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ค าน า 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระตับ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงาน
มีเครื่องมือในการวางกรอบและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดท ากิจกรรมการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ ๓ ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากการจัดท าแผนระดับที่ ๓ เป็นเรื่องที่ส าคัญใน
แต่ละองค์กร เพ่ือให้หน่วยงานมีแผนและเป้าหมายการด าเนินงานทันต่อเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เช่น 
Thailand 9.0 และหน่วยงานในสังกัดสามารถน าแผนไปเป็นกรอบแนวทางการต าเนินงานและประกอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติราซการของหน่วยงานให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การก าหนดแผนงานที่ถูกต้อง 
รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการต้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ ๓ 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมระตับจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดของกระทรวงอุดสาหกรรม ซึ่งได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษา และภาคเอกชนใน  
จังหวัตระยองร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัตท าแผนปฏิบัติการตังกล่าว ให้ตรงกับ 
ความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดระยอง  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุดสาหกรรม
จังหวัดระยอง เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด และน าไปใช้ในการขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สร้างความเจริญต้านเศรษฐกิจให้เกิดกับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง ต่อไป 
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 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศได้แก่กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นการปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แนวทางการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
นโยบายรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) นโยบายระดับกระทรวง ได้แก่ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม  (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) นโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิ
สวัสดิ์) แผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงข้อมูลความต้องการ
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น
รูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ปี 2565 สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์
ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
โครงการของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ดังนี้   

วิสัยทัศน์:  

“พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่
เศรษฐกิจชั้นน าและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

พันธกิจ:   
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันได้ในตลาดโลก  
2) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ   
3) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัดระยอง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
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แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและ 

การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อ

ชุมชน/สังคม 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

   1. ภาคอุตสาหกรรมมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการ มีการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
   2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพของสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนผลิตภัณฑ์มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ
ในอาเซียนและภูมิภาค  
  3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้และการมีงานท า 
ส่งผลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

และตรงต่อความต้องการ 
๒. สนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม              

เชิงสร้างสรรค์ 
๓. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้ตราสินค้า และสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับ

จากผู้บริโภคและตลาดทุกระดับ 
4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Cluster ในอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด กลุ่มจังหวัด

และระดับประเทศ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์ 
ปัจจัยแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมและเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  

๑. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
2. สนับสนุนการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน        

ที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 
เป้าประสงค์ 

ภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม และ  
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง 
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กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว/อุตสาหกกรรมเชิงนิเวศ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 จ าเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการความร่วมมือและด าเนินการ โดยยึดแนวทางของ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ 
ของจังหวัดระยอง เพ่ือก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรและการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล
ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็น 
Smart SMEs ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการตั้งรับ การรุกเชิงธุรกิจ เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก EEC และก้าวสู่ Thailand 4.0  เนื่องจากการด าเนินธุรกิจยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หลาย
ประการ เช่น ด้านเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคคล 
ระบบการเงินบัญชี ฯลฯ อีกทั้งยังขาดแนวคิดด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้นในเวทีต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจากการที่รัฐบาล
ได้ประกาศใช้นโยบาย Thailand 4.0  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้เข้มแข็ง มีความเจริญเติบโตที่มั่นคง 
และเกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มีความคล่องตัว มอง
ตลาดโลกเป็นส าคัญ Smart SMEs เป็นธุรกิจที่ปรับตัวโดยการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่มีการน าระบบ
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการธุรกิจ และสามารถสร้างความพอใจหรือประทับใจให้กับลูกค้าได้ ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
เป็น Smart SMEs รองรับการพัฒนา EEC ก้าวสู่ Thailand 4.0  

นอกจากนี้การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน สิ่งที่ขาดไม่ได้
คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และมุ่งการพัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี
            เมื่อวนัที่ 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
มูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบความต้องการตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่
เชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

2. ด้านการเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการให้ความ
ช่วยเหลือ SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และการให้
ค าปรึกษาแนะน าผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ 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 เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้าน 

  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมี 
  ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 (อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ                    
ส่งเสริม การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) 

      2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน) 
3. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมทั้งพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและ
ชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น) 

        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดการปล่อยมลพิษ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการน ามาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 1) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 

