
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 
                                                      
 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
ปี พ.ศ. 2560-2564 

สำหรับปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

140/20 ถนนสขุุมวิท ตำบลเนนิพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
E-mail : moi_rayong@industry.go.th 

โทรศัพท์ 0 3880 8177-5 
โทรสาร 0 3861 2038 

 

mailto:moi_rayong@industry.go.th


แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 
                                                      
 

 

คำนำ 

 

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564” โดยมีการทบทวนวิเคราะห์ศักยภาพ
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด เป็นการกำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดที่เกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร ข้อมูลเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม โครงสร้างพื ้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีการวิเคราะห์บริบทที่เกี ่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
สำหรับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร สูงเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ยังขาดการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึงนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม
และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ การส่งเสริม
สถานประกอบการให้มีการนำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบการ และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการกำกับดูแลทั่วถึงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และนำไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 จะเป็นส่วนสำคัญและเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองต่อไป 

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

   มิถุนายน 2564 
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 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง ปี 2564 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 จัดทำขึ้นเพ่ือเป็น      ทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมีกรอบแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ กรอบแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560 - 2564 ประเด็นการปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล (พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)แนวทางการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ นโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จา
ตุศรีพิทักษ์) นโยบายระดับกระทรวง ได้แก่ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  (นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ) นโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์) แผนแม่บทต่างๆ    ที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมใน
ส่วนภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
อย่างแท้จริง  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal 
Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและ
อุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนำไปสู่การกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ดังนี้   

วิสัยทัศน์:  

“พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่
เศรษฐกิจชั้นนำและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

พันธกิจ:   
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันได้ในตลาดโลก  
2) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ   
3) บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัดระยอง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
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แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจั งหวัดระยอง  
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและ 

การลงทุนภาคอุตสาหกรรม    
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อ

ชุมชน/สังคม 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 
   1. ภาคอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการ มีการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
   2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพของสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนผลิตภัณฑ์มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ
ในอาเซียนและภูมิภาค  
  3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้และการมีงานทำ 
ส่งผลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
และตรงต่อความต้องการ 

๒. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
๓. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้ตราสินค้า และสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับ

จากผู้บริโภคและตลาดทุกระดับ 
4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Cluster ในอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด กลุ่มจังหวัด

และระดับประเทศ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒: พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ 

ปัจจัยแวดล้อมและโครงสร้างพื ้นฐานมีความพร้อมและเอื ้อประโยชน์ในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  

๑. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
2. สนับสนุนการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 
เป้าประสงค์ 

ภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม และมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง 
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กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมสถานประกอบการประกอบกิจการโดยมีเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
๒. สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวที่ดีขึ้น

กว่าเดิม 
3. สนับสนุนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 จำเป็นต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการ โดยยึดแนวทางของ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ 
ของจังหวัดระยอง เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรและการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลใน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

แผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ    ขนาด
ย่อม (SMEs) เป็น Smart SMEs รองรับการพัฒนา EEC ก้าวสู่ Thailand 4.0 ให้มีความพร้อมและ     มี
ศักยภาพในการตั้งรับ รุก รองรับการพัฒนา EEC ก้าวสู่ Thailand 4.0 เนื่องจากการดำเนินธุรกิจยังมีปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริห ารจัดการ 
การตลาด ทรัพยากรบุคคล ระบบการเงินบัญชี ฯลฯ อีกทั้งยังไม่มีแนวคิดด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดย
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้นในเวทีต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบาย Thailand 4.0  เพื่อสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้เข้มแข็ง มี
ความเจริญเติบโตที่มั่นคง และเกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มี
ความคล่องตัว มองตลาดโลกเป็นสำคัญ Smart SMEs เป็นธุรกิจที ่ปรับตัวโดยการขับเคลื ่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่
มีการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการธุรกิจ และสามารถสร้างความพอใจหรือประทับใจให้กับ
ลูกค้าได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) เป็น Smart SMEs รองรับการพัฒนา EEC ก้าวสู่ Thailand 4.0  

นอกจากนี้การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้
ผู ้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน สิ่งที่ขาดไม่ได้
คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และมุ่งการพัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (1) เป้าหมายที่ 

เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
            (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป  
                                      เกษตรอัจฉริยะ) 
        2. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง   
 ข้อมูล ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ)       

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้มี
มูลค่าเพิ่มและผลิตภาพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบความต้องการตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่
เชิงพาณิชย์ และกระตุ ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที ่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

2. ด้านการเศรษฐกิจบนพื ้นฐานผู ้ประกอบการยุคใหม่ โดยการให้ความ
ช่วยเหลือ SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และการให้
คำปรึกษาแนะนำผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs สนับสนุนสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์และ
แบรนด์ที่เด่นชัด 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
                 ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
เป้าหมายที่ 2 ฟ้ืนฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด  
                  ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
เป้าหมายที ่4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน 

  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมี 
  ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 (อนุร ักษ์และฟื ้นฟูแม่น ้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั ่วประเทศ                    
ส่งเสริม การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) 

      2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ ่งเป้าสู ่การลงทุนที ่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน) 
3. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและ
ชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น) 

        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปล่อยมลพิษ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการนำมาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 1) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 

    (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- โดยการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรไปสู่การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้
ให้เกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลง การแปรรูปก่อให้เกิดธุรกิจ
ต่อเนื่อง 
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    (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึง
ความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรรวมทั้งการผลักดัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- โดยการพัฒนาองค์ความรู ้ให้แก่ผู ้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ 

ชุมชน/OTOP ในเรื ่องของนวัตกรรม (Innovation) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีค ุณภาพมาตรฐาน 
รวมถึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

   2) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย: สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพมดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- โดยรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน ในการช่วยกัน
กำกับดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนสถานประกอบการ
และส่วนราชการที่เก่ียวข้องในรูปแบบเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ
เกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ รวมทั้งกระตุ้นให้
เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ชุมชน ในการดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม และ
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกระบวนงาน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

สีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนโดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทาง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วง
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โซ่คุณค่า และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจำกัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่    ไม่
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที ่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ       มี
มาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ 
ชุมชน และอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

    ด้านที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    ระยะสั้น การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 

๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    จ้างเหมาในการจัดทำระบบการบริหารการผลิต หรือการบริหารจัดการ

การตลาด โดยอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการอุตสาหกรรม SMEs  
๓) กิจกรรม 
    1.  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP ใน

เรื่องของการจัดทำระบบการบริหารการผลิต หรือการบริหารจัดการการตลาด 
    2.  ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมขนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
    3.  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
    ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อการ

ดำเนินกิจการก้าวทันเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกิดประโยชน์กับธุรกิจ 
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        แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
    ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่ง 
                                   กำเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง                
                                 ติดตามตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการ 
                                 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

- จัดอบรม/สัมมนา  
- จัดตั้งศูนย์ Eco Center  

     - จ้างเหมาในการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการ 
                                            อุตสาหกรรมฯ 

๓) กิจกรรม 
- จัดอบรม/สัมมนาทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา   
 จังหวัดระยองไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดระยอง  
     - จ้างเหมาในการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการ 
                                            อุตสาหกรรม จำนวน ๓๐ โรงงาน เพื่อเข้าสู่การขอรับการรับรองอย่างใด 
                                            อย่างหนึ่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมสีเขียว, มาตรฐานระบบการจัดการ 
                                            สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

4) เป้าหมายกิจกรรม 
    - จังหวัดระยองมีแนวทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น

ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

     2. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

     3. เพื ่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
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    4. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและ
บริการใหม ่

    ๒) เป้าหมายรวม 
     1. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลงเศรษฐกิจฐานราก 

มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

     2. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั ้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และ
การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

     3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

(๓.๑)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
             เป้าหมายที่3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ

เข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
(๓.๒)  แนวทางการพัฒนา 

    เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุ มชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน โดย 

๑. สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทาง
ความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
จิตสำนึกให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง  

๒. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอด
องค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการ
จัดการความรู้ในชุมชน 

๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อ
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ระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา ความรู้ในเชิงทฤษฎี
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื ่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  

 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐาน
ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

(4.2) แนวทางการพัฒนา 
              การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนำมาซึ่ง
ความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

         การพัฒนาภาคการเกษตร โดย  
    ๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
    ๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
    ๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (๑) 
พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งใน
กลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาวะ (๓) 
ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  

   ๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เกษตร โดย (๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และ
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ความต้องการของตลาด (Zoning) (๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
สมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความ
เสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย 
(๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (๓) ควบคุม
การใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุน เกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้าน
การเกษตร (๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ
การเกษตรให้ทันสมัย  

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง จำเป็นต้องมีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพใน
ปัจจุบันเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งกำหนดอุตสาหกรรม
อนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
ปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก     ๒ มิติ คือ 
โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขัน
ที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม 
คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้
โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่
แตกต่างกัน ดังนี้  

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจบุัน 
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

    ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สำคัญ
ของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  

    ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  

    ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ  

    ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ  
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        ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้  
                         ๒.๑) วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต                  
                          ๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต  
                          ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
                          ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื ้อให้เกิดอุตสาหกรรม
สำหรับอนาคต 

การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  
๑) ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก  
2) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
3) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ (๒) 
สร้างสังคมผู ้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการทำธุรกิจ และ (๓) 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะ
ห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง            
                            ยั่งยืน  

(5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายที ่ ๓ สร้างคุณภาพสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อส ุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้
ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหา
วิกฤตหมอกควัน  
เป ้าหมายที ่  ๔ เพิ ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเร ือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
กลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง  

(5.2) แนวทางการพัฒนา 
1. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง

ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมือง
ที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที ่ดีให้กับ
ประชาชน  

2. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. สน ับสน ุนการลดการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจก และเพ ิ ่ มขีด

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(6.2) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

1.1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย         

1.2 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐาน
เทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก 

7) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
(7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(7.2) แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและ

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  
2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
3. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

6. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดย
ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั ้งใน
ภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที ่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

7. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน 
๔) ตัวชี้วัด 
     1 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
     2 ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ

สามารถป ้ องก ั นหร ื อลดผลกระทบต ่ อช ุ มชนจากการบร ิหารจ ั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและ
พันธกรณีของไทย 

๕) กลยุทธ์ 
     1 เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่

ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 

     2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้อง
สิทธิชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และประชาชน เครื ่องมือทาง
เศรษฐศาสตร ์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

     3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนำเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตรายและกากของเสียต่าง ๆ 
จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่ง
ปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
▪ แผนปฏ ิบ ัต ิการด ้ านการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ.                                    

2561 - 2580) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 - 2565 

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดระยอง  
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 เป็นการกำหนดทิศทางการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดย
การศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดที่เกี ่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร ข้อมูล
เศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัด ภาพรวมจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปีพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2559 มีมูลค่า 897,117 ล้านบาท 
โดยมาจากภาคเกษตรกรรม 20,236 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงทุกปี และสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม 
มีมูลค่ารวมสูง 876,880 ล้านบาท (ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 81.7 ภาคบริการ ร้อยละ 15.0            ภาค
เกษตรกรรม ร้อยละ 3.0) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร เท่ากับ 1,009,496 บาท/คน/ปี เป็นลำดับ
ที่ 1 ของประเทศ จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ 
อย่างไรก็ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ยังขาดการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึงนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ          แนว
ทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล 
มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 
ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความ
เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการนำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ประกอบการ และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการกำกับดูแลทั่วถึงและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน และนำไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง 

 

 

       

 

 

 

 
แผนที่จังหวัดระยอง 
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❖ ข้อมูลภูมิประเทศ 
         จังหวัดระยอง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น   ประกอบด้วย
ภูเขาเตี้ยๆ ด้านเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ำลงสู่อ่าวไทย  ทางทิศใต้เป็นดินร่วนปนทราย 
ระบายน้ำได้ดี มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 
๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร่ ตั ้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ ้งที่     
๑๒- ๑๓ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑- ๑๐๒ องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๗๙ กิโลเมตร  

  ❖ ลักษณะภูมิประเทศ   
       ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระยอง มีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่ราบลุ่มและที่ราบติด

ชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้ ดังนี้   
         1) พื้นที่สูงชันและภูเขา อยู่ตอนเหนือของจังหวัด พ้ืนที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมา
ทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาท่ีอยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนว
ยาวจากอำเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัดในอำเภอแกลงและวังจันทร์    
                 ๒) ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาอยู ่ตอนกลางของจังหวัด  ที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา        
มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป และเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ลุ่มแม่น้ำระยอง แม่น้ำ
ประแสร์        

       3) ที่ราบชายฝั่งทะเล ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงาม ฝั่งทะเลจังหวัดระยอง 
มีความยาว 99 กิโลเมตร เป็นฝั่งทะเลที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายพัดพาโคลน
ตะกอนออกสู่ทะเล  
                      4) ส่วนที่เป็นเกาะ มีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ เกาะมันนอก เกาะมันใน และเกาะเสม็ด ลักษณะทางธรณีวิทยา มีหิน
อัคนี เป็นหินแกรนิต และหินแปรจำพวกหินไนส์ และหินซิสต์ 

  ❖ ลักษณะภูมิอากาศ 
                            จังหวัดระยองมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate)  โดยได้รับ
อิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  ส่งผลให้จังหวัดระยองอากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด 
บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบายฤดูฝน จะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ในปี 2558 มี
ฝนตก 109 วันปริมาณฝนตกวัดรวมได้ 1,449.9 มิลลิเมตร มากกว่าปี 2557 ถึง 400 มิลลิเมตร ปริมาณ
ฝนตกรายเดือนมากที่สุดคือเดือนกันยายน 2558 วัดปริมาณได้ 407.3 มิลลิเมตร โดยฝนตกมากที่สุดวันที่ 
17 กันยายน 2558 วัดปริมาณได้ 103.1 มิลลิเมตร 

  ❖ อาณาเขต 
                  อาณาเขต จังหวัดระยองมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้   
                   ทิศเหนือ          ติดกับอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
         ทิศใต้  ติดกับอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  
         ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
         ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
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  ❖ การปกครอง 
        แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย 
อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านฉาง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา ประกอบด้วย 54 ตำบล 
439 หมู่บ้าน 181 ชุมชน การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร    
1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 37 แห่ง 
     1. อำเภอเมืองระยอง ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบ่ง
พ้ืนที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 84 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง   
     2. อำเภอบ้านฉาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น      
3 ตำบล 20 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 
     3. อำเภอแกลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น     
15 ตำบล 147 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง 
     4. อำเภอบ้านค่าย ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบ่งพื้นที่
การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง  
     5. อำเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด แบ่งพื้นที ่การ
ปกครองออกเป็น 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง 
     6. อำเภอวังจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 
ตำบล 29 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 
     7. อำเภอนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด  แบ่งเขตการปกครองย่อย
ออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 
     8. อำเภอเขาชะเมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด แบ่งเขตการ
ปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง 
 

 
ผังแสดงพื้นที่จำแนกรายอำเภอ (ตารางกิโลเมตร) 
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❖ ประชากร 

จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์จำแนกรายอำเภอ ณ 1 กรกฎาคม 2562 

อำเภอ เขตการปกครอง ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

เมือง เมืองระยอง(นอกเทศบาล) 49,588 50,849 100,437 62,892 

  ท. นครระยอง 30,003 34,019 64,022 37,155 

  ทม.มาบตาพดุ 34,943 34,731 69,674 55,810 

  ทต.บ้านเพ 8,409 9,224 17,633 11,547 

  ทต.แกลงกะเฉด 3,414 3,699 7,113 3,176 

  ทต.ทับมา 12,172 12,330 24,502 16,452 

  รวม CUP เมืองระยอง 103,586 110,121 213,707 131,222 

รวมอำเภอเมืองระยอง 138,529 144,852 283,381 187,032 

แกลง แกลง(นอกเทศบาล) 32,700 35,022 67,722 30,379 

  ทต.เมืองแกลง 8,911 9,823 18,734 11,398 

  ทต.สุนทรภู ่ 7,250 7,915 15,165 9,565 

  ทต.ปากน้ำประแส 2,359 2,547 4,906 1,943 

  ทต.ทุ่งควายกิน 3,228 3,449 6,677 3,800 

  ทต.กองดิน 2,447 2,512 4,959 1,793 

  ทต.บ้านนา 4,129 4,311 8,440 3,260 

  ทต.เนินฆ้อ 2,240 2,353 4,593 1,876 

รวมอำเภอแกลง 63,264 67,932 131,196 64,014 

บ้านค่าย บ้านค่าย(นอกเทศบาล) 31,707 33,135 64,842 31,951 

  ทต.บ้านค่าย 1,588 1,765 3,353 1,968 

รวมอำเภอบ้านค่าย 33,295 34,900 68,195 33,919 

ปลวกแดง ปลวกแดง(นอกเทศบาล) 32,515 31,356 63,871 86,557 

  ทต.บ้านปลวกแดง 2,841 3,122 5,963 4,457 

  ทต.จอมพลเจ้าพระยา 467 447 914 349 

รวมอำเภอปลวกแดง 35,823 34,925 70,748 91,363 

บ้านฉาง บ้านฉาง(นอกเทศบาล) 5,776 4,909 10,685 4,358 

  ท.ม.บ้านฉาง 15,064 15,726 30,790 20,037 

  ทต.สำนักท้อน 5,696 5,807 11,503 5,607 

  ทต.บ้านฉาง 6,743 6,895 13,638 7,890 

  ทต.พลา 4,469 4,486 8,955 5,336 

รวมอำเภอบ้านฉาง 37,748 37,823 75,571 43,228 

วังจันทร์ วังจันทร์(นอกเทศบาล) 11,105 11,236 22,341 10,609 

  ทต.ชุมแสง 1,832 1,920 3,752 2,129 

รวมอำเภอวังจันทร์ 12,937 13,156 26,093 12,738 
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เขาชะเมา รวมอำเภอเขาชะเมา 11,808 11,935 23,743 10,814 

นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา(นอกเทศบาล) 9,353 9,532 18,885 13,810 

  ทต.มะขามคู่ 6,282 6,477 12,759 10,700 

  ทต.มาบข่า 5,113 5,128 10,241 7,510 

  ทต.มาบข่าพัฒนา 4,250 4,379 8,629 6,154 

รวมอำเภอนิคมพัฒนา 24,998 25,516 50,514 38,174 

รวมจังหวัดระยอง 358,402 371,039 729,441 481,282 

 ที่มา: ศูนย์บริหารการทะเบียน สาขาระยอง    
 

    จ ังหวัดระยอง มีประชากรทั ้งหมด 729,441 คน เป็นชาย 358,402 คน หญิง 
371,039 คน ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อำเภอเมืองร้อยละ  32.30 รองลงมา
ได้แก่ อำเภอร้อยละ 17.52 อำเภอบ่อไร่ร้อยละ 8.25 อำเภอร้อยละ 6.39 อำเภอร้อยละ 8.30 อำเภอร้อย
ละ 3.71 อำเภอร้อยละ ๑.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

❖ เศรษฐกิจ 
       ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากร
ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้าน
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม 
        ภาพรวมจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปีพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2559 มีมูลค่า 897,117 
ล้านบาท โดยมาจากภาคเกษตรกรรม 20,236 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงทุกปี และสาขาการผลิตนอกภาค
เกษตรกรรม มีมูลค่ารวมสูง 876,880 ล้านบาท (ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 81.7 ภาคบริการ ร้อยละ 15.0  
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3.0) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร เท่ากับ 1,009,496 บาท/คน/ปี เป็น
ลำดับที่ 1 ของประเทศ  

รูปแสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2564 จำแนกตามรายภาคเศรษฐกิจ 
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ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้ประชากรจำแนกตามสาขาของจังหวัดระยอง 
                                                                                                                   (หน่วย :  ล้านบาท) 

สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559 
ภาคเกษตร 
  
  

รวม 25,199 22,308 21,941 20,803 20,236 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ 
ประมง 

25,198 21,559 21,059 18,936 20,236 

ภาคนอกเกษตร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รวม 816,462 860,896 873,103 846,884 876,880 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 344,663 348,070 345,208 281,945 248,312 
การผลิตอุตสาหกรรม 298,947 336,136 337,826 371,494 414,082 
ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 45,606 43,589 49,540 45,228 56,480 
การประปาและการจัดการของเสีย 1,990 2,212 2,180 2,314 2,363 
การก่อสร้าง 4,664 6,673 5,786 7,820 7,660 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ 

48,203 52,057 54,498 59,341 67,248 

การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 14,439 13,857 14,950 14,663 14,759 

ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 2,377 2,540 2,565 2,945 3,564 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,221 1,228 1,268 1,395 1,105 
การเงินและการประกันภัย 6,694 7,743 9,836 10,425 10,935 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 3,790 3,515 4,777 5,327 5,393 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมทางวิชาการ 

26,564 26,243 25,822 24,479 23,745 

กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุนอื่น ๆ 

2,684 2,740 3,080 3,403 3,943 

การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ ฯ 

7,084 6,758 7,183 7,625 8,501 

การศึกษา 3,317 3,450 3,730 3,599 3,565 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ 

2,280 2,108 2,610 2,776 2,963 

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 366 357 461 290 341 
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1,571 1,621 1,784 1,816 1,922 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด   841,659 882,455 894,162 865,820 897,117 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน (บาท) 

  997,017 1,031,173 1,031,237 986,153 1,009,496 

ประชากร (1,000 คน)   844 856 867 878 889 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ปี 2560 

   เศรษฐกิจโดยภาพรวมนับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2559 สาขาเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง 
จากการกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่วนภาคนอกเกษตร คือ การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรมการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา การก่อสร้าง  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในภาพรวมตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2559 แต่ในใน พ.ศ. 2558 ลดลง
เล็กน้อย เนื่องจากเป็นไปตามกลไกของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะตกต่ำในช่วงปี ดังกล่าว ทั้งนี้ ด้านโรงแรม
และภัตตาคาร และด้านการบริการด้านสุขภาพและสังคม มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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❖ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ       
    1. แร่ธาตุ          
        จังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด แร่ที่มีปริมาณมากที่สุดคือแร่ทรายแก้ว     
แร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต แร่หินประดับชนิดหินไนส์ 
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส์เพ่ือการก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการก่อสร้าง                แร่
อุตสาหกรรมและแร่เศรษฐกิจอ่ืนๆที่สำรวจพบได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลด์สปาร์ แร่วอร์ทช์ แร่ทองคำ นอกจากนี้
ยังพบว่ามีกลุ่มแร่ที่หายากสะสมตัวอยู่ตามชายฝั่งและในทะเล ได้แก่ แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เชอร์คอน แร่ซีโน
ไทม์ แร่ลูโคซีน  แร่ชิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคชลัมไบท์ และแร่แทนทาไลท์ ชนิดและผลผลิตแร่      ที่สำคัญของ
จังหวัดระยอง     
                  1) แร่ทรายแก้ว  เหมืองส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่ตำบลซากพง ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง 
และตำบลเพ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทรายแก้ว  กระจก ขวด สารเคมี 
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการถลุงโลหะ เซรามิค         
                       2) แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการก่อสร้าง มีประมาณ 200 ไร่ ที่ตำบลกองดิน 
อำเภอแกลง และตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา ผลิตแร่เพ่ือใช้ในการก่อสร้างทั่วไป  
       3) แร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง มีการผลิตในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง 
อำเภอเมืองระยอง แร่ที่ผลิตได้นอกจากใช้ในการก่อสร้างทั่วไปแล้ว ยังใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ถมทะเล
เพ่ือกอ่สร้างท่าเทียบเรือ เนื่องจากมีคุณสมบัติคงทนจากการผุกร่อนจากน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมี
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ส่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จังหวัดระยอง 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ    
  จำนวนเหมืองแร่ จำนวนคนงานและปริมาณแร่ที่ผลิตได้จำแนกตามชนิดแร่  

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2564 

จำนวนเหมืองแร่ (แห่ง) 9 12 20 22 22 20 

จำนวนคนงาน (คน) 40 115 200 431 420 420 

ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ (เมตริกตัน)  

แร่ทรายแก้ว 981,658 1,436,253 824,185 753,829 750,377 66,655.00 

แร่ดินขาว (ดินเหนียวสี) - - - - - - 

แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 820,095 1,134,195 1,358,075 1,926,640 1,740,972 168,515.00 

แร ่ห ินแกรนิตเพื ่ออ ุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

2,035,173 2,383,186.15 1,189,206 1,299,168 1,519,924 139,568.00 

แร่โพทัสเซียมเฟลด์สปาร์ - - - 803 56,505 - 

ที่มา :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ธันวาคม 2564 
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         จากมูลค่าการจำหน่ายแร่ที่สำคัญ (แร่ทรายแก้ว แร่หินปูน แร่หินแกรนิต แร่ดินเหนียว  สี
ขาว) ปี 2557- 2562 พบว่ามีการผลิตสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ทั้งแร่ทรายแก้ว แร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง   แร่
หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โพทัสเซียมเฟลด์สปาร์ 

         ๒. ทรัพยากรป่าไม้         
      มีเนื้อที่ป่า  182,276 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของพื้นที่จังหวัด  มีพื้นที่ตาม  พ.ร.ฎ. 
กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ โดยแยกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง เนื้อที่ 821.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 
513,743 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พื้นที่ 81,875 ไร่
และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง พื้นที่ 42,400 ไร่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 198.84 ตารางกิโลเมตรหรือ 
124,275 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พื้นที่ 32,875 ไร่ และ
สวนรุกขชาติ 2 แห่งคือสวนรุกขชาติเพและสวนรุกขชาติหนองสนม ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมี
ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณและป่าละเมาะ การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ที่
ลดลงในอัตราที่ลดลง เนื่องจากเนื้อที่ป่าที่เหลืออยู่ในเขตอนุรักษ์และภูเขาสูงชันไม่เหมาะกับการทำเกษตร
รวมทั้งการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ สภาพปัญหาป่าไม้บางส่วนไม่ได้ประกาศเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองสหกรณ์นิคมและพื้นที่เขาเล็กๆน้อยๆ ประกอบกับ
ปัจจุบันกฎหมายป่าชุมชนที่มุ ่งเน้นให้ประชาชนร่วมจัดการป่าไม้ยังไม่ ได้บังคับใช้ เพราะอยู่ระหว่างการ
พิจารณาหากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ได้ คาดว่าจังหวัดระยองจะมีเนื้อที่ป่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากความร่วมมือของ
ประชาชนในการป้องกันรักษาป่าและการฟื้นฟูป่า 

รายละเอียดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายในท้องที่จังหวัดระยอง 
ลำดับที่ ชื่อ พื้นที่ (ไร่) 

1 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด   81,875 

2 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง              42,400 

3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   32,875 

 รวม 157,150 

หมายเหตุ   พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายในลำดับที่  2 และ 3 ทับซ้อนอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ    

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
          ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

                  สถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นการพัฒนาของจังหวัดระยอง  
  จังหวัดระยองมีศักยภาพเชิงพื้นเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก    ทำ
ให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมเหล็กและยานยนต์   
  สำหรับปัญหาที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว
จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องและจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ได้แก่  
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                  (1) ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม  
    ประเด็นปัญหาที ่สำคัญคือปัญหาที ่เกิดจากการประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะปัญหามลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อหากย้อนไปตั้งแต่ปี 2520 จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่   
จดทะเบียนถูกต้องเพียง 126 โรง มีเงินลงทุนรวมเพียง  817 ล้านบาท แต่จากการที่รัฐบาลได้พัฒนา     นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดอย่างจริงจัง นับตั้งแต่นั้นมาโรงงานอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลากหลายทั้ง
การผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตไฟฟ้า 
    สำหรับปัญหามลพิษที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันนั้น มีหลายประการด้วยกัน เริ่มจากปี พ.ศ. 
2540-2546 มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน จากโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่น สืบเนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของโรงงานอยู่
ใกล้กับชุมชน โดยขาดพ้ืนที่กันชนโดยเฉพาะใน ปี พ.ศ. 2540 สังคมไทยได้รับทราบถึงความรุนแรงของมลพิษ
จากอุตสาหกรรม จากกรณีของครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ที่ต้องปิดปากปิดจมูกใน
ช่วงเวลาเรียน และบางคนยังต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งในที่สุดโรงเรียนดังกล่าวก็ต้องย้ายออก
จากพ้ืนที่เดิมเพ่ือหนีมลพิษอุตสาหกรรม   

       ปัจจุบันเป็นปัญหาสืบเนื่องเรื้อรัง      
    1) มลพิษทางอากาศ  โดยเฉพาะคุณภาพอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างชัดเจน มีกลิ่นรบกวนจากสารเคมี เช่น 
สารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน ไอกรดซัลฟูริก และอะดรีโลไนคริล เป็นต้น รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดจาก
อุตสาหกรรม   
        2) คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ  พบว่าน้ำทะเลชายฝั่ง และน้ำในคลองธรรมชาติ
ในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในระดับสูงมาก  
ต้องได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี  ส่วนน้ำใต้ดิน(น้ำบาดาล) พบว่ามีสารปนเปื้อนที่มีค่าเกินมาตรฐานที่สำคัญ
ได้แก่ สารหนู เหล็กและแมงกานิสซึ่งมาจากการทำเหมืองแร่ในอดีต และพบการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในน้ำบาดาลในนิคมอุตสาหกรรมในบางจุด 
       3) การขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในผังเมือง ในช่วงหลาย 10 ปี ที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยน
ผังเมืองระยองและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่มาบตาพุดและข้างเคียง เป็นไปตามความต้องการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เกษตร ทำให้มีการขยายตัวของพ้ืนที่
อุตสาหกรรมจนชิดกับเขตชุมชนและทับซ้อนกับพ้ืนที่ชุมชน   
    การดำเนินการแก้ไขในปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวม ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง หลายฉบับ โดยเฉพาะผังเมืองรวมมาบตาพุด  ซึ่งต้องนำแนวความคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ควบคู่
ไปกับการการรักษาสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการกำหนดเขตพื้นที่กันชนบรรจุ ไว้ในผังเมือง  
รวมทั้งให้การบังคับกฎหมายให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตามข้อกำหนดใน EIA และ HIA ด้วย    
    4) ประชากรแฝง ในช่วงของการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมมีการไหลบ่าเข้ามามากมาย
ของประชากรต่างถ่ิน  เพื่อเข้ามาทำงานในโรงงานต่างๆ โดยมิได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วยทำให้ประชากรแฝงใน
ระยองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณการว่าปัจจุบันระยองมีประชากรแฝง ประมาณ 500,000 คน ปัญหาที่
เกิดขึ้นคือ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลประชากรแฝงเหล่านี้ด้วย   
ทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดย
ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐตามจำนวนประชากรในทะเบียนบ้านเท่านั้น 
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    5) สังคม เช่น 
      ด้านการศึกษา  สถานที่ศึกษาโดยเฉพาะในระดับพื้นฐานยังไม่เพียงพอรองรับกับ
จำนวนประชากรแฝง 
   ด้านสาธารณสุข  คือ บุคลากรสาธารณสุขมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน   โดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางทุกสาขา   ดังนั้น ความต้องการของพื้นที่ที่สำคัญ คือ 
บุคลากรทางการแพทย์ และสถานรักษาพยาบาลเฉพาะด้านที่เก่ียวกับสารพิษและสารเคมี 
    ข้อเสนอแนะ 
     1. รัฐบาลควรลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื ้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื ่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถนน กระจายให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด 
     2.  สนับสนุนให้โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือ
สะดวกในการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆ 
     3. สร้างจิตสำนึกให้ผู ้ประกอบการโรงงานช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม    
โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งดำเนินการสร้างศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม รวมไปถึงองค์กร
ท้องถิ่นสอดส่องดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.  ให้ทุกฝ่ายได้เขามามีส่วนร่วม และมีทิศทางไปในทางที ่ดีขึ ้น โดยเฉพาะการ
กำหนดให้จังหวัดระยองมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อย่างเต็มรูปแบบ 

   2) ปัญหาด้านการเกษตร  
            ที่ผ่านมาจังหวัดระยองมักจะประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเกือบ
ทุกปี  เนื่องจากผลิตสินค้าได้มากเกินความต้องการของตลาด โดยเฉพาะผลไม้สำคัญ เช่น สับปะรด เงาะ  
มังคุด  โดยปัจจัยของปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิตอยู่ตลอดเวลาทุกปีไม่แน่นอน รวมทั้งในช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  มีผลผลิตจำนวนมากออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กัน ทำให้ผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรต้อง
เร่งขายทำให้สินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำ  
   (1) โครงสร้างการผลิตยังไม่กว้างขวาง เกษตรกรรมส่วนใหญ่ถือเป็นอาชีพหลักเพียงไม่    
กี่ชนิด คือ ยางพารา สวนผลไม้ มันสำปะหลัง ไร่สับปะรดและประมง ส่วนการผลิตสินค้าอื่นๆ ยังมีโอกาสและ
ศักยภาพสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นคือ   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
   (2) ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ เกษตรกรยังผลิตแบบดั้งเดิมพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยี  ขาดปัจจัยการผลิตและมีปัญหาการตลาด การผลิตทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่สำคัญรวมทั้งขาดแคลนเงินทุน ซึ่งเป็นผลให้เกษตรกรเสียโอกาส
ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและผลผลิตสูง ส่วนการตลาดมีปัญหาในเรื่องราคาสินค้า เนื่องจากระบบ
การตลาดที่เกษตรกรไม่มีทางเลือกและไม่สามารถต่อรองราคาในการจำหน่าย ผลิตผลทางการเกษตรได ้
   (3) ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ละทิ้งไร่นา มีการ
ขายที่ดินไปจำนวนมากจะเหลือเฉพาะที่อยู่อาศัย และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีภาวะ
ความเสี่ยงในเรื่องรายได้ท่ีไม่แน่นอน 
  (4) ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานภาคการเกษตร ทำให้ต้นทุนการ
ผลิตสินค้าการเกษตรสูงขึ้น ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป 
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   (5) ราคาผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องมาจากเกษตรกรจะใช้ราคาผลผลิต
ของปีนั้นๆ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจปลูกในปีต่อไป ถ้าปีไหนที่พืชผลมีราคาดีเกษตรกรก็จะหันมาปลูกพืช
ชนิดนั้นกันมาก จึงทำให้ในปีต่อๆ ไป  ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาผลผลิตตกต่ำ แต่ถ้าปีไหนที่    พืชชนิดนั้น
ราคาไม่ดีเกษตรกรก็จะชะลอการปลูกพืชชนิดนั้นแล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน จึงทำให้ราคาพืชชนิดดังกล่าวมี
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง แต่ความต้องการของตลาดยังคงเท่าเดิมจึงทำให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นและจะ
หมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ  
   (6) เกษตรกรขาดอำนาจต่อรองในเรื่องราคาผลผลิตที่ตนผลิตได้  เนื่องจากมีปริมาณ 
ผลผลิตไม่มากและต่างคนต่างขาย การจำหน่ายส่วนใหญ่จึงผ่านพ่อค้ากลางขาดความรู้ด้านการตลาด และการ
รวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อขายผลผลิตมีน้อย จึงทำให้ราคาผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ 

   ข้อเสนอแนะ 
   (1) เกษตรกรขาดอำนาจต่อรองในเรื่องราคาผลผลิตที่ตนผลิตได้ การจำหน่ายส่วนใหญ่ยัง
ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  ควรให้มีการรวมกลุ่มการจำหน่ายเพื่อเพ่ิมอำนาจการต่อรองราคาได้มากยิ่งข้ึน 
   (2) การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด ควรกำหนดแผนการใช้
ที่ดินให้เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดินในระดับไร่นา พื้นที่ชายฝั่งทะเลอนุรักษ์ดินและสภาพแวดล้อมโดยการ
จัดการเรื่องที่ดินและระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เร่งรัดฟื้นฟูและปรับปรุงที่ดินที่มีปัญหาและสนับสนุนการ
กระจายกรรมสิทธิ ์การถือครองและการจัดการที ่ดิน โดยการใช้วิธีจัดรูปที ่ดินหรือปฏิ รูปที ่ดินเพื ่อการ
เกษตรกรรมตามความเหมะสมหรือจัดโซนพื้นท่ีการเพาะปลูก 
   (3) เร่งรัด พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร พัฒนาการใช้ทรัพยากร
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป่าไม้ ให้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (4) ขยายฐานการผลิต กระจายการผลิตไปสู่สาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านผลผลิตและราคา โดยเน้นการพัฒนาเฉพาะสาขา 
เช่น ยางพารา ไม้ผล พืชเศรษฐกิจ พืชผัก ปศุสัตว์ และประมง 
   (5) ส่งเสริม ให้ความรู้ และพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และ
ช่วยขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
   (6) สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร้สารพิษ ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงให้น้อยลง 
ใช้กระบวนการผลิตทางธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

  3) ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
    จังหวัดระยองมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีศักยภาพและ
ความพร้อมทางการท่องเที่ยว  มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  อุทยานแห่งชาติ  
ภูเขา น้ำตก ชายหาดทะเลที่ยาวไกล และหมู่เกาะที่สวยงาม โดยเฉพาะเกาะเสม็ด  ที่มีหาดทรายขาวสวย งาม
เลื่องชื่อไปทั่วโลก มีสวนผลไม้ให้เยี่ยมชมและชิมรสชาติที่สดอร่อย Hi-Light ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด     
มีมากมาย เช่น  การมีชายหาดยาว 100 กม .มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
ราคาไม่แพง (Value for Money) เป็นแหล่งรับประทานอำหารทะเลสด ที่มีคุณภาพดีมากและราคาถูกเป็นต้น 
ปัญหาที่สำคัญคือ 
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       (1) การบุกรุกชายหาดและพ้ืนที่สาธารณะชายหาดที่มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
ทำให้การดูแลทำได้อย่างไม่ทั่วถึง ชายหาดหลายแห่งประสบปัญหาการบุกรุก และการจัดระเบียบ  
    (2) ขยะและความสะอาดบริเวณชายหาดและเกาะแก่ง เกือบทุกหาดของจังหวัดระยองมี
ปัญหาด้านภาพลักษณ์ความสกปรกของบริเวณชายหาด    
    (3) การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ คุณภาพและมาตรฐานของโรงแรม
และที่พักไม่เหมาะสมกับระดับราคา โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว  การเอาเปรียบด้านที่พัก ราคาสินค้า  
อาหาร  เครื่องดื่ม การจำหน่ายสินค้าด้อยคุณภาพ       
    (4) ความเชื ่อมั ่นในมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยทางทะเลชายฝั่ง การรบกวนนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  
  ข้อเสนอแนะ 
   (1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  
ดำเนินการเร่งรัดจัดระเบียบชาดหาดกับประมงพ้ืนบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีอยู่เดิม 
    (2) จัดระเบียบชายหาดทะเลและเกาะเสม็ด จัดวางผัง Zoning แบ่งเขตผู้ประกอบการ
ร้านค้า เรือประมงพื้นบ้านและเขตการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
ของภูมิทัศน์ ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางและ
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

  4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ผลกระทบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่  มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และมลพิษ
จากกากอุตสาหกรรม 
  ข้อเสนอแนะ 
  (1)  ตั้งคณะทำงานดูแล เฝ้าระวังเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ น้ำ ขยะจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนอกเหนือหน่วยงานราชการประจำ 
  (2) จัดตั้งกลุ่มชุมชนควบคุมดูแลมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและในเมือง 
  (3) ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการช่วยกันดูแลรักษาอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (4) มีการควบคุมดูแลสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 

    5) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      สาธารณูปโภคโดยเฉพาะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่าง
ทั่วถึงทั้งในเขตเมือง อำเภอและตำบล นอกจากนั้นระดับคุณภาพของบริการยังมีมาตรฐานค่อนข้างต่ำ 

    ข้อเสนอแนะ 
     (1) ขยายระบบบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สามารถสนองความต้องการอย่าง

ทั่วถึง โดยเฉพาะให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล สุขาภิบาลและเขตชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิตไปสู่เขตชนบท 
      (2) เพ่ิมกำลังการผลิตและคุณภาพบริการน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค สนองความต้องการ
ให้สม่ำเสมอและเพียงพอ รวมทั้งเพ่ิมมาตรฐานน้ำให้มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

        ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม  

 
ภาพเป้าหมายการดำเนินโครงการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

  นับจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่กำหนดแนวทางการพัฒนาให้จังหวัด
ระยองเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยี และ
กำหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นประตูทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสินค้าออกไป
จำหน่ายต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ กำหนดพื้นที่บริเวณมาบตาพุดเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม        
มีท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมสำคัญๆ เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี และอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี เป็นพื้นที่ศักยภาพสูงในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการ
กำหนดเขตการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้อยู่ในเขต 3 ของการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งได้เปรียบกว่าจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้จังหวัดระยองมีการลงทุนและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็ว 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563  มีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินการกับ
เอกชน  เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 24 แห่ง 
เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่  อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เช่น การผลิตรถยนต์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูป สินค้าเกษตร การผลิตไฟฟ้า การผลิตสารเคมี สร้างมูลค่ารวมในแต่ละปีเกือบ 1 
ใน 3 ของงบประมาณรายจ่ายประเทศไทย  จำนวนเงินลงทุนรวม 1,388,469  ล้านล้านบาท จำแนกโรงงาน
ตามจำพวกโรงงาน  มีจำนวน 3,050 โรงงาน 

   1. ในนิคมอุตสาหกรรม                          จำนวน 2,456 โรงงาน 

   2. โรงงานจำพวกที่ 1 (นอกนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน       0 โรงงาน 

   3. โรงงานจำพวกที่ 2 (นอกนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน       7  โรงงาน 

   4. โรงงานจำพวกที่ 3 (นอกนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 2,449 โรงงาน 
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ตารางแสดงจำนวนโรงงานจำแนกตามจำพวกโรงงาน ณ ธันวาคม 2564 

จำพวกโรงงาน จำนวน (โรงงาน) 

ในนิคมอุตสาหกรรม  1,106 

นอกนิคมอุตสาหกรรม 1,944 

โรงงานจำพวกที่ 1 (โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักร 5-20 แรงม้า และ/
หรือมีจำนวนคนงาน 7-20 คน) (ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงาน
จำพวกที่ 3) 

0 

โรงงานจำพวกที่ 2 (งานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 20 แรงม้าแต่
ไม่เกิน 50 แรงม้าและ/หรือมีจำนวนคนงาน 21-50 คน) (ยกเว้นโรงงานที่มี
มลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจำพวกที่ 3) 

153 

โรงงานนำพวกที่ 3 (โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า 
และ/หรือ มีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ) 

 1,791 

รวม 3,050 

ที่มา :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ธันวาคม 2563 

ตารางแสดงจำนวนโรงงานจำแนกตามจำพวกโรงงาน 

 

ที่มา :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ธันวาคม 2563 
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  จำนวนประเภทโรงงานที่มากที่สุดคือโรงงานผลิตโลหะ จำนวน 415 โรงงาน โรงงานผลิต
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 372  โรงงาน โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก 280 โรงงาน  โรงงานเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี  255 โรงงาน  ล้วนแต่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ และมีการลงทุนสูง เมื ่อจำแนกรายสาขา      
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
  1. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี สารและวัสดุเคมีเป็นหลัก เช่น โพลีออลไพรพิลีน  
โพลีเอททีลีน อะโรเมติกส์ และเม็ดพลาสติก มีโรงงานจำนวน 255 โรงงาน เงินลงทุนรวม 432 ,249.29 
ล้านบาท คนงานรวม 13,121 คน 
        2. การผลิตอื่นๆ ประกอบด้วยโรงโม่ บด หรือย่อยหิน  การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ 
การแพทย์ โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ โรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซแต่ไม่รวมโรงงานส่งหรือจำหน่าย
ก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ มีโรงงานจำนวน 568 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 261,863.31 ล้านบาท คนงานรวม 14,168  คน 
  3. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ประกอบด้วย การ
ผลิตยานยนต์ และการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ มีจำนวนโรงงาน 372 โรงงาน เงินลงทุน
รวม 191,061.88 ล้านบาท คนงานรวม 39,702 คน 

   นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 
   1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื้อท่ี 8,685 ไร่  
    2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก เนื้อท่ี 3,546 ไร่  
     3. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง เนื้อท่ี 540 ไร่  
     4. นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด  ระยอง เนื้อท่ี 8,610 ไร่  
    5. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เนื้อท่ี 8,634 ไร่  
     6. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เนื้อท่ี 3,220 ไร่   
     7. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด  เนื้อที่ 17,838 ไร่ 
    8. นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เนื้อท่ี 1,692 ไร่ 
    9. นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เนื้อท่ี 2,194 ไร่ 
    10. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เนื้อท่ี 2,211 ไร่ 
    11. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 เนื้อที่ 1,281 ไร่ 

    นิคมอุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    1. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เนื้อท่ี 1,860 ไร่ 
    2. นิคมอุตสาหกรรม ซีพี เนื้อท่ี 3,068 ไร่    
    3. นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท พาร์ค เนื้อที่ 1,466 ไร่ 

    เขตประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เนื้อท่ี 1,341 ไร่  
2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  เนื้อที่ 4,335 ไร่ 
3. เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี. เค. แลนด์ เนื้อท่ี 882 ไร่   
4. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยเหมราชระยอง เนื้อท่ี 3,551 ไร่ 
5. เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง เนื้อท่ี 2,080 ไร่ 
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    ชุมชนอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
    1. นิคมอุตสาหกรรมนครินทร์อินดัสเตรียลพาร์ค เนื้อท่ี 469 ไร่  
    2. ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อินดัสเตรียลพาร์ค เนื้อท่ี 1,260 ไร่ 
    3. ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท ทุนเท๊กซ์  จำกัด 1,497 ไร่ 
    4. ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี. 395 ไร่ 

    สวนอุตสาหกรรมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
    สวนอุตสาหกรรม ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค (Rayong Industrial Park) 1,500 ไร่ 

ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในจังหวดัระยอง 

ลำดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม 

จำนวน
โรงงาน 

จำนวน
คนงาน 

1. ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง) 

147 12,461 

2. ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง) 

3 - 

3. ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด ระยอง) 72 2,732 

4. ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง) 3 382 

5. มาบตาพุด (ระยอง) 88 7,603 

6. หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง) 7 197 

7. อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 419 19,770 

8. อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง) 12 354 

9. อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 367 33,277 

10. เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21 512 

ที่มา : สืบค้นจาก website ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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SMEs "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"  

ประเภท จำนวน(โรงงาน) เงินลงทุน(บาท) คนงาน (คน) 

ขนาดย่อม 7,055 12,150,579,839.76 97,789 

ขนาดกลาง   996 36,411,263,819.97 70,259 

รวม 8,051 48,561,843,659.73 168,048 

    วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
    การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองจะเติบโตอีกมาก เนื่องจากนโยบายรัฐบาล
สนับสนุนการลงทุนของต่างชาติหรือผู้ประกอบการในประเทศต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะว ันออก (EASTERN SEABOARD) เป ็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะว ันออก (Eastern 
Economic Corridor D : EEC) โดยจังหวัดระยองกำหนดเป็นเมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติ 
ธุรกิจทันสมัย และเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน สำหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมหลัก 
10 ประเภท ประกอบด้วย  

 1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คือ   
  1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) 
  2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
  3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
  4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
  5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)   
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 2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 

  1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) จะ  
  2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)   
  3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)   
  4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)   
  5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)   

   โครงการหลักท่ีสำคัญ 15 โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ  
   1) โครงการหลักที ่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการในลำดับแรก จำนวน 5 โครงการ  
ประกอบด้วย  
   (1) การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน 
   (2) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  
   (3) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและการซ่อมบำรุงอากาศยาน  

  (4) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์   
  (5) การขยายเมืองปัจจุบัน/สร้างเมืองใหม่ 

   2) โครงการสำคัญท่ีจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในลำดับที่สอง จำนวน 10 โครงการ เป็น
โครงการที่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรเร่งรัดดำเนินการตามแผนงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วย (1) รถไฟทางคู่ (2) ทางหลวงสายใหม่ มอเตอร์เ วย์ (3) ท่าเรือมาบตา
พุด เฟส 3 (4) ท่าเรือจุกเสม็ด (5) อุตสาหกรรมอากาศยาน ซ่อมบำรุง และธุรกิจต่อเนื่อง (6) ปิโตรเคมีขั้นสูง
และอุตสาหกรรมชีวภาพ (7) เกษตรแปรรูป (8) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ     
(9) Global Business Hub/Free Economic Zone และ (10) ระบบสาธารณูปโภค น้ำ พลังงาน ขยะ 

  จากการประเมินคาดว่า จะทำให้ GDP ประเทศขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี เกิดการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น  1 แสนคนต่อปี จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านคนต่อปี เกิดฐานภาษีใหม่ 100,000 
ล้านบาทต่อปี จะมีการลงทุนภายในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย 
 - การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Super Cluster/Cluster/10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
จำนวน 500,000 ล้านบาท  
 - การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ล้านบาท  
 - การก่อสร้างเมืองใหม่-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ที่อยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท  
 - การท่องเที่ยวคุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ล้านบาท 
    ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นท่ีของจังหวัดระยองประกอบด้วย 
    1. รายได้สู ่พื ้นที่ในรูปแบบกองทุนซึ่งจะมีการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม" เพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตอุตสาหกรรมควบคู่กับการ
ลงทุน โดยเงินกองทุนจะมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมที่ให้บริการกับนักลงทุน  
    2. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้าน
การท่องเที่ยว จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมการเชื่อมโยงการพัฒนา เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า
ความเร็วสูง  การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา การสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ  ทั้งนี้ ระบบขนส่งขนาดใหญ่ล้วน
สิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดระยอง ซึ่งในระยะต่อไปจะทำให้มีประชาชน/นักท่องเที่ยว มาเดินทางมาจังหวัด
ระยองมากขึ้น เศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยว การขายสินค้า การเกษตรจะดีข้ึนตามลำดับ 
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    3. กลุ่มธุรกิจได้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
     ธุรกิจโลจิสติกส์ : เนื่องจากมีการพัฒนาระบบคมนาคม ทำให้โอกาสการลงทุน
ของเอกชน โดดเด่นในกลุ่มคลังสินค้าสมัยใหม่ นอกจากนั้น ยังช่วยส่งเสริมให้ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน 
    อุตสาหกรรมเชื้อเพลงและเคมีชีวภาพ : เนื่องจากประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่หลากหลาย ทำให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพตามนโยบาย Bio Economy 
     ธุรกิจท่องเที่ยว จากการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง และสนามบินอู่
ตะเภา  จะเป็นการดึงเครื่องบินเช่าเหมาลำตรงสู่เมืองพัทยา โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียที่มี
สัดส่วนถึง 45% ของตลาดนักท่องเที่ยวในพัทยา อีกทั้ง การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด จะสามารถรองรับ
ตลาดท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องมากกว่าเดิม 
      ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  เนื่องจากมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรมากข้ึนตามพ้ืนที่ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีการลงทุน
มากขึ้น ภายหลังจากท่ีมีการชะลอการลงทุนมาระยะเวลาหนึ่ง 
  จำนวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ฟ้ืน
ตัวมาเป็นบวกจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ -2.3 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ทำให้มีการ
ขยายและลงทุนเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตอื่น ๆ ประกอบด้วยการโม่ บด หรือย่อยหิน การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ 
หรืออุปกรณ์การแพทย์ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ สำหรับปี 2562  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.3   

          3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ทิศทางหรือนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง 

“ทิศทางการพัฒนา (Positioning)….” 

“จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีการคิดและนำนวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา  เป็นเมืองที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี – เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย แนวคิด
ดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง  

  กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยอง  เป็นแนวทางในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจของ
จังหวัดโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้ง
โอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

• เป็นเมืองที่มีการคิดและนำนวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ กำหนดการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยมุ้งเน้นการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ บน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
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สาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการดำรงชวีิต
และการประกอบอาชีพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่ งยืน ซึ่งได้
กำหนดแนวทางการพัฒนา โดยกำหนดแนวทาง คือ 

  1. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการกำกับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย  
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
โดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรม       
ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด   

            3. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทย
และอันดามัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจำนวนมากข้ึน   
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมที ่ได้มาตรฐานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ขยายขีดความสามารถของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
ทั ้งทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่ายน้ำ (น้ำดิบ 
น้ำประปา) ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ น้ำเสีย และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเหมาะสม และยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

 5. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยส่งเสริมการเชื่อมโยง
ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

 นโยบายทางด้านเศรษฐกิจตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor Development โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม ได้แก่ (1) การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งที่เชื ่อมโยงทั้งระบบ ด้านพลั งงาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ           
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา (2) แผนดำเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ (3) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือ
สนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และ
การจัดหาแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ (4) แผนการ
พัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน  

 การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ดำเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เขตที่อยู่อาศัยโดยจังหวัดระยองถูกกำหนดให้เป็น “เมืองนานาชาติมาตรฐานโลก น่าอยู่ที่สุดในอาเซียน  เมือง
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ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เน้นการวิจัยด้านอาหาร ไบโออีโคโนมี  และปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะประกอบไปด้วย Super Cluster/Cluster ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต พร้อมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 10 ประเภทคือ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 
คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวไฮเอนด์และเชิงสุขภาพ เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และ
แปรรูปอาหาร กับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ หุ่นยนต์เพื่อการผลิต การบินและโลจิสติกส์ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ-เคมีชีวภาพ ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
แหล่งลงทุนหลักของประเทศโดยจะขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนเชื่อมการลงทุนสู่ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตกและทวาย และเชื่อมโยงทางน้ำไปถึงชายฝั่งทะเลกัมพูชา โดยสิ่งที่จะเกิดข้ึนในระยะต่อไปคือ
จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ เช่น การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา
เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน การพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ และขนส่งผู้โดยสาร การขยายท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาระบบราง 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นต้น     

 จะเห็นว่านโยบายดังกล่าว รัฐบาลจะเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนให้        
จังหวัดระยองอย่างมหาศาล แต่กระนั ้นก็ตามก็อาจเกิดปัญหาตามมาอีกมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองจะร่วมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน การผลิต บุคลากร การสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
ค้นคิดนวัตกรรมแล้วนำมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด   

• เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life) เป็นการเสริมสร้างการ
พัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย  
   สุขภาพดี คือการมีสุขท่ีดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปัญญาและสังคม 
   สวัสดิการที่ดี คือประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
   สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  ปลอดมลพิษ  มีสุขภาพที่ดี  มีโครงสร้างของเมือง      
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน           
ที่ครบถ้วนและท่ัวถึง 

• มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development) 
     - การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออำนวย
และระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมมุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
   - ปรับเปลี่ยนการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาพของอุตสาหกรรม           
ที ่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู ่ โดยนำแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco–
Industrial Town) มาใช้อย่างจริงจัง   
   - เพิ่มน้ำหนักให้กับการพัฒนาด้านสังคม  สุขภาพสิ่งแวดล้อม การเกษตร การท่องเที่ยว 
และพาณิชยกรรม เพื่อกลับไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ 4 ขา ซึ่งเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและการเจริญเติบโต 
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   - เพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจการค้า (พาณิชยกรรม) อย่างกว้างขวาง ทั้งการค้าปลีกและ
การค้าส่งเพ่ือให้มคีวามเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนได้ 

• น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Phylosophy)  
มาประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาให้กระจายไปทุกภาคส่วน โดย 

    - ภาครัฐ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวง วางกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมให้เกิดความสมดุลและกระแส
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

   - ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความสำคัญกับการพึ่งตนเองใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ลงทุนขยายกิจการอย่างคอยเป็นค่อยไป แบ่งผลกำไรคืนสู่สังคมและดูแลพนักงานอย่างมีคุณธรรม  

  - ภาคเกษตร เน้นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน  

  - ภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตผ่าน
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็ง   

 การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

(1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัดระยอง 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. เป็นศูนย์รวมที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เนื่องจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ประเทศ ได้แก่ ปิโตรเคมี กลั่นน้ำมัน เหล็ก 
ศูนย์กลางอยู่ที่นิคมฯมาบตาพุด ยานยนต์ ฟอร์ด 
มาสด้า GM อยู่ที่นิคมอิสเทอร์นซีบอร์ด BMW อยู่ที่
นิคมอมตะซิตี้  แปรรูปการเกษตรอยู่ตอนในจังหวัด                                                   
๒. เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมต่อหัวของประชากรอยู่ลำดับที่ 1 ของประเทศ                                       
3. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทั้ง
ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ      
๔. เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์  มีการปลูก
พืชเศรษฐกิจหลากหลายประเภทและเป็นแหล่งผลิต
อาหารทะเลทั้งสดและแปรรูป ทั้งเพ่ือการบริโภค
ภายในและส่ง ออกได้ และทรัพยากรทรายแก้ว ล้วน

1. ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 
พบว่า ภาคอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ยังพึ่งพิง
เทคโนโลยีเงินทุนองค์ความรู้จากต่างประเทศเป็นหลัก                                                                     
2. ภาคอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ยังขาดการให้
ความสำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) อันเป็นผลให้ไม่สามารถสร้าง
นวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชนต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม                                                  
3. อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการผลิตกับภาค
เกษตรกรรมได้ถูกละเลย                                                     
4. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองส่วน
ใหญ่ยังเป็นแรงงานที่ขาดทักษะ (Unskilled) ทีไม่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน                        
5. ปัญหาด้านจราจรติดขัดโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งการ
ขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้การ
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เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมได้                                                   
๕. ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งและสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนราชการ
อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี  และให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมโครงการต่าง ๆ รวมทั้งมีวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง                                               
6. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์  อันเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดการ
แหล่งน้ำสำหรับภาคเกษตร และอุตสาหกรรมที่ชัดเจน
เพ่ือรองรับกับความต้องการใช้น้ำ                                                                       
7. อยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทะเลและทาง
อากาศ เช่น สนามบินอู่ตะเภา, ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด 

8. มีการจัดพื้นท่ีรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
(10 นิคมอุตสาหกรรม 5 เขตประกอบการ ชุมชน
อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม)  
9. ประชาชนในพื้นท่ีมีความเข้มแข็งตระหนักถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม              

บริการโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า  
ประปา ถนน ไม่เพียงพอ  รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุบน
ถนนและมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน                                               
๖. ปัญหามลภาวะ มลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ปัญหาด้านขยะมูลฝอยส่งผลกระทบด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยรอบ และบริเวณใกล้เคียง 
รวมถึงปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม                                                                      
๗. ปัญหาสังคมค่อนข้างสูงจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็น
สังคมเมือง ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาประชากรแฝง 
อันเป็นผลจากแรงงานต่างถิ่นทั้งจากแรงงานใน
ประเทศและต่างประเทศที่อพยพเข้ามาทำงานในพื้นที่ 
                                   
๘. การบริหารจัดการข้อมูลด้านสารสนเทศ 
(Information   Management) ระหว่างภาคเอกชน  
กับภาครัฐ ไม่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  
9. ขาดแคลนแรงงานในกลุ่ม   SME เนื่องจากไม่
สามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่                                       
10. การวางผังเมืองของจังหวัดยังไม่สมบูรณ์และมี
ปัญหาการบังคับใช้ 
11. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม 
ยังไม่ดีพอประชาชนยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วม    
ขาดองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ขาดการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลและผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรม 
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(2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

1. นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย                                                    
2. รัฐบาลกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และ Super Cluster  ส่งเสรมิการลงทุนใน 10  
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะ New S – Curve 
ทำให้รัฐบาลสนับสนุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่ต่าง ๆ 
3. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการค้าเสรี
อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียน จะมีการลดภาษีอย่างสมบูรณ์ และ
มีการร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ และ
การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

4. สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน มีโครงการ
ให้ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม                                  
5. มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การให้การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม                                            
6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
รับรองฝีมือแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ทำให้
แรงงานมีโอกาสพัฒนาฝีมือ และได้รับการรับรอง
สามารถเรียกร้องค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง
แรงงานกำหนด                                                                       
7. นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น รถไฟรางคู่
รถไฟความเร็วสูง ถนนทางด่วนพิเศษ เป็นต้น 

1. นโยบายการค้าเสรีที่รัฐบาลทำไว้กับประเทศต่างๆ 
เป็นเสมือนการเปิดช่องทางในการแข่งขันทางการค้า 
ในต่างประเทศมากขึ้น                             
2. นโยบายการกีดก้ันทางการค้าในบางประเทศหรือ
บางภูมิภาคมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม   
3. ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน  
4. ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีผล
ต่อราคาน้ำมันในประเทศซึ่งส่งผลกระทบความ       
ไม่แน่นอนของต้นทุนในการผลิตและการขนส่ง                 
5. นโยบายของรัฐบาลเรื่องการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ 
บาท อาจมีผลต่อต้นทุนการผลิตที่จะเพ่ิมข้ึนใน 
ภาคอุตสาหกรรมและการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยของกลุ่มทุนต่างชาติ     

6. ปัญหาทางการเมืองในประเทศ มีผลเชื่อมโยงต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ                                                             
7. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้ภูมิอากาศ
แปรปรวน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนการก่อการร้ายสากล 
มีผลกระทบด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว                                              
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถึงแม้จะเป็นโอกาส
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันอาจเป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น จารกรรม
ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคล การก่อการร้าย เป็นต้น 
และยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายที่ยังขาดแนวทางการคัดกรอง อาจนำไปสู่
วิกฤติศีลธรรมและปัญหาสังคม                                                              
9. การจัดผังเมืองที่ไม่มีความเป็นระเบียบและความ
ชัดเจนส่งผลต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม                       
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๘. กฎกติกาใหม่ของโลก ได้แก่ กฎ ระเบียบด้าน
การค้าการลงทุนที่เน้นสร้าง ความโปร่งใส และนำ
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
มากีดกันทางการค้า จะเป็นเครื่องมือที่ผลักดันให้
ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับการผลิตให้ได้
มาตรฐานที่กำหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้  
๙. การเกิดข้ึนประชาคมอาเซียน อันจะเป็นการ
เชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง เข้าด้วยกันทำให้เกิดการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว                                                           
1๐. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นผู้สูงอายุ                    
๑๑. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้ง
เทคโนโลยีสาร สนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะทำให้มีโอกาสในการปรับ
กระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ
การของผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งในด้านคุณภาพ 
มาตรฐาน และราคา คือการพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมกระบวนการการ
ผลิตที่สะอาด มีส่วนช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร และ
ลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น 

10. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน                                                                
11. การพิจารณา  EIA HIA มีความล่าช้า 
12. การขาดแคลนแรงงานจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเป็นผู้สูงอายุ  การหันไปประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว  แรงงานบางส่วนต้องคดีอยู่ในเรือนจำจาก
ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น      

 

 (3) TOWS Matrix 

สภาพแวดล้อมภายใน/ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง 

S1: เป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีเงิน
ลงทุนมากที่สุดของประเทศ  

S2: มีสถาบันการศึกษา แหล่ง
วิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

S3: มีความเข้มแข็งในการ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการ   
สำหรับคลัสเตอร์ยานยนต์ 

S4: มีสนามบินอู่ตะเภาซึ่งจะเป็น
Aviation Hub ที่สำคัญในภูมิภาค 

จุดอ่อน 

W1: มีภัยพิบัติจากอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนและมลภาวะจากอุตสาหกรรม 

W2: ผังเมือง ไม่ได้แบ่งแยกพ้ืนที่เป็น
โซนโรงงาน เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย  

W3 : ประชากรแฝงจำนวนมาก  

W4 : ขาดการสืบสานต่อยอด
วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณข์อง
ท้องถิ่น 
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W5: ขาดความเข้มแข็งในการ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการ OTOP 

โอกาส 

O๑: กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.0 

O๒: ยุทธศาสตร์ในการขยายเส้น 
ทางคมนาคมทั่วประเทศในทุก
ระบบ 

O๓:นโยบายสนับสนุน Start up 

O๔: การพัฒนาเน็ตประชารัฐ 

O๕:โครงการพัฒนาBio economy 

O๖: นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ Cluster & Super cluster  

กลยุทธ์เชิงรุก 

S1S2S3  O1O2O3O4O6  
จังหวัดระยองมีอุตสาหกรรมที่
สามารถพัฒนาต่อยอดตาม
นโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนได้
อย่างเต็มที่ 

S4S5S6S7S8O1O2O3O4O7  

สนับสนุนการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

S1S2 O3O4O9O10 

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 

S1S2S6S7S8  
O1O2O3O7O8O9 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
Cluster ในอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

กลยุทธ์แก้ไข 

O1O2O3O6O9O10  W1W2W4   

พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการและบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและ
ตรงต่อความต้องการ 

O1O2O6 W1W2W3 

การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนใน
จังหวัดอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความ
เป็นเมืองน่าอยู่และปัญหาสังคม 

W2O5 พ้ืนที่การเกษตรทยอยลดลง
และอาจไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนา Bio economy 

O8O9O10  W6 

สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ
พัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียวที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
ส่งเสริมสถานประกอบการประกอบ
กิจการโดยมีเกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

อุปสรรค กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงรับ 
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T๑: มูลค่า การลงทุนวิจัยทางด้าน
นวัตกรรมยังอยู่ในระดับต่ำ 

T๒: ภัยคุกคามต่อความม่ันคง  มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น 

T๓: ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

T๔: SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย 
และ OTOP ปรับตัวไม่ทัน 

T๕: การพิจารณา EIA HIA ล่าช้า  

T๖: ภาพลักษณ์ของ
ภาคอุตสาหกรรมประชาชน       
ยังมีความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

S1S2S3  T1 ควรนำองค์ความรู้
และการวิจัยพฒันาของภาคเอกชน
มาใช้ประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจ
โดยรวมให้มากข้ึน 

S1S2S3  T3T5T6 
ภาคอุตสาหกรรมควรมีธรรมาภิบาล 
ภาครัฐควรปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
โปร่งใสรวดเร็วเพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ในพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นได ้

S4  T2T4 นักท่องเที่ยวและ 

นักธุรกิจจะเดินทางเข้ามาในพืน้ที่
จำนวนมากซึ่งอาจเกิดปญัหาด้าน
ความสงบสุขและปัญหาสงัคม 

S1S2S3S4  T1T2T8 

เสริมสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการใช้ตราสินค้า และ
สร้างความม่ันใจและเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริโภคและตลาดทุกระดับ 

W1W2W3  T2T3 ควรเตรียมความ
พร้อมในเรื่องความปลอดภัยในทุก
รูปแบบและผู้มีหน้าที่ในกำกับ/
ควบคุมต้องมีความตรงไปตรงมาใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

W4W5  T1T3T4 ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กยังคงเคยชินกับการขอรับ
ความช่วยเหลืออาจปรับตัวไม่ทันกับ
เศรษฐกิจและสังคมที่จะเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ซึ่งไม่สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างยั่งยืน และจะทำให้ช่องว่าง
ระหว่างประชาชนขยายตัวมากข้ึนได้ 

W6W10W11  T7T9T11 

สนับสนุนการบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมครบวงจร 

W8  T2T3T8 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

(4) ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 

โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

- กระบวนการออกใบอนุญาตต่างๆ มีความรวดเร็วและโปร่งใส 
- ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการปฏิบัติและการบังคับใช้
กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- มีแนวนโยบาย แนวทางจากแผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ผู้ประกอบการมีความรู้มีความเข้าใจในการประกอบกิจการของตนมาก
ขึ้น 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

- การสนับสนุนสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจ ในอัตราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสม 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
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- เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้
ผู้ประกอบการนำไปพัฒนากิจการ 

ประชาชน/ผู้บริโภค - ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้องมากขึ้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐมากขึ้น 

ชุมชน - ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประกอบการต้องการให้มีการควบคุม ดูแล
การประกอบกิจการโรงงาน ให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- โรงงานใส่ใจและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นำเอาหลัก       
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบการ และมีการดำเนินการด้าน CSR 
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข่าวสารให้กับชุมชน 

หน่วยงาน/สถานศึกษา - มีข้อมูลสนับสนุนในด้านการศึกษา 
- มีข้อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
- มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
- มีการบูรณาการและประสานงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาพรวม 

๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 
3.2.๑ วิสัยทัศน์:  

“พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจ  
ชั้นนำและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  

3.2.2 พันธกิจ:   
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันได้ในตลาดโลก  
2) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
3) บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัดระยอง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 

3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจั งหวัดระยอง  
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและการ

ลงทุนภาคอุตสาหกรรม    
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อ
ชุมชน/สังคม 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

1. ภาคอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการ มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนผลิตภัณฑ์มีตราสินค้าเป็นที่ ยอมรับใน
อาเซียนและภูมิภาค  

3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้และการมีงานทำ ส่งผลต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

2560 

(ถ้ามี) 
2561 2562 2564 256๔ 

1.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดในสาขาอุตสาหกรรม 

ร้อยละ  3 3 3 3 

1.2 จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่และ/
หรือจำนวนผู้ประกอบการรายเดิมได้รับ 
การพัฒนา 

ราย  45 45 45 45 

1.3 จำนวนผู้ประกอบการได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

ราย  55 55 55 55 

1.4 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้จาก                
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

ร้อยละ  5 5 5 5 

กลยุทธ์/โครงการ ที ่จะดำเนินการแนวทางการพัฒนาด้านที ่ 1: ยกระดับศักยภาพผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
            หน่วย : ล้านบาท 
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กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

25๖๐ 

(ถ้ามี) 
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาขีด     
ความสามารถของ 
ผู้ประกอบการ  
และบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 
อย่างต่อเนื่องและ           
ตรงต่อความ
ต้องการ 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณกลุ่มจังหวัด 
• โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs    
ภาคการผลิต รองรับ EEC 

 
 
11.625 

    
 

11.625 

 

 โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม 
• โครงการเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถผ ู ้ประกอบ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม 
ก ิจกรรม :  ส ่ ง เสร ิมและ
พ ั ฒ น า ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรม SMEs จังหวัด
ระยอง รองรับ EEC 
•  โ ค ร ง ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็น Smart SMEs  

 
 
10.000 

 
 

4.200 
 
 
 
 
 
 

2.135 

  
 

 
 
10.000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.100 
 

 
 
 
 
 

2.100 
 
 
 
 
 
 

2.135 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง กรม 
• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค 

 
 
 

1.450 

 
 
 
0.290 

 
 
 

0.290 

 
 
 

0.290 

 
 
 

0.290 

 
 
 

0.290 

 โครงการอ่ืนๆ  
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เขตนิคมอุตสาหกรรม 
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กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

25๖๐ 

(ถ้ามี) 
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

มาบตาพุด 
• โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน 

 
2.296 

 
2.296 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาห- 
กรรมเชิงสร้างสรรค์ 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบแห่งอนาคตสู่  
Thaniland 4.0 
 

 
 

21.400 

  
 
 

 
 
10.700 

 
 

10.700 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสริมสร้าง
แรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการใช้
ตราสินค้า และ
สร้างความม่ันใจ
และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริโภคและ
ตลาดทุกระดับ 

โครงการที่ สอจ. ขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง กรม 
• โครงการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 
 

 
 

1.200 

 
 
0.240 

 
 

0.240 

 
 

0.240 

 
 

0.240 

 
 

0.240 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง 
Cluster ใน
อุตสาหกรรมที่
สำคัญของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 

 
 

31.000 
 
 

   
 
12.950 
 

 
 

 

 
 
18.650 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒: พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์  
ปัจจัยแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมและเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้

ขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

2560 

(ถ้ามี) 
2561 2562 2564 256๔ 

2.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ  5 5 5 5 

2.2 จำนวนผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มข้ึน
ในแต่ละป ี

ราย  200 200 200 200 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อปัจจัยแวดล้อมและ
ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ  85 85 85 85 

2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านอุตสาหกรรม 

ร้อยละ  85 85 85 85 

กลยุทธ์/โครงการ  ที่จะดำเนินการในแนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒: พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

           หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
25๖๐(ถ้า

มี) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน
รองรับ
อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณกลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 

• โครงการเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs  
ภาคการผลิต รองรับการ

 
 
 
31.000 

 
 

   
 
 
12.950 
 

 
 
 

 

 
 
 
18.650 
 
 
 
11.625 
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กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
25๖๐(ถ้า

มี) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ที่ 2 
สนับสนุนการ
ลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ.      
ของบประมาณจังหวัด 
• เพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs ภาค
การผลิต กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 รองรับ EEC 
และ Thailand 4.0 

 
 

23.250 
 
 

   
 
11.625 

 
 

11.625 

 

 

 

 

 

โครงการที่ สอจ. ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 
กระทรวง กรม 
• โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าสู่
ระบบอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติภาคตะวันออก 

 
 
 
64.000 

   
 
 
64.000 

  

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมให้มี
ความเชื่อมโยง
กับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ สอจ.           
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการศึกษาและจัดทำ
ระบบฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม จังหวัด
ระยอง 
 

 
 

3.020 

    
 

3.020 
 

 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน/
สังคม 

เป้าประสงค์ 

ภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

2560 
(ถ้ามี) 

2561 2562 2564 256๔ 

3.1 จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มข้ึน 

โรงงาน  35 35 35 35 

3.2 จำนวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์           
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

โรงงาน  5 5 5 5 

3.3 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อ 
การประกอบการของโรงงาน 

ร้อยละ  85 85 85 85 

3.4 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหา
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ  5.0 7.5 10.0 12.5 

กลยุทธ์/โครงการ  ที่จะดำเนินการในแนวทางการพัฒนาด้านที่ 3: เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

              หนว่ย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

25๖๐(ถ้า
มี) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริม                    
สถานประกอบการ
ประกอบกิจการโดยมี
เกณฑ์มาตรฐาน          
ความปลอดภัยท่ีไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

โครงการที่ สอจ.    
ของบประมาณกลุ่มจังหวัด 
• โครงการจัดตั้งกลุ่ม
เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน
เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรม 
• โครงการส่งเสริมการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้
สถานประกอบการและ
ชุมชน (CSR) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 

 
 

5.500 
 
 
 
10.000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
5.000 
 

 
 

5.500 
 
 
 

5.000 
 

 

  

 โครงการที่ สอจ.           
ของบประมาณจังหวัด 
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กลยุทธ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

25๖๐(ถ้า
มี) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

• โครงการพัฒนาจังหวัด
ระยองสู่อุตสาหกรรม     
เชิงนิเวศ 

3.350 3.350 
 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง กรม 
• โครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 

 
 
 

0.375 

 
 
 
0.075 

 
 
 
0.075 

 
 
 
0.075 

 
 
 
0.075 

 
 
 
0.075 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สร้างแรงจูงใจให้             
สถานประกอบการ
พัฒนาตนเองให้ผ่าน
เกณฑ์อุตสาหกรรม             
สีเขียวที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

โครงการที่ สอจ.           
ของบประมาณกลุ่มจังหวัด 
• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรม  
สีเขียว 

 
 

8.200 

 
 

 
 

8.200 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง กรม 
• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการ
จังหวัดระยองสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
• โครงการ การดำเนินงาน

ศูนย์ Eco center 

 
 
 

3.518 

 
 

 
 
 

3.518 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.870 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการกาก
อุตสาหกรรม 
ครบวงจร 
 

โครงการที่ สอจ.            
ของบประมาณกลุ่มจังหวัด 
• โครงการสัมมนา  
“การบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง   
มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
เตรียมพร้อมเข้าสู่ EEC”  

 
 

0.472 

  
 
0.472 
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กลยุทธ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

25๖๐(ถ้า
มี) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

 โครงการอ่ืนๆ  
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดระยอง 1 
• โครงการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ประกาศ เพ่ือรองรับ EEC    
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดระยอง 2 
• โครงการสร้างเครือข่าย 
เรารักสิ่งแวดล้อมด้าน   
กากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ประกาศรองรับ EEC  
• โครงการ “โรงงานรัก
ระยอง” ร่วมป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุอุบัติภัยภายใน
และภายนอกโรงงาน 
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า   
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดจังหวัดระยอง 
• โครงการสร้างเครือข่าย 
เรารักสิ่งแวดล้อมด้าน   
กากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ประกาศรองรับ EEC  
• โครงการ “บริหารจัดการ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน
จังหวัดระยอง” 

 
 
 

1.360 
 
 
 
 

0.624 
 
 
 

0.318 
 
 
 
 
 
 

0.624 
 
 
 

0.318 
 

  
 
 
1.360 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.312 

 
 
 

0.318 
 
 
 
 
 
 

0.624 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.318 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ)  

๑. ช่ือโครงการ 
 

โ ค ร ง ก า ร เพ ิ ่ ม ศ ั ก ยภาพและข ี ด คว ามสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต รองรับ EEC 
ก ิจกรรมหล ัก เพ ิ ่มศ ักยภาพและข ีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต (จังหวัดระยอง จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล 
 
 

ปัจจุบันกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา) มีโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้     
-จังหวัดระยอง มีโรงงานทั้งหมดจำนวน 3,084 โรงงาน 
เป็นโรงงาน SMEs จำนวน 2,502 โรงงาน 
-จังหวัดชลบุรี มีโรงงานทั้งหมด จำนวน 4,972 โรงงาน 
เป็นโรงาน SMEs จำนวน 4,438 โรงงาน 
-จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงงานทั้งหมด 2,101 โรงงาน เป็น
โรงาน SMEs จำนวน 1,860 โรงงาน     
รวม 3 จังหวัด มีโรงงานทั้งหมด 10,157 โรงงาน เป็นโร
งาน SMEs จำนวน 8,800 โรงงาน ดังนั้น จึงมีความจำเปน็
อย่างยิ ่ง ในการพัฒนาผู ้ประกอบการ SMEs ให้มีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการตั้งรับ รุก รองรับ  EEC และ 
Thailand 4.0 ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อสร ้างความพร้อมและพ ัฒนา
ศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ
พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SMEs 
เป็นการสร้างรากฐานของประเทศ อันจะนำไปสู่ผู ้นำใน
ระดับภูมิภาคให้เกิดความร่วมมือ เกิดการเชื ่อมโยงด้าน
การค้า การลงทุน รวมถึงเป็นหน้าตาของประเทศไทย และ
เป็นที่ยอมรับในสินค้าของประเทศไทย 
  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต 
(ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม) ใน
การเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานสากลเป็นที่
ยอมรับ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี เพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งให้
เกิดการขยายกิจการ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัย       
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ 
EEC และ Thailand 4.0  
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs 
ภาคการผลิต กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน  
๒) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในการเตรียมความ
พร้อมการรับรองมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ม ีค ุณค่าในเชิง
สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งให้เกิดการ
ขยายกิจการ การปรับเปลี ่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัย ลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ EEC 
และ Thailand 4.0  
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางให้ผู้ประกอบการ SMEs ในภาค
การผลิต นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือหาทางเลือกในการบริหาร
จัดการธุรกิจ 
4) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีการพัฒนาต่อยอดมี
การขยายกิจการ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต : ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต จังหวัด
ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา  
1) ได้รับความรู้ความเข้าใจ ก้าวทันเหตุการณ์ เตรียมความ
พร้อมรองรับ EEC และ Thailand 4.0 จำนวน 150 ราย
ต่อจังหวัด 
2) ได้รับการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นและนำข้อเสนอแนะ
แนวทางไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือหาทางเลือกในการ
บริหารจัดการธุรกิจ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 3 จังหวัด จำนวน 60 โรงงาน 
3) ได้รับการพัฒนาและยกระดับเชิงลึก จังหวัดระยอง 
จังหวัดชลบุร ี และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 3 จังหวัด 
จำนวน 45 โรงงาน อย่างน้อย 2 ด้านต่อโรงงาน 
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต จังหวัด
ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดร้ับการ
พัฒนา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์, ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ด้านการปรับปรุงคุณภาพและ
พัฒนางาน, ด้านการลดต้นทุนพลงังาน, ด้านการยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑ/์ระบบมาตรฐานสากล, ด้านกลยุทธ์
ขับเคลื่อนการตลาด, ด้านการบรหิารจัดการด้านการเงิน 
ฯลฯ ซึ่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานรองรับ EEC และ Thailand 4.0 

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลติ สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
รองรับ EEC และ Thailand 4.0 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 : 
พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริม
การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษที่ดี
และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
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แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ :  
-การพัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและการ
พัฒนา SMEs สู่สากล 
-การพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 

๘. กิจกรรมที่สำคญั 
 
 
 
 
 

1. บริหารการดำเนินงานโครงการ 
๒. จัดสัมมนาในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถดา้นการ
แข่งขัน เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรองรับ EEC   
3. จ้างเหมาดำเนินการวินิจฉัยปญัหาเบื้องต้นและ
เสนอแนะแนวทางให้ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลติ 
นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือหา ทางเลือกในการ
บริหารจดัการธรุกิจ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 3 จังหวัด จำนวน 60 โรงงาน 
๔. จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาและยกระดับเชิงลึกให้
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต โดยคัดเลือกโรงงาน
จากการวินิจฉัยปัญหาเบื ้องต้น เพื ่อต่อยอดดำเนินการ
พัฒนาและยกระดับผู ้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต 
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 3 
จังหวัด จำนวน 45 โรงงาน อย่างน้อย 2 ด้านต่อโรงงาน 
๕. จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการฯ  
๖. ติดตามประเมินผล 

๙. งบประมาณ 11,625,000 บาท  
(สิบเอ็ดล้านสองหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)          

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 
๑. ช่ือโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถผู้ประกอบขนาด

เล็กและขนาดย่อม 
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
SMEs จังหวัดระยอง รองรับ EEC 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล การพัฒนาพื ้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก (EEC) 
ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
เดิมที ่ม ีศ ักยภาพ (S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-Curve) ซึ่งจังหวัดระยอง มียุทธศาสตร์และกลยทุธ์
ที่สนับสนุน SMEs ให้พัฒนาเติบโตก้าวทันกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองการเข้าสู่การพัฒนาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) Thailand 4.0 และ 
Super Cluster ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและยกระดับ
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ที ่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ จึงมี
ความสำคัญต่อผู ้สนใจทำธุรกิจรายใหม่ และการขยาย
กิจการของผู้สนใจทำธุรกิจรายเดิม  
           การส่งเสริมพัฒนาผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม 
SMEs จังหวัดระยอง รองรับ EEC จึงเป็นโครงการสำคัญที่
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เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ให้มี
ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม รองรับ 
EEC และ Thailand 4.0 นำอ ุตสาหกรรมไทยเข ้ าสู่
อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1) เตรยีมความพร้อมและยกระดบัผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมรายเดิมและรายใหมใ่ห้มีความรู้ที่จำเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
๒) สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสทิธิพิเศษที่ได้รับการ
ส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มกีารบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  
๑. ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป    
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม รองรับ EEC จำนวน 500 คน       
๒. ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป    
มีคู่มือในการศึกษาหาแหล่งความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
รวมถึงด้านกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สิทธิพิเศษท่ีไดร้ับการส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จำนวน 2,500 เลม่ 
3. ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่ 
การบริหารจัดการด้านการผลิต หรือการบริหารจัดการตลาด
รวมจำนวน 20 ราย 
ผลลัพธ์ :  
๑. ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 
สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมได ้
๒. ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 
นำคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการ  
3. ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
ข ึ ้น ส ่งผลต่อการดำเน ินก ิจการก้าวทั นเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้ง
ผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็นต่อการทำ
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รองรับ EEC 
๒. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้ง
ผู้สนใจทั่วไป มีคู่มือในการศึกษาหาแหล่งความรู้ความเข้าใจ
ในการทำธุรกิจ รวมถึงด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี ่ยวข้อง ตลอดจนสิทธิพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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3. ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๖. ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 : 
พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริม
การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษที่ดี
และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
แผนงาน : พัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 

๘. กิจกรรมที่สำคญั 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการรายเดมิ 
รายใหม่ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 500 ราย 
กิจกรรมย่อยท่ี ๒ จ้างเหมาจัดทำคู่มือในการประกอบธรุกิจ
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และสทิธิพิเศษท่ีได้รับการ
ส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 2,500 
เล่ม 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 จ้างเหมาจัดทำระบบการบริหารจัดการ
การผลิต หรือการบริหารจดัการการตลาด อย่างใดอย่าง
หนึ่ง จำนวน 20 ราย 

๙. งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 
๑. ช่ือโครงการ 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
กิจกรรม : การสร้างนวัตกรรมต้นแบบแห่งอนาคตสู่ 
Thailand 4.0 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล 
 
 

การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ยังถือเป็นเรื่องใหม่กับผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ในอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์ความรู้ ด้านอื่นๆ หลาย
ด้าน เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดย
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แหง่อนาคตจากพลาสตกิชีวภาพ 
จะสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการสามารถนำต้นแบบ
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี
ให ้ก ับชุมชนภายในจังหว ัดระยอง และยังช่วยร ักษา
สภาพแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนลงอย่างได้ผลแล้ว ยังเป็น
การส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป  ดังนั ้น โครงการ
สร้างนวัตกรรมต้นแบบแห่งอนาคตสู่ Thailand 4.0 จึง
มีความจำเป็นที่จะต้องขอรับสนับสนุนจากรัฐบาลในระยะ
เริ ่มต้น เพื ่อทดแทนพลาสติกที ่ไม่สามารถย่อยสลายได้ 
นอกจากจะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะภายในชุมชนของประเทศ
แล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการเกษตรได้อีกด้วย 
ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่
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ภาคอุตสาหกรรมตลอดจน ภาคประชาชนต่อไปในอนาคต
ได้ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลาสติกชีวภาพมา
สร้างเป็นนวัตกรรมต้นแบบ   
2) เพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ต้นแบบท่ีสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และภาคอตุสาหกรรมอย่างปลอดภัยและ   
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) เพื่อสร้างจติสำนึกท่ีดตี่อผู้ใช้ในการมีส่วนร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต : ผลิตภณัฑ์นวตักรรม จำนวน 5 ต้นแบบ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์ :  
1) นำพลาสติกชีวภาพมาสร้างเปน็นวัตกรรมต้นแบบ   
2) ผลติภณัฑ์ต้นแบบมีความปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปใช้ประโยชนไ์ด้ในเชิงพาณิชย์ 

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

1) ไดผ้ลติภณัฑ์นวัตกรรม จำนวน 5 ต้นแบบ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
2) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 

๖. ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมชิงนิเวศ สนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
แผนงาน : ส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมยัเพื่อ
ยกระดับการผลิต ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์
ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 

๘. กิจกรรมที่สำคญั 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมทีมที่ปรึกษาร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
พิจารณาแผนการดำเนินงาน 
2. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ  
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลาสติกชีวภาพมาสร้าง
เป็นนวัตกรรมต้นแบบ  
4. ออกแบบผลติภณัฑ์ จำนวน 5 ต้นแบบ 
5. คัดเลือกวัสดุพลาสติกชีวภาพให้เหมาะสมกับผลติภณัฑ์ 
6. ข้ึนต้นแบบ (Prototype) จำนวน 5 ต้นแบบ 
7. คัดเลือกขบวนการขึ้นรปูท่ีเหมาะสมกับผลติภณัฑ ์
8. จัดทำแม่พิมพ์หรือวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ 
ในการขึ้นรูป จำนวน ๕ ต้นแบบ  
9. ทดสอบ จดัทำข้อมูล และวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 
จำนวน ๕ ต้นแบบ 
10. วิเคราะห์ต้นทุน และจุดคุม้ทุนของแต่ละต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ จำนวน ๕ ต้นแบบ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564                                                     หน้า 57 
 

11. ทดสอบการใช้งานของต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน ๕ 
ต้นแบบ ไปยังผู้ที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และจัดทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็น สรุปข้อมูล ข้อเสนอแนะ  
๑2. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และการประเมินปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนางานโครงการ
ในโอกาสต่อไป 
13. จดัสมัมนาเผยแพรโ่ครงการ พิธีปิดโครงการ  
14. บริหารการดำเนินงานโครงการ 
15. ติดตามประเมินผล 

๙. งบประมาณ 10,700,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 
๑. ช่ือโครงการ 
 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
กิจกรรม : การจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล 
 
 

จังหวัดระยอง มีความต้องการฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่
ถูกต้องและทันสมัยสามารถ        ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม
และทันเวลา โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะสนับสนุนการ
ตัดสินใจลงทุนให้แก่ภาคเอกชน และเป็นประโยชน์แก่
ภาครัฐ ภาคการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อให้จังหวัดระยองมีฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานจัดการฐานข้อมูลหน่วยงาน 
GISDA ที่จัดทำให้จังหวัดระยอง  
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดระยองในด้าน
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองที่ถูกต้องและ
ทันสมัยสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมและทันเวลา สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน
ของขอ้มูลกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต : จังหวัดระยองฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ, ข้อมูลสารเคมีอันตราย, ข้อมูล
กากของเสียอันตราย, ข้อมูลด้านแรงงาน, ข้อมูลตำแหน่ง
ที่ตั้งของโรงงานในจังหวัดระยอง เป็นต้น 
  
ผลลัพธ์ : จังหวัดระยองมีฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานจัดการฐานข้อมูลหน่วยงาน 
GISDA ที่จัดทำให้จังหวัดระยอง  

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

จังหวัดระยองมีฐานข้อมลูภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ จำนวน 
1 ฐานข้อมูล 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมชิงนิเวศ สนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง
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นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
แผนงาน : ส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมยัเพื่อ
ยกระดับการผลิต ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์
ชุมชนสู่มาตรฐานสากล  

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 

๘. กิจกรรมที่สำคญั 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณากรอบ
และแนวทางจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลภาคอตุสาหกรรม 
2. ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูล โรงงานใน
จังหวัดระยอง ได้แก่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ข้อมูล
สารเคมีอันตราย ข้อมูลกากของเสียอันตราย, ข้อมูลด้าน
แรงงาน, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานในจังหวัดระยอง 
เป็นต้น  
3. ส่งมอบงาน โดยส่งข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลหน่วยงาน GISDA ที่จัดทำให้จังหวัดระยอง  

๙. งบประมาณ 3,020,000 บาท (สามล้านสองหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 
๑. ช่ือโครงการ 
 

โครงการพัฒนาจังหวัดระยองสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กิจกรรมหลกั : พัฒนาจังหวัดระยองสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล 
 
 

เนื่องจากสภาพปญัหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
อำเภอเมืองระยอง และเขตควบคมุมลพิษจังหวัดระยอง 
ควรไดร้ับการป้องกันแกไ้ขปัญหา ภาครัฐจะต้องจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการแกไ้ขปญัหาต่างๆ อย่างเพยีงพอ 
ประกอบกับการพัฒนาจังหวดัระยองไปสู่เมืองอุตสาหกรรม   
เชิงนิเวศ จะต้องไดร้ับความร่วมมอืจากท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคชุมชน 
ต้องร่วมกันดำเนินการและบูรณการงบประมาณร่วมกันให้
ครอบคลมุทั้ง 5 มิติ คือ มิตโิครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1) -ทุกภาคส่วนประกอบด้วยหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคชุมชน   
มีความรู้และความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาจังหวัดระยอง
ไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

2) -จัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Center) จังหวัดระยอง 

3) -เตรียมความพร้อมและยกระดับผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่การขอรับการรับรองอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ได้แก ่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับทีสู่งขึ้น, มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  
๑. จัดสัมมนาทุกภาคส่วนในจังหวดัระยองที่เกี่ยวข้อง ใน
การพัฒนาจังหวัดระยองไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 
๓๐๐ คน 
๒. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Center) จังหวัดระยอง จำนวน 1 ศูนย์ 
3. จัดจ้างเหมาในการเตรยีมความพร้อมและยกระดับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน ๓๐โรงงาน เพื่อเข้าสู่
การขอรับการรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ อุตสาหกรรม
สีเขียวในระดับที่สูงขึ้น, มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
ผลลัพธ์ :   
๑. ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และ
ความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาจงัหวัดระยองไปสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากขึ้น จำนวน ๓๐๐ คน 
๒. จังหวัดระยองมีศูนย์กลางในการดำเนินการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ จำนวน 1 ศูนย ์
3. ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม จำนวน ๓๐โรงงาน ได้
เตรียมความพร้อมและยกระดับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
เพื่อเข้าสู่การขอรับการรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และ
ความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาจงัหวัดระยองไปสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากขึ้น 
๒. จังหวัดระยองมีศูนย์กลางในการดำเนินการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
3. ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม ไดเ้ตรียมความพร้อมและ
ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่การขอรับ
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๖. ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมชิงนิเวศ สนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมชิงนิเวศ สนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตเศรษฐกจิพิเศษภาค
ตะวันออก 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 

๘. กิจกรรมที่สำคญั 
 
 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดสัมมนาทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาจังหวัดระยองไปสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ  
1. ประสานงานเตรียมการจดัสมัมนา และเชิญวิทยากร 
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูเ้ข้ารว่มสัมมนาฯ 
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3. จัดทำเอกสารในการสัมมนาฯ 
๔. จัดสัมมนาฯ สร้างความรู้และความเข้าใจตรงกันในการ
พัฒนาจังหวัดระยองไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๕. สรปุและประเมินผล 
กิจกรรมย่อยท่ี ๒ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Center) จังหวัดระยอง จำนวน 1 ศูนย์ 
1. จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสมในการใช้เป็นที่จัดตั้งศูนย์การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัด
ระยอง 
๒. จัดตั้งศูนย์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Center) จังหวัดระยอง จำนวน 1 ศูนย์ 
โดยความเห็นชอบจากจังหวัดระยอง 
3. จัดประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ปีละ 2 ครั้ง 
4. จัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ และคณะทำงานเครือข่ายอตุสาหกรรม  เชิงนิเวศ
จังหวัดระยอง ท้ัง 2 เขตพื้นท่ีร่วมกัน       ปีละ 4 ครั้ง 
กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาในการเตรียมความพร้อมและ
ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
จำนวน ๓๐ โรงงาน เพื่อเข้าสู่การขอรับการรับรอง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก ่
-อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น  
-มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
-มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. จัดหาผู้รับจ้าง 
2. ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผูป้ระกอบการเข้าร่วม
โครงการ 
3. จัดประชุมผูร้ับจ้าง ร่วมกับผู้ประกอบการและสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวดัระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบและ
แนวทางการจ้างเหมาฯ  
4. ผู้รบัจ้างดำเนินการ และส่งมอบงาน  
5. สรปุและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 

๙. งบประมาณ 3,350,000 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)          

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
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               4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 
 

 แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)  

ของ อก. 

แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)  

ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี 2561 – 2565 

แผนปฏิบตัิการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง ป ี2564 

วิส
ัยท

ัศน์
 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 
 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 
 
 

เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า 
พัฒนาอยา่งสมดุล บน
พื้นฐานความพอเพียง 

พัฒนาอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจชั้น
นำและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 1

 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ  สนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
การสร้างนวัตกรรมอยา่ง
สร้างสรรค์ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

ยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 
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ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 2

 

การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               
และการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม            
ด้านการเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ควบคู่กับ
การพัฒนาไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและเพือ่การ
ท่องเที่ยว 
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่
กับภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งมี
คุณภาพและยั่งยืน  
สร้างความเข้มแข็ง และ
เพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคพาณิชยกรรม และ
ภาคการบรกิารสู่การ
แข่งขันในระดับสากล 

พัฒนาปัจจยัแวดล้อมและ
ข้อมูลที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจและการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม    

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 3

 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ  สนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
การสร้างนวัตกรรมอยา่ง
สร้างสรรค์ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ  สนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
การสร้างนวัตกรรมอยา่ง
สร้างสรรค์ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

ยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 

 

4.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด                                                                     
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) จังหวัดระยอง 
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1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (มผช.) 

 

 

ปี 2563-2565 
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เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตชุมชน ให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นหลักประกัน
คุณภาพเพิ่มความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค รวมทั้ง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์   ด้านการตลาด 
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ชุมชนมีศักยภาพอย่างยั่งยืนโดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้ผลิตชุมชนผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินการผลิตอย่างยั่งยืน 
    โครงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้มีประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน          
(มผช.) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จวบจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๑,292 มาตรฐาน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ได้ดำเนินการเป็นหน่วยให้การรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยผู้ยื่นคำขอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 6.1 ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่มีการประกาศใช้มาตรฐานปี พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ดังนี้ 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน (ราย) 

1. รับคำขอรับรองมาตรฐาน 750 

2. ออกใบรับรองมาตรฐาน 522 

หมายเหตุ  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  จำนวน  141 ราย  
ซึ่งใน 1 ราย จะมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่าน 

 

6.2  แผน/ผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563) ตั้งไว้ จำนวน 
23 ราย และสำหร ับปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ต ั ้งแต ่ ต ุลาคม 2562 – ปัจจ ุบ ัน 2563) ปรากฏผล 
การดำเนินงาน ดังนี้ 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน (ผลิตภัณฑ์) 

1. รับคำขอรับรองมาตรฐาน 14 

    - อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ 6 

    - รับผลการตรวจสอบ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - 

    - รอดำเนินการออกใบรับรอง 8 

2.  ออกใบรับรองมาตรฐาน - 

3.  ผู้ประกอบอยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร - 

หมายเหตุ  กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ สอจ.ระยอง จะดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการ
และจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานต่อไป 
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ปัจจุบันรอจัดประชุมรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะ

สามารถดำเนินการจัดประชุมรับรองฯ ไดใ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  ยอดสะสมการเก็บตัวอย่างตั้งแต่ (ต.ค. – ปัจจุบัน) รวมเป็น จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3ระยะเวลา (ตุลาคม 2562 
– มกราคม ๒๕๖3)   
 

งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  123,500  บาท 

รายการ   จำนวนเงิน (บาท)       เบิกจ่าย 

-  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 101,856 67,904 

-  ค่าบริหารงาน/เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

   ตรวจสอบ 

 21,644   6,522 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 123,500 74,426 

คิดเป็นร้อยละ 60.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

     ข้อมูล ณ 3 เดือนมกราคม 2563 
ปัญหา/อุปสรรค 
จากการลงพื ้นที ่ พบว่าสถานที ่ผลิตของกลุ ่มผู ้ผลิตยังไม่มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน

สาธารณสุข ยังไม่ได้รับการรับรอง (อย.) ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานกลางในการออกมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น อย. และ มผช. เพ่ือสร้างความ

สะดวกให้กับผู้ประกอบการในการใช้บริการ 
2.  ระดับส่วนกลาง ควรวางนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ถึงประโยชน์ 

จากการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
3.  ระดับนโยบาย ควรออกมาตรการอย่างชัดเจนถึงการนำผู้ประกอบการทีไ่ด้รับมาตรฐาน มผช.

ออกตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเกิดแรงกระตุ้นในพ้ืนที่ให้มายื่นขอมาตรฐาน   
  4.  ควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและ
หน่วยงานของจังหวัดเพ่ือให้การทำงานสามารถเดินไปอย่างมีทิศทางเดียวกัน 
5.  ควรมีการบังคับใช้มาตรฐาน มผช. เป็นกฎหมาย 
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