่งออกและ
การน าเข้า มีดังนี้ (1) การส่งออกมีมูลค่า 12,631 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9.21 สินค้าส่งออก
ส าคัญได้แก่ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ เครื่องดื่มชูกาลัง ยางรถยนต์ เครื่องมือช่าง และอะไหล่รถยนต์ที่ใช้แล้ว 
เป็นต้น(2) การน าเข้ามีมูลค่า 1,106 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 27.89 สินค้านาเข้าส าคัญ ได้แก่ 
แป้งมันสาปะหลังไตรโซเดียมซีเตรท การ์ดอวยพร กระดาษกิโมโน และ ไพ่ เป็นต้น 

 
3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นการประเมิน
สภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ (ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, หน่อไม้, กระท้อน)  

และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและหลากหลายของประเทศ ทั้งปศุสัตว์ (โคเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่) และ
ประมงน้าจืด ประมงชายฝั่ง ซึ่งมีปริมาณการผลิตมากพอส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมั่นคง 

2. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรที่มีศักยภาพและมี
ชื่อเสียงของประเทศ (จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดสระแก้ว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับคัดเลือกให้
เป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ (Herbal City) ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบในการผลิตยา
สมุนไพรเป็นหน่วยบริการที่มีการขับเคลื่อนการใช้สมุนไพร การพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร และโรงพยาบาลวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยในการรักษาพยาบาล 
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 
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โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งเสริมแพทย์แผนไทย และสามารถเป็นฐาน Bio-economy ที่ส าคัญ
ของประเทศได ้

3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยเฉพาะโบราณสถานแบบอารยธรรมทวารวดีและอารยธรรมขอมในจังหวัดสระแก้ว
และปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศ 

4. ชัยภูมิทางเศรษฐกิจมีความได้เปรียบสูง ด้วยเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านซ้ายติด
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่สุดทางเศรษฐกิจและมีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure) ส่วนด้านขวาติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวร 5 แห่ง (จุด
ผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้าร้อน , จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี, 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด , จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญ
ประเทศ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว) ที่ทาหน้าที่ส่งออกสร้างรายได้
ให้กับประเทศและประชาชนในพ้ืนที่ได้ดีต่อเนื่อง 

5. มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหลายสถาบัน มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร า ไพ
พรรณี เป็นต้น ที่มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนา
งานวิจัยในพ้ืนที่ 

6. เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมรองรับการขยายตัวของ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะปราจีนบุรีมีฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมร้อย
ละ 90 ของ กลุ่มจังหวัด สามารถรองรับการพัฒนาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และส่งออกผ่าน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม เช่น การลดทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาสุขภาพของแรงงานในสถาน
ประกอบการ การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ในการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและผลิตอุตสาหกรรม
ใหม่ ๆ และการสร้างนักการค้าการตลาดเพ่ือการส่งออกผลไม้ไทย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน        

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เกษตรกรยังขาดปัจจัยสนับสนุน ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในเรื่องการเพาะปลูก

ผลไม้ที่ดีและเหมาะสม และขาดการวิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านการผลิตให้ออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา 
การล าเลียงถึงที่หมายก่อนการเน่าเสีย รวมถึงการน านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตภาคการเกษตรยังมี
น้อย อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน และขาดเงินทุนในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีแรงจูงใจ
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

2. ขาดแคลนแหล่งน้ า เพื่อใช้ภาคการเกษตร อุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ท่องเที ่ยวหรือบริการ ยังไม่เพียงพออันเนื ่องมาจากการขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วได้ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ าปริมาณมาก 
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3. โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีความพร้อมใน
การรองรับอารยะสถาปัตย์ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยต่าง ๆ 

4. การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือที่จะรองรับความต้องการของตลาดแรงงานอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

5. โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (ร้อยละ 15.46) ส่งผลต่อแนวโน้มการขาดก าลังแรงงานและ
ปัญหาเชิงสุขภาพ การเป็นโรคไม่ติดต่อ 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้นตามล าดับ 

โอกาส (Opportunities) 
1. การเข้าสู ่ย ุคเศรษฐกิจดิจ ิตอล (Digital Economy) และ IoT (Internet of Thing) 

อย่างเต็มตัว มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ( Innovation Driven Economy) ในระดับที่สูงขึ้นทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่
ต่าง ๆ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพของระดับรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  

2. รัฐบาลก าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 และกระแส
การดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบันที่สนใจการใช้สมุนไพรและ/หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้นทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะความตองการใชสมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างตอเนื่อง เพื่อเปน
ทางเลือกในการรักษาโรค และเสริมสรางสุขภาพ ซึ่งชวยสรางความมั่นคงทางดานสุขภาพ และการลดภาระ
คาใชจายด้านสุขภาพ 

3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นแนวโน้ม (Trend) ของโลกและของประเทศ ท าให้มีโอกาส
ในการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการในการดูแลและให้บริการแก่ 
ผู้สูงอายุ อาทิ ตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนของผู้สูงอายุ  

4. ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่มากกว่า
การท่องเที่ยวรูปแบบเดิม มีการสัมผัสวิถีชีวิตผู ้คนและประเพณีท้องถิ่นโดยแท้จริง และมีความนิยมในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น  

5. มีโอกาสในการกระจายสินค้าไปยังประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยตั ้งอยู่ใกล้กับ
ท่าเรือน้ าลึก การขนส่งทางถนน รถไฟ และสนามบิน เชื ่อมโยง กทม. – EEC – ตะวันออก 2 – SEZ – 
ประเทศกัมพูชา – ประเทศเวียดนาม และผลิตก าลังแรงงานที่รองรับการขยายตัวของ EEC 

6. กระแสความนิยมของผู้บริโภคในการรักษาสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จะ
ช่วยให้เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันจะสร้างกระแส
ความนิยมบริโภคสินค้าเชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
แหล่งวัตถุดบิที่ส าคัญ 
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7. การใช้ทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการเสริมสร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 
จึงเป็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลผลิตทางเกษตรของกลุ่มจังหวัด 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพื่อนบ้านยังไม่อานวยความสะดวกทาง

การค้าและการลงทุน สิ่งส าคัญในการทาการค้ากับต่างประเทศ คือ การที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มขึ้น เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า อนามัย แรงงาน
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ประเทศเพื่อนบ้านมีต้นทุนการผลิต แรงงาน และที่ดินต่ ากว่าประเทศไทย อีกทั้งยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกว่า 

3. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสูงขึ้น ท า ให้ก าลัง
การผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ า หากไม่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี ท าให้ไม่สามารถแข่งขันหรือ
พัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้ 

4. หลักสูตรการศึกษายังไม่สามารถสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 ๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก           
ปี 2563-2565  

  ๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
   “SME เข้มแข็ง อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าของประเทศ ฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง
และปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เกษตรสุขภาพและสมุนไพรเพื่อการส่งออก” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
 1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิม
ขีดความสามารถในแข่งขัน 
 2) น านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 3) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและประสิทธิภาพการประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออกให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 4) ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางในการผลิตและการจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน ด้านการเกษตรและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
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๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

• เป้าประสงค ์
  1. ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ของสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก 
 2. ผู้ประกอบการมีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค 
• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในสาขาอุตสาหกรรม 
2. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาขีดความสามารถ
ของเครือข่ายผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ และ
บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม อย่าง
ต่อเนื่องและ ตรงต่อความ
ต้องการ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค  
• โครงการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ แปรรูปผลไม้ด้วย
นวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 
 

0.115 
 
- 

 
 

0.115 
 

2.385 

 
 

0.115 
 

2.385 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME ให้มีการสร้างมูลค่า
ด้วยการใช้นวัตกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• การแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพ่ือทดแทน
และลดการเกิดขยะจากโฟมและภาชนะ 

  
 

1.073 

 
 

1.073 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

 
 

.23 

 
 

.23 

 
 

.23 
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2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

• เป้าประสงค์   
1. สถานประกอบการมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับจาก

ชุมชน 
2. มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการของโรงงาน

อุตสาหกรรม 
• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

1. จ านวนสถานประกอบการที่น าธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน 

2. ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. เครือข่ายชุมชนบริเวณโดยรอบสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมน าระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม   
มาใช้ในสถานประกอบการ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 
 

0.021 
 

 
 

0.034 
 

 
 

0.034 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เสริมสร้างเครือข่ายภาค 
อุตสาหกรรมด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
(Green Industry) 

 
 
- 
 
- 

 
 

0.085 
 

0.077 

 
 

0.085 
 

0.077 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ระบบฐานข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด  
โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัย ฯ 

 
 

0.07 

 
 

0.07 

 
 

0.07 
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3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ให้ได้

มาตรฐานและมีคุณภาพด้วยนวัตกรรม 
• เป้าประสงค์   

1. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้สูงขึ้น 

2. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้มากขึ้น 
• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

จ านวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการยกระดับให้ได้การรับรองมาตรฐาน 
• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ยกระดับการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรมุ่งสู่มาตรฐาน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• ยกระดับผู้ประกอบการด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาดสู่สากล 

 
 

6.650 

 
 

6.650 

 
 
- 
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4)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

• เป้าประสงค์   
เพ่ือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Center)  

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
เกิดความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน (รัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ) ในการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Center) 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
(Eco Center) 
• โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อุตสาหกรรม 
• Green Industry Expo  
• ส่งเสริม SME และวิสาหกิจชุมชนด้วย
นวัตกรรมของเหลือใช้ภาคเกษตร 

 
 
- 
 
- 
 
- 

5.31 

 
 

3.5 
 

0.31 
 

10.0 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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5)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 5 สนับสนุน วิสาหกิจชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่
ฐานการผลิต 

• เป้าประสงค์   
 สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

1. จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับค าแนะน า
ในการประกอบธุรกิจ 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) 
• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน เข้าสู่ฐาน
การผลิตและพัฒนาเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสู่ยุค Digital 

 
 

2.51 

 
 
- 

 
 
- 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่
มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการยกระดับการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์สีเขียว 
 

 
 
- 
 
 

 
 

7.725 

 
 
- 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  
แบบสรุปโครงการแบบย่อ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้
จันทบุรี-ตราด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 

   2.1 ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ดังนี้ 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตรสร้าง
มูลค่า เป้าหมายที่ 4.1.4 เกษตรแปรรูป  

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 3 การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2562 -2565
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน 

5) มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 5–6 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ จันทบุรี-ตราด ที่เห็นชอบหลักการจัดตั้งระเบียงผลไม้
ภาคตะวันออก (EFC) โดยมีเป้าหมายยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นมหานคร
ผลไม้ของโลก  
    2.2 ความส าคัญของการส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ด้วยสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูกพืชผลไม้ 
จังหวัดจันทบุรีและตราด จึงเป็นจังหวัดที่มีผลไม้หลากหลายชนิด เช่น 
ทุ เรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และล าไย ซึ่ งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ ส าคัญ 
เนื่องจากมีเอกลักษณ์ รสชาติดี และมีชื่อเสียงในภาคตะวันออก เป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พบว่าบางช่วงฤดูกาลผลไม้มีจ านวนมาก 
เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ า ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ า  

แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงมีความจ าเป็นต้องน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูป
ผลไม้ การยืดอายุการเก็บรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น ดังนั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีส่วนช่วยสร้างความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ คือ การน า
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  
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หัวข้อ รายละเอียด 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้จังหวัดจันทบุรี ด้วยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมทักษะ  

3.2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลากและบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต และ
กระบวนการผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี 

3.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลไม้  
 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด   

1. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ จ านวน 100 ราย 
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้  
2. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ จ านวน 10 ราย 
ได้รับการพัฒนาและค าปรึกษาเชิงลึก อย่างน้อย 2 ด้าน/ราย  จากทั้งหมด 
4 ด้าน ดังนี้  
    1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   

    2) การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์  

    3) การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ เช่น เครื่องอบ เครื่องคั้นผลไม้ เป็นต้น   

    4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย. 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และตราด 
 

6.  กิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ รวมถึงติดตามการด าเนินงานของที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs วิสาหกิจชุมชนฯ จังหวัดจันทบุรีและตราด จ านวน 2 ครั้ง รวม 100 
ราย (จังหวัดละ 50 ราย) จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลไม้อบกรอบ น้ าผลไม้
เข้มข้น เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน 10 
ราย (จังหวัดละ 5 ราย) ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการฯ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

อย่างน้อย 2 ด้าน/ราย จากท้ังหมด 4 ด้าน ดังนี้ 

1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   

2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

3) การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ เช่น เครื่องอบ เครื่องคั้นผลไม้ เป็นต้น   

4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย. 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Showcase ถ่ายทอดมุมมองความส าเร็จการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ จ านวน 1 ครั้ง  
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 

      

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 
 

8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

180 วัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 

9.  งบประมาณ 

  

งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 งบประมาณ 2,850,000 บาท  

10.  ผลผลิต (output) 1. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ จ านวน 100 ราย 
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ จ านวน 10 ราย ได้รับ
การพัฒนาและค าปรึกษาเชิงลึก อย่างน้อย 2 ด้าน/ราย จากทั้งหมด 4 ด้าน 
ดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ 3) 
การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ เช่น เครื่องอบ เครื่องคั้นผลไม้ เป็นต้น 4) การ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย. 
 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้  มีทักษะในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน สร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น  

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร  

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน 
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ที ่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 ชื่อโครงการ ยกระดับผลไม้ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
(ตราดจันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)   

2 กิจกรรมหลัก  
3 งบประมาณ 9,527,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

4 ความส าคัญของโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ล าไย 
สับปะรด กล้วย และมะพร้าว เป็นต้น ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตามฤดูกาลของแต่ละ
ชนิด โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนจนถึงกันยายน จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 
ในแต่ละปีผลผลิตผลไม้ของไทยประสบปัญหาด้านการจัดจ าหน่ายไม่ทัน ผลผลิตเน่าเสีย 
หรือราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอยู่ในระยะใกล้เคียงกัน ท าให้
ราคาตกต่ า สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ผลิต ในขณะเดียวกันผู้ผลิตกลางน้ าหรือ
อุตสาหกรรมการแปรรูปตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนจนถึงระดับผู้ประกอบการ SME ต้อง
ประสบปัญหาจากปริมาณผลผลิตและราคาผลไม้มีความผันผวน ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่
มีการน าผลไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าต้องประสบปัญหา อุปสรรค
ด้านวัตถุดิบ อีกทั้งขาดความรู้ในการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน และการผลิตให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคอาหารอนาคต (Future food) 
เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ (Health food) หรือ ฟังก์ชันนัลฟู้ด (Functional food) หรือ
อาหารที่มีสรรพคุณทางยา (Medical food) หรือ อาหารออร์แกนิกส์ (Organics food) 
เป็นต้น  

การน าผลผลิตของผลไม้ท่ีส าคัญที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดต่าง ๆ มาเพ่ิมคุณค่าด้วย
การน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาผนวกกับทุนทางวัฒนธรรม (Culture Capital) ผ่าน
ความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาต่อยอดผลผลิตผลไม้ของไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม 
(high value) ที่ มีความโดดเด่น แตกต่าง ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (niche market) จะเป็นแนวทางการ
ลดปัญหาอุปสรรคของผลผลิตผลไม้ที่มีผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดในบางช่วง
ฤดูกาล ทั้งนี้ การพัฒนาต่อยอดผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าเพ่ิมสูงนั้น จะต้อง
อาศัยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตในระดับชุมชนและผู้ประกอบการ 
SME ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม (high 
value) ต้นแบบ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย (Food safety) ตาม
มาตรฐานสากล และเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME ใน
อุตสาหกรรมผลไม้ ให้สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง จะต้องมีการน า
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจริงไปทดสอบตลาดจริงผ่านกระบวนการเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการสู่ภาคการค้า (Business Matching)  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการ
สร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
น โยบายรัฐบาล  ที่ มุ่ ง เน้ นปรับ เปลี่ ยน โครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based 
Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือประเทศไทย 4.0 โดยมีภาค
เกษตร อาหาร เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายส าคัญ 
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5 วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ (High value Products form Local 
Fruit) เช่น ทุเรียน ลองกอง สับปะรด เงาะ มังคุด สละ กระท้อน ล าไย ระก า เป็นต้น 
ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และะธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถจ าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์  

2) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

3) เพ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง สับปะรด เงาะ มังคุด 
สละ กระท้อน ล าไย ระก า เข้าสู่ตลาดสากล ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ (Digital 
marketing)  

4) เพ่ือพัฒนาบุคลกากรที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการผลไม้ให้
เข้าสู่ยุค 4.0 

5) เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดสากล อาทิ Business matching 

6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ผลิตอาหารแปรรูปผลไม้ จ านวน 25 กิจการ หรือ 
กลุ่ม 

7 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์
มู ลค่ า เพ่ิ มจากผลไม้  (High value Products form Local Fruit) ด้ วยนวัตกรรม
สร้างสรรค์ และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมีบรรจุภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

2. มีผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ที่ผ่านการพัฒนา เช่น ทุเรียน ลองกอง สับปะรด เงาะ 
มังคุด สละ กระท้อน ล าไย ระก า เป็นต้น ได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรอง
มาตรฐานสากล 

3. รู ป แ บ บ ก าร จั ด จ า ห น่ า ย ผ่ า น ช่ อ งท า ง  Digital Marketing Chanel ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ 

4. ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ภาคการค้า (กิจกรรม Business Matching) 

5. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ผลิตผลไม้แปรรูป ได้รับองค์ความรู้การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเตรียมเข้าสู่ยุค 4.0 

8 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ :   
1. แก้ปัญหาเรื่องอะไร(ระบุ) ราคาสินค้าผลไม้ตกต่ า ลดของเสียจากการผลิตและการ

แปรรูปผลไม ้
2. ผู้ได้รับประโยชน์ เป็นใคร เกษตรกร ผู้ประกอบการกลุ่มผลไม้ ชุมชน จ านวน 25 ราย 
3. ระบุพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว จ านวน 

25 ราย 
4. ประมาณการผลที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ประชากรในชุมชนมีรายได้

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้ท้องถิ่น การเพิ่มโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการจ านวน 25 ราย 
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9 ความสอดคล้องกับแผน
ระดับต่าง ๆ และนโยบาย
ที่ส าคัญ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด ฯลฯ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด  
  กลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง  
  ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
- นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
- แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งสอดคล้อง การเสริมสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

10 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

11 กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ (High value Products form Local Fruit) 
เช่น ทุเรียน ลองกอง สับปะรด เงาะ มังคุด สละ กระท้อน ล าไย ระก า เป็นต้น และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถจ าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ 
   - จัดจ้างผู้รับจ้างเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ (High 
value Products form Local Fruit) เช่น ทุเรียน ลองกอง สับปะรด เงาะ มังคุด สละ 
กระท้อน ล าไย ระก า เป็นต้น และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจบริการที่เก่ียวข้อง ให้สามารถจ าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์  
   - ส ารวจความพร้อมวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจบริการ ที่มี
ศักยภาพการผลิตและจ าหน่าย โดยผู้รับจ้างกับผู้ประกอบการ 
   - ด าเนินการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ (High value Products 
form Local Fruit) เช่น ทุเรียน ลองกอง สับปะรด เงาะ มังคุด สละ กระท้อน ล าไย 
ระก า เป็นต้น และบรรจุภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างกับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก 
 - ส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาพร้อมไฟล์แบบฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์ 
2. ปรับปรุง พัฒนา หรือต่อยอด สถานที่ผลิตหรือบริการ ให้กับ วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจบริการ ให้ ได้การรับรองมาตรฐานสากล หรือ
เตรียมพร้อมขอรับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

- จัดจ้างผู้รับจ้างเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา หรือต่อยอด สถานที่ผลิต
หรือบริการ ให้กับ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจบริการ ให้ได้การ
รับรองมาตรฐานสากลหรือเตรียมพร้อมขอรับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค 
     - ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หรือต่อยอด สถานที่ผลิตหรือบริการ ให้กับ วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจบริการ ให้ได้การรับรองมาตรฐานสากลหรือ
เตรียมพร้อมขอรับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยผู้รับจ้างกับ
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ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก 
3. ผลักดันผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ที่ผ่านการพัฒนา เข้าสู่ภาคการค้า ผ่านช่องทาง
การตลาดออนไลน์ (Digital marketing)   

- จัดจ้างผู้ รับจ้างเพ่ือด าเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์  (Digital 
marketing) ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ท่ีผ่านการพัฒนา  
     - ด าเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ (Digital marketing) ผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพ่ิมจากผลไม้ท่ีผ่าน การพัฒนา เข้าสู่ภาคการค้า 
4. พัฒนาบุคลกากรที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการผลไม้ ให้เข้าสู่
ยุค 4.0 
    - จัดท าหลักสูตรเพ่ือจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ให้กับ เกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจบริการ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
   - จัดจ้างผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการพัฒนาบุคลกากรที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการพืชถิ่น ให้เข้าสู่ยุค 4.0 
   - ด าเนินการพัฒนาบุคลกากรที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
ผลไม้ ให้เข้าสู่ยุค 4.0 
   - ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ 
5. เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากจากผลไม้ที่ผ่านการพัฒนา เพื่อเข้าสู่ภาคการค้าผ่าน
การจัดกิจกรรม Business matching 
    - จัดจ้างผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากจากผลไม้ที่ผ่านการ
พัฒนา เพ่ือเข้าสู่ภาคการค้า ผ่านการจัดกิจกรรม Business matching 
    - ด าเนินการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากจากผลไม้ที่ผ่านการพัฒนา เพื่อเข้าสู่
ภาคการค้า ผ่านการจัดกิจกรรม Business matching 

12 หน่วยงานด าเนินการ หน่วยด าเนินการ : 
ผู้รับผิดชอบ : นายวสันต์ นิสยัมั่น 
ต าแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดตราด 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 322/10 ม.5 ต.หนองเสม็ด  
อ.เมืองตราด จ.ตราด             
หมายเลขโทรศัพท์ : 06-1413-4353 

13 วิธีบริหารจัดการหรือการ
บ ารุงรักษาดูแลโครงการ
แล้วเสร็จ 

ไม่มีทรัพย์สิน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R  
 

๒.  ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

          ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็จการเกษตรสร้างมูลค่า 
เกษตรแปรรูป นโยบายรัฐบาลตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ณ วันที่  25 กรกฎาคม 2562 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย
ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้า
โลก พร้อมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
          กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคตะวัน ออก  จ าน วน  5  จั งห วั ด  ซึ่ ง
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเกษตรที่มีความหลากหลาย ทั้งข้าว 
พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรเป็นสินค้า
เน่าเสียง่ายโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ เมื่อผลผลิตออกจ านวนมากจะ
ส่งผลให้ราคาตกต่ า รวมทั้งความผันผวนของสภาพภูมิอากาศเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพผลผลิต ท าให้ไม่สามารถออกตลาด
ต่างประเทศได้ แต่เดิมโบราณการเกษตรกรรม เป็นการปลูกเพ่ือ
จ าหน่ายผลสด หากแปรรูปเบื้องต้น เช่น ข้าว น าไปสีข้าวเพ่ือบรรจุถุง
จ าหน่าย 5-100 กิโลกรัม เป็นการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ซึ่ง
เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน ามาผลิต
เป็นสินค้ามูลค่าสูง จึงจ าเป็นต้องขายผลผลิตในราคาต่ าส่งผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกร 
           โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เป็นกิจกรรมสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรม โดยน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ สับปะรด ฯ ไปท าการทดลองและน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาต่อยอด พร้อมท าเป็นต้นแบบในการผลิต ด้วย
หลั กการ 4 R (Reduce Reuse Recycle Reinvent) สอดรับกับ 
Zero Waste และ Waste to Wealth และแนวคิดในการสร้างมูลค่า
ใหม่  (Value Creation) เพ่ิมมูลค่า (Value Added) ให้ แก่สิ นค้ า
เกษตร โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 
          จากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องใส่
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หัวข้อ รายละเอียด 
ใจกับสุขภาพ อาหารและคุณค่าโภชนการประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก จ านวน 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เป็นเมืองเกษตรกรรม มีการ
เพาะปลูกพืชผัก ผลไม้และสมุนไพรเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นสินค้า
เกษตรที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด การน าผลงานวิจัยมาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยหลักการ 4R สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ เกิดธุรกิจได้
จริงจะช่วยยกระดับรายได้เกษตรให้เพ่ิมขึ้น สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 
          กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคตะวัน ออก  จ าน วน  5  จั งห วั ด  ซึ่ ง
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญการน าผลงานวิจัย
มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยหลักการ 4R สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
จึงได้จัดท าโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม ด้วย
หลักการ 4R และตลาดดิจิตอลเพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม โดยน าผลการวิจัยมาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่ (Value 
Creation) สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (New start-up) สร้างงาน 
สร้างรายได้เกษตรกรให้เพ่ิมขึ้น และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับ
จังหวัด 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้ว 
สินค้าตกเกรด โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยหลักการ 4R 
(Reduce Reuse Recycle Reinvent) เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุด 
3.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกร ปละผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้  
 

๔.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  4.1 มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จ านวน 100 
ชิ้นต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
4.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ น างานวิจัย
ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ (New start-up) ไม่น้อยกว่า 5 ราย 
4.3 ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น 10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
4.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการได้รับด้านเทคโนโลยีและการ
ใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และการตลาดดิจิตอล จ านวน 250 
ราย 
 

๕.  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ านวน 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด
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หัวข้อ รายละเอียด 
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 

๖.  กิจกรรมหลัก การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R  
 

๖.1  กิจกรรมสนับสนุน 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

อบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมด้วย
หลักการ 4R และการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน ระยะเวลา 2 วันต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า 
10 ครั้ง 

งบประมาณ 2,778,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  

ตราด  นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 

๖.2  กิจกรรมสนับสนุน 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ศึกษาดู งานด้ าน เทคโน โลยีและการใช้นวัตกรรม และสถาน
ประกอบการ Best Practice ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 

งบประมาณ  987,900 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  

ตราด  นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 

๖.3  กิจกรรมสนับสนุน 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

การให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยใช้
นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R  รวมทั้งอบรมให้ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (ภาคปฏิบัติ) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 5 ราย จ านวน 10 ครั้งต่อราย 
งบประมาณ 500,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  

ตราด  นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 

๖.4  กิจกรรมสนับสนุน 
        งบประมาณ 

จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสม จ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

งบประมาณ 250,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  

ตราด  นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 

7. ผู้รับผิดชอบ จังหวัดปราจีนบุรี  
 

8.  หน่วยงานด าเนินงาน 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ านวน 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 

9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

180 วัน 
 

๙.  งบประมาณ 3,528,000 บาท 
 

๑๐.  ผลผลิต (output) 10.1 มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จ านวน 100 
ชิ้นต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
10.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการที่เข้าร่วมโครงการ น า
งานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์ เกิดผู้ประกอบการใหม่ (New start-up) ไม่น้อยกว่า 5 ราย 
10.3 ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึน 10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
10.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการได้รับด้านเทคโนโลยีและ
การใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และการตลาดดิจิตอล จ านวน 
250 ราย 
 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตถกรรม ด้วยหลักการ 
4R และตลาดดิจิตอลเป็นโครงการที่เน้นเพ่ือยกระดับการผลิตและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยน าผลการวิจัยมาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่ 
(Value Creation) ) สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (New start-up) 
สร้างงานสร้างรายได้เกษตรกรให้เพิ่มขึ้น 
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ที่ หัวข้อ รายละเอียด 
1 ชื่อโครงการ Green Industry Fair Prachinburi 2022 

2 ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

เพ่ือการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยสร้างอุตสาหกรรม   

และบริการแห่งอนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่าง

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งผลิตสินค้าท่ีมี

ชื่อเสียง หลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การ

จัดแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ในจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือแสดงศักยภาพ

และขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางการผลิตของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี 
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3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตร

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีโอกาสในการ

แสดง และจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 

โดยเฉพาะรายได้ต่อผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในจังหวัด

ปราจีนบุรี 

3. เพ่ือสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดปราจีนบุรี ฐานะเป็นเมือง

อุตสาหกรรมสีเขียวและเมืองท่องเที่ยวเชิงสมุนไพร  

4. เพ่ือแสดงศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการ
ผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี 

   

4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. มีจ านวนผู้ร่วมออกร้านแสดงสินค้าในงานและจัดแสดงสินค้า 200 บูธ 

2. มีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

5 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต (ระบุผลผลิต) 

 1. การพัฒนาด้านสังคม      

 2. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

 3. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน     

 4. การพัฒนาด้านเกษตร 

 5. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ   

 6. การรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ผลลัพธ์ 

มียอดจ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 

6 ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015-2020 ข้อที่ 
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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6) อ่ืนๆ ฯลฯ พร้อมทั้งระบุความพร้อมของโครงการ : ด าเนินการได้ทันที 
7 ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 

8 กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

จัดแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และสินค้าอุตสาหกรรม ของ
จังหวัดปราจีนบุรี   

                                                                                                

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 จดัตั้งคณะท างาน รับผิดชอบการด าเนินงาน จ านวน 5,000 บาท 

 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประสานด้านการจัดสถานที่งาน และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันอาหาร สถาบันสิ่ง

ทอ สถาบันการศึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กลุ่ม Clusterต่าง ๆ  นิคมอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ จ านวน 1,000 บาท 

 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชาสัมพันธ์แถลงข่าวและแถลงข่าวการจัดงานโครงการฯ จ านวน 493,000 บาท 

 กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ของจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจ และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

ปราจีนบุรี จ านวน 9,500,000 บาท 

 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 1,000 บาท 

9 งบประมาณ ..10,000,000....บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

10 หน่วยงานด าเนินการ หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

ผู้รับผิดชอบ : นายวันชัย  เกาะสูงเนิน 

ต าแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

สถานที่ติดต่อ : 67 หมู่ 3 ต าบลบางบริบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี                               

หมายเลขโทรศัพท ์:  0 3745 2243 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติ
การ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 21 ปี 2563-2565 
 
 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 

3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 - ๒
565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) 
ของ สปอ. 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ปี  2563 – 2565 

แผนปฏิบัติการด้านการ 
พัฒนาอุตสาหกรรม 

กลุ่มจังหวดภาค
ตะวันออก 2 ปี 2563-

2565 

วิส
ัยท

ัศน
์ 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 
4.0    เพ่ิมมูลค่า

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 4.6 

ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิต
ภาพปัจจัยการผลิตรวม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5 

ภายในปี 2565 

“เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต ศูนย์กลาง
ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและนิเวศ 
แหล่งผลไม้และครัว
สุขภาพไทย” 

SME เข้มแข็ง 
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้น
น าของประเทศ ฐานการ
ผลิตและจ าหน่ายผลไม้ 
ประมงและปศุสัตว์เพ่ือ
การส่งออก แหล่ง
ท่องเที่ยวชายทะเล
นานาชาติ เกษตร
สุขภาพและสมุนไพรเพื่อ
การส่งออก 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ

ภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณา
การนโยบายและแผน 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต การแปรรูป 
การตลาด สินค้า
เกษตร 
(ผลไม้ ปศุสัตว์และ
ประมง สมุนไพรไทย) 
คุณภาพปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

พัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน ให้เอ้ือต่อ
การลงทุน และการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการค้าและการค้า
ชายแดน เชื่อมโยง 
EEC 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

สนับสนุน วิสาหกิจ
ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    สู่ฐานการผลิต 
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 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 

3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 - ๒
565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) 
ของ สปอ. 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ปี  2563 – 2565 

แผนปฏิบัติการด้านการ 
พัฒนาอตุสาหกรรม 

กลุ่มจังหวดภาค
ตะวันออก 2 ปี 2563-

2565 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็น
มิตร                กับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการ 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ และ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพ่ือให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพ่ือให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา 
และปกป้องทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

ยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 

 