    (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที ่1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที ่2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- โดยการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตรไปสู่การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้
ให้เกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลง การแปรรูปก่อให้เกิดธุรกิจ
ต่อเนื่อง 

    (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 เกษตรแปรรูป 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565                                                     หน้า 6 
 

 แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึง

ความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรรวมทั้งการผลักดัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- โดยการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ 

ชุมชน/OTOP ในเรื่องของนวัตกรรม ( Innovation) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
รวมถึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

   2) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย: สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพมดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- โดยรณรงค์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชน ในการช่วยกัน
ก ากับดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนสถานประกอบการ
และส่วนราชการที่เก่ียวข้องในรูปแบบเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ
เกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ รวมทั้งกระตุ้นให้
เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ชุมชน ในการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม และ
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกกระบวนงาน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี

เขียว 
 แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนโดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทาง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดฉลาก
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สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่     
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 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) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    จ้างเหมาในการจัดท าระบบการบริหารการผลิต หรือการบริหารจัดการ

การตลาด โดยอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการอุตสาหกรรม SMEs  
๓) กิจกรรม 
    1.  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP  

ในเรื่องของการจัดท าระบบการบริหารการผลิต หรือการบริหารจัดการการตลาด 
    2.  ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมขนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
    3.  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
    ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อการ

ด าเนินกิจการก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกิดประโยชน์กับธุรกิจ 

        แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
    ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่ง 
                                   ก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
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    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง                
                                 ติดตามตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการ 
                                 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- จัดอบรม/สัมมนา  
- จัดตั้งศูนย์ Eco Center  

     - จ้างเหมาในการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการ 
                                            อุตสาหกรรมฯ 

๓) กิจกรรม 
- จัดอบรม/สัมมนาทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา   
 จังหวัดระยองไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

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

4) เป้าหมายกิจกรรม 
    - จังหวัดระยองมีแนวทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น

ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

     2. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่ งยืน 
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

     3. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

    4. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและ
บริการใหม่ 

    ๒) เป้าหมายรวม 
     1. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลงเศรษฐกิจฐานราก 

มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและ
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บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

     2. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และ
การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

     3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

(๓.๑)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
             เป้าหมายที่3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ

เข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
(๓.๒)  แนวทางการพัฒนา 

    เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน โดย 

๑. สร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทาง
ความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
จิตส านึกให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง  

๒. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอด
องค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการ
จัดการความรู้ในชุมชน 

๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา ความรู้ในเชิงทฤษฎี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565                                                     หน้า 10 
 

 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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 อันจะน ามาซึ่ง
ความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

         การพัฒนาภาคการเกษตร โดย  
    ๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
    ๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
    ๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (๑) 
พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งใน
กลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ (๓) 
ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  

   ๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เกษตร โดย (๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาด (Zoning) (๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
สมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความ
เสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  
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๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
(๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (๓) ควบคุม
การใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

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

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพใน
ปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรม
อนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก     ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศ
ไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบท
ใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้  

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน 
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

    ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญ
ของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  

    ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  

    ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ  

    ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ  
        ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้  
                          ๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต                  
                          ๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต  
                          ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจน
และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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                          ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรม
ส าหรับอนาคต 

การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  
๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก  
2) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
3) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ (๒) 
สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิ จ และ (๓) 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะ
ห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื       
(5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหา
วิกฤตหมอกควัน  
เป้าหมายที่  ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
กลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง  

(5.2) แนวทางการพัฒนา 
1. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง

ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมือง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน  

2. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

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

เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(6.2) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
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1.1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย         

1.2 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐาน
เทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษา
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. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

6. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดย
ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

7. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน 
๔) ตัวช้ีวัด 
     1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
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     2 ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ
ส ามา รถป้ อ ง กั นห รื อ ลดผลกระทบต่ อชุ ม ชนจ ากกา รบริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและ
พันธกรณีของไทย 

๕) กลยุทธ์ 
     1 เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่

ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 

     2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้อง
สิทธิชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมื อทาง
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

     3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบน าเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตรายและกากของเสียต่าง ๆ 
จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย  
ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 - 2565 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดระยอง  
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 เป็นการก าหนดทิศทางการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัดและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
โดยการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
ภาพรวมจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด ณ ราคาประจ าปี พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2561 มีมูลค่า 1,045,697 ล้านบาท  
โดยมาจาก (ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 80.30 ภาคพาณิชยกรรมและบริการ ร้อยละ 17.10 ภาคเกษตรกรรม 
ร้อยละ 2.70) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร เท่ากับ 1,067,449 บาท/คน/ปี เป็นล าดับที่ 1  
ของประเทศ จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ อย่างไรก็
ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ยังขาดการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม การตลาด การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิต
ภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ 
นอกจากนี้ การส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการน าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบการ และการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการก ากับดูแลทั่วถึงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และน าไปสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
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  3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง 

 

 

       

 

 

 
 

  แผนที่จังหวัดระยอง 

 ข้อมูลภูมิประเทศ 
         จังหวัดระยอง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น   ประกอบด้วย
ภูเขาเตี้ยๆ ด้านเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ าลงสู่อ่าวไทย  ทางทิศใต้เป็นดินร่วนปนทราย 
ระบายน้ าได้ดี มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ประมาณ 
๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่     
๑๒- ๑๓ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑- ๑๐๒ องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๗๙ กิโลเมตร  

   ลักษณะภูมิประเทศ   
       ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระยอง มีทั้งพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา พ้ืนที่ราบลุ่มและที่ราบติด

ชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้ ดังนี้   
         1) พื้นที่สูงชันและภูเขา อยู่ตอนเหนือของจังหวัด พ้ืนที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมา
ทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาท่ีอยู่ประมาณก่ึงกลางของตัวจังหวัดเป็นแนว
ยาวจากอ าเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัดในอ าเภอแกลงและวังจันทร์    
                   ๒) ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด ที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา        
มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ าสลับกันไป และเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ลุ่มแม่น้ าระยอง แม่น้ า
ประแสร์        

        3) ที่ราบชายฝั่งทะเล ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงาม ฝั่งทะเลจังหวัดระยอง 
มีความยาว 99 กิโลเมตร เป็นฝั่งทะเลที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีแม่น้ าหลายสายพัดพาโคลน
ตะกอนออกสู่ทะเล  
                      4) ส่วนที่เป็นเกาะ มีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ เกาะมันนอก เกาะมันใน และเกาะเสม็ด  ลักษณะทางธรณีวิทยา มีหิน
อัคนี เป็นหินแกรนิต และหินแปรจ าพวกหินไนส์ และหินซิสต์ 

   ลักษณะภูมิอากาศ 
                            จังหวัดระยองมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  (Tropical Climate)  โดยได้รับ
อิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
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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          ติดกับอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
         ทิศใต้  ติดกับอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  
         ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
         ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

   การปกครอง 
        แบ่งการปกครองเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย 
อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอนิคมพัฒนา ประกอบด้วย 54 ต าบล 
439 หมู่บ้าน 181 ชุมชน การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร    
1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง 
     1. อ าเภอเมืองระยอง ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบ่ง
พ้ืนที่การปกครองออกเป็น 15 ต าบล 84 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง   
     2. อ าเภอบ้านฉาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น      
3 ต าบล 20 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 
     3. อ าเภอแกลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น     
15 ต าบล 147 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง 
     4. อ าเภอบ้านค่าย ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบ่งพ้ืนที่
การปกครองออกเป็น 7 ต าบล 66 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง  
     5. อ าเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด แบ่งพ้ืนที่การ
ปกครองออกเป็น 6 ต าบล 34 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง 
     6. อ าเภอวังจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 4 
ต าบล 29 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 
     7. อ าเภอนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด  แบ่งเขตการปกครองย่อย
ออกเป็น 4 ต าบล 30 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 
     8. อ าเภอเขาชะเมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด แบ่งเขตการ
ปกครองย่อยออกเป็น 4 ต าบล 29 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง 
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 ประชากร จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
สถิติจ านวนประชากรและบา้น 

พื้นที่ จังหวัดระยอง 
พื้นที ่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้าน (หลัง) 

อ าเภอเมืองระยอง 50,474 51,708 102,182 65,818 
อ าเภอบ้านฉาง 5,546 5,082 10,628 4,828 
อ าเภอแกลง 32,595 35,025 67,620 31,513 
อ าเภอวังจันทร์ 11,117 11,256 22,373 11,221 
อ าเภอบ้านค่าย 32,742 34,472 67,214 35,377 
อ าเภอปลวกแดง 36,765 35,496 72,261 99,883 
อ าเภอเขาชะเมา 11,760 11,889 23,649 11,135 
อ าเภอนิคมพัฒนา 10,630 10,788 21,418 17,412 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพลา 4,203 4,204 8,407 5,471 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเนนิฆ้อ 2,209 2,363 4,572 1,979 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลทบัมา 12,521 12,651 25,172 17,254 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบา้นนา 4,155 4,333 8,488 3,410 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบข่าพฒันา 4,978 5,095 10,073 7,414 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบา้นฉาง 7,770 8,017 15,787 9,309 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะขามคู่ 6,958 7,069 14,027 12,353 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบข่า 5,483 5,391 10,874 8,450 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง 2,643 2,958 5,601 4,546 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลจอมพลเจา้พระยา 335 334 669 503 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบา้นคา่ย 1,576 1,747 3,323 2,074 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลชุมแสง 1,818 1,878 3,696 2,297 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสนุทรภู ่ 7,176 7,869 15,045 10,133 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลปากน้ าประแส 2,299 2,475 4,774 2,053 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งควายกนิ 3,160 3,452 6,612 4,025 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลกองดิน 2,391 2,426 4,817 1,851 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลส านักท้อน 5,485 5,676 11,161 6,057 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบา้นฉาง 15,316 16,094 31,410 20,964 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบา้นเพ 8,518 9,338 17,856 12,115 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแกลงกะเฉด 3,438 3,705 7,143 3,379 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 37,202 37,065 74,267 62,004 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองแกลง 8,828 9,783 18,611 11,702 
ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง 28,901 32,712 61,613 37,949 
ยอดรวมทั้งหมด 368,992 382,351 751,343 524,479 

 
 

   ที่มาข้อมูล : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง  
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 เศรษฐกิจ 
       ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากร
ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้าน
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม 
        ภาพรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2562 มีมูลค่า 1,045,697 ล้าน
บาท โดยมาจาก (ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 80.30 ภาคพาณิชยกรรมและบริการ ร้อยละ 17.10 
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 2.70) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร เท่ากับ 1,067,449 บาท/คน/ปี 
เป็นล าดับที่ 1 ของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565                                                     หน้า 20 
 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้ประชากรจ าแนกตามสาขาของจังหวัดระยอง 

                                                                                                                   (หน่วย :  ล้านบาท)  

กิจกรรมการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเกษตร 17,849 19,701 26,228 23,257 26,585 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 17,849 19,701 26,228 23,257 26,585 

 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 17,849 19,701 26,228 23,257 26,585 

ภาคนอกเกษตร 824,797 855,797 943,753 999,381 967,392 

ภาคอุตสาหกรรม 701,483 721,038 795,501 838,653 797,837 

การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 281,945 248,711 255,654 281,797 272,907 

การผลิต 371,984 413,450 464,089 469,351 452,299 

ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 45,242 56,519 73,341 85,030 70,107 

การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 

2,313 2,358 2,417 2,476 2,525 

ภาคบริการ 123,314 134,758 148,252 160,728 169,555 

การก่อสร้าง 7,820 7,613 6,931 7,517 8,419 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

60,101 66,337 76,555 80,898 84,108 

การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า 14,674 17,842 19,066 22,644 23,459 

ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 2,945 3,208 3,582 4,186 4,593 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,535 1,477 1,686 1,929 1,959 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 10,423 10,904 11,471 12,050 13,052 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 5,309 5,393 5,989 6,400 6,245 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 1,157 1,166 1,087 908 1,076 

กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 3,478 3,961 4,351 5,248 5,166 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

7,126 7,755 8,039 8,987 10,725 

การศึกษา 3,602 3,588 3,693 3,570 3,607 

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,735 2,923 3,092 3,613 4,034 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 275 337 425 449 578 

กิจกรรมบริการดา้นอื่นๆ 2,134 2,255 2,284 2,329 2,534 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 842,646 875,498 969,981 1,022,638 993,978 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 934,137 950,319 1,017,145 1,043,911 988,748 

ประชากร (1,000 คน) 902 921 954 980 1,005 
 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดระยอง ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ       
    1. แร่ธาตุ          
        จังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด แร่ที่มีปริมาณมากที่สุด คือ แร่ทรายแก้ว     
แร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพ่ือการก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต แร่หินประดับชนิดหินไนส์ 
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส์เ พ่ือการก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือการก่อสร้าง แร่
อุตสาหกรรมและแร่เศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่ส ารวจพบได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลด์สปาร์ แร่วอร์ทช์ แร่ทองค า นอกจากนี้
ยังพบว่ามีกลุ่มแร่ที่หายากสะสมตัวอยู่ตามชายฝั่งและในทะเล ได้แก่ แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เชอร์คอน แร่ซีโน
ไทม์ แร่ลูโคซีน  แร่ชิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคชลัมไบท์ และแร่แทนทาไลท์ ชนิดและผลผลิตแร่  ที่ส าคัญของ
จังหวัดระยอง     
                  1) แร่ทรายแก้ว  เหมืองส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่ต าบลซากพง ต าบลบ้านกร่ า อ าเภอแกลง 
และต าบลเพ ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทรายแก้ว  กระจก ขวด สารเคมี 
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการถลุงโลหะ เซรามิค         
                       2) แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือการก่อสร้าง มีประมาณ 200 ไร่ ที่ต าบลกองดิน 
อ าเภอแกลง และต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา ผลิตแร่เพ่ือใช้ในการก่อสร้างทั่วไป  
       3) แร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิตเพ่ือการก่อสร้าง มีการผลิตในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมืองระยอง แร่ที่ผลิตได้นอกจากใช้ในการก่อสร้างทั่วไปแล้ว ยังใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ถมทะเล
เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือ เนื่องจากมีคุณสมบัติคงทนจากการผุกร่อนจากน้ าทะเลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมี
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ส่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จังหวัดระยอง 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ    
  จ านวนเหมืองแร่ จ านวนคนงานและปริมาณแร่ที่ผลิตได้จ าแนกตามชนิดแร่  

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนเหมืองแร่ (แห่ง) 12 20 22 22 20 24 
จ านวนคนงาน (คน) 115 200 431 420 420 334 
ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ (เมตริกตัน) 
แร่ทรายแก้ว 1,436,253 824,185 753,829 750,377 66,655.00 600,506 

แร่ดินขาว (ดินเหนียวสี) - - - - - - 

แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 1,134,195 1,358,075 1,926,640 1,740,972 168,515.00 1,104,656 
แร่ หินแกรนิต เพื่ ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

2,383,186.15 1,189,206 1,299,168 1,519,924 139,568.00 1,158,859 

แร่โพทัสเซียมเฟลด์สปาร์ - - 803 56,505 - - 

  จากมูลค่าการจ าหน่ายแร่ที่ส าคัญ (แร่ทรายแก้ว แร่หินปูน แร่หินแกรนิต แร่ดินเหนียว  สีขาว)  
ปี 2559- 2560 พบว่ามีการผลิตสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ทั้งแร่ทรายแก้ว แร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง    
แร่หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โพทัสเซียมเฟลด์สปาร์ ปี 2561-2565 พบว่ามีการผลิตสัดส่วน
ที่ลดลง แร่ทรายแก้ว แร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  และแร่
โพทัสเซียมเฟลด์สปาร์ 
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         ๒. ทรัพยากรป่าไม้         
      มีเนื้อที่ป่า 182,276 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของพ้ืนที่จังหวัดมีพ้ืนที่ตาม พ.ร.ฎ. 
ก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ โดยแยกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง เนื้อที่ 821.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 
513,743 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พ้ืนที่ 81,875 ไร่
และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง พ้ืนที่ 42,400 ไร่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 198.84 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 124,275 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พ้ืนที่ 32,875 ไร่ 
และสวนรุกขชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกขชาติเพ และ สวนรุกขชาติหนองสนม ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง 
นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะ การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ พบว่า
เนื้อที่ป่าไม้ที่ลดลงในอัตราที่ลดลง เนื่องจากเนื้อที่ป่าที่เหลืออยู่ในเขตอนุรักษ์และภูเขาสูงชันไม่เหมาะกับการ
ท าเกษตรรวมทั้งการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ สภาพปัญหาป่าไม้บางส่วนไม่ได้
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองสหกรณ์นิ คมและพ้ืนที่เขาเล็กๆน้อยๆ 
ประกอบกับปัจจุบันกฎหมายป่าชุมชนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนร่วมจัดการป่าไม้ยังไม่ได้บังคับใช้ เพราะอยู่ระหว่าง
การพิจารณาหากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ได้ คาดว่าจังหวัดระยองจะมีเนื้อที่ป่าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากความร่วมมือ
ของประชาชนในการป้องกันรักษาป่าและการฟ้ืนฟูป่า 

รายละเอียดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายในท้องที่จังหวัดระยอง 
ล าดับที่ ชื่อ พื้นที่ (ไร่) 

1 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด   81,875 

2 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง              42,400 

3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   32,875 

 รวม 157,150 

หมายเหตุ   พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายในล าดับที่  2 และ 3 ทับซ้อนอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ    

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
          ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

                  สถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นการพัฒนาของจังหวัดระยอง  
  จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและความโดดเด่นเชิงพ้ืนที่หลายประการ เมื่อเทียบ
กับจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศ ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว การเติบโตทางด้านเศรษกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วจาก
นโยบายเร่งรัดของรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และโครงการพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมต้นน้ า 
ที่ส าคัญของประเทศ ส่งผลให้มีการขยายการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
หนักและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และยานยนต์ เป็นต้น  

  ส่วนปัญหาที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัด
ระยอง  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ได้แก่  
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                  (1) ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม  
      ประเด็นปัญหาที่ส าคัญเกิดจากการประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหา
มลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อหากย้อนไปตั้งแต่ปี 2520 จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ จดทะเบียนถูกต้อง
เพียง 126 โรง มีเงินลงทุนรวมเพียง 817 ล้านบาท แต่จากการที่รัฐบาลได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อย่างจริงจัง นับตั้งแต่นั้นมาโรงงานอุตสาหกรรมได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วหลากหลายทั้งการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตไฟฟ้า 
    ส าหรับปัญหามลพิษที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันนั้น มีหลายประการด้วยกัน เริ่มจากปี  
พ.ศ. 2540-2546 มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน จากโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่น สืบเนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของ
โรงงานอยู่ใกล้กับชุมชน โดยขาดพ้ืนที่กันชนโดยเฉพาะใน ปี พ.ศ. 2540 สังคมไทยได้รับทราบถึงความรุนแรง
ของมลพิษจากอุตสาหกรรม จากกรณีของครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ที่ต้องปิดปากปิด
จมูกในช่วงเวลาเรียน และบางคนยังต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งในที่สุดโรงเรียนดังกล่าวก็ต้องย้าย
ออกจากพ้ืนที่เดิมเพ่ือหนีมลพิษอุตสาหกรรม   

       ปัจจุบันเป็นปัญหาสืบเนื่องเรื้อรัง      
    1) มลพิษทางอากาศ  โดยเฉพาะคุณภาพอากาศในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างชัดเจน มีกลิ่นรบกวนจากสารเคมี เช่น 
สารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน ไอกรดซัลฟูริก และอะดรีโลไนคริล เป็นต้น รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เ กิดจาก
อุตสาหกรรม   
        2) คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าธรรมชาติ พบว่าน้ าทะเลชายฝั่ง และน้ าในคลองธรรมชาติ
ในบริเวณพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนที่ใกล้เคียง มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในระดับสูงมาก  
ต้องได้รับการบ าบัดอย่างถูกวิธี  ส่วนน้ าใต้ดิน (น้ าบาดาล) พบว่ามีสารปนเปื้อนที่มีค่าเกินมาตรฐานที่ส าคัญ
ได้แก่ สารหนู เหล็กและแมงกานีส ซึ่งมาจากการท าเหมืองแร่ในอดีต และพบการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในน้ าบาดาลในนิคมอุตสาหกรรมในบางจุด 
       3) การขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในผังเมือง ในช่วงหลาย 10 ปี ที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยน
ผังเมืองระยองและข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่มาบตาพุดและข้างเคียง เป็นไปตามความต้องการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยไม่ค านึงถึงพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เกษตร ท าให้มีการขยายตัวของพ้ืนที่
อุตสาหกรรมจนชิดกับเขตชุมชนและทับซ้อนกับพ้ืนที่ชุมชน   
    ซึ่งปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง 
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 และมีแนวความคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ควบคู่ไปกับการการรักษา
สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการก าหนดเขตพ้ืนที่กันชนบรรจุไว้ในผังเมือง  รวมทั้งให้การบังคับ
กฎหมายให้โรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการตามข้อก าหนดใน EIA และ HIA ด้วย    
    4) ประชากรแฝง การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  
ทั้งภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ท าให้มีประชากรต่างถิ่นเข้ามาหางานเพ่ือหารายได้มากขึ้น แต่ไม่ได้ 
ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย ท าให้มีประชากรแฝงในจังหวัดระยองมากขึ้น ประมาณ 700,000 คน จังหวัด
ระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลประชากรแฝงเหล่านี้ ทั้งด้าน
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สาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานต่างๆ แต่ยังคงได้รับ
เงินอุดหนุนจากภาครัฐตามจ านวนประชากรในทะเบียนบ้านเท่านั้น 
    5) สังคม เช่น 
      ด้านการศึกษา  สถานที่ศึกษาโดยเฉพาะในระดับพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอรองรับกับ
จ านวนประชากรแฝง 
   ด้านสาธารณสุข  คือ บุคลากรสาธารณสุขมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางทุกสาขา ดังนั้นความต้องการของพ้ืนที่ที่ส าคัญ คือ บุคลากร
ทางการแพทย์ และสถานรักษาพยาบาลเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับสารพิษและสารเคมี 
    ข้อเสนอแนะ 
     1. รัฐบาลควรลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถนน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กระจายให้ทั่วถึง
ทั้งจังหวัด 
     2.  สนับสนุนให้โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม  
เพ่ือสะดวกในการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่น ๆ 
     3. สร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการโรงงานช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งด าเนินการสร้างศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรม รวมไปถึงองค์กร
ท้องถิ่นสอดส่องดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.  ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ ได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมและและก าหนดทิศทางให้จังหวัดระยองมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อย่างเต็มรูปแบบ 

   2) ปัญหาด้านการเกษตร  
            จังหวัดระยองมักจะประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าเกือบทุกปี 
เนื่องจากผลิตสินค้าได้มากเกินความต้องการของตลาด โดยเฉพาะผลไม้ส าคัญ เช่น สับปะรด เงาะ  มังคุด   
โดยปัจจัยของปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิตอยู่ตลอดเวลาทุกปีไม่แน่นอน รวมทั้งในช่วงฤดูกาล
เก็บเก่ียวผลผลิต  มีผลผลิตจ านวนมากออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กัน ท าให้ผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรต้องเร่งขายท า
ให้สินค้าเกษตรมีราคาตกต่ า  
    (1) โครงสร้างการผลิตยังไม่กว้างขวาง เกษตรกรรมส่วนใหญ่ถือเป็นอาชีพหลักเพียง 
ไม่กี่ชนิด คือ ยางพารา สวนผลไม้ มันส าปะหลัง ไร่สับปะรด และประมง ส่วนการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ ยังมีโอกาส
และศักยภาพสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    (2) ประสิทธิภาพการผลิตต่ า เกษตรกรยังผลิตแบบดั้งเดิมพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยี ขาดปัจจัยการผลิตและมีปัญหาการตลาด การผลิตทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่ส าคัญรวมทั้งขาดแคลนเงินทุน ซึ่งเป็นผลให้เกษตรกรเสียโอกาส
ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและผลผลิตสูง ส่วนการตลาดมีปัญหาในเรื่องราคาสินค้า เนื่องจากระบบ
การตลาดที่เกษตรกรไม่มีทางเลือกและไม่สามารถต่อรองราคาในการจ าหน่าย ผลิตผลทางการเกษตรได ้
    (3) ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ละทิ้งไร่นา มีการ
ขายที่ดินไปจ านวนมากจะเหลือเฉพาะที่อยู่อาศัย และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีภาวะ
ความเสี่ยงในเรื่องรายได้ท่ีไม่แน่นอน 
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   (4) ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานภาคการเกษตร ท าให้ต้นทุน 
การผลิตสินค้าการเกษตรสูงขึ้น ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป 
    (5) ราคาผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องมาจากเกษตรกรจะใช้ราคา
ผลผลิตของปีนั้นๆ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจปลูกในปีต่อไป ถ้าปีไหนที่พืชผลมีราคาดีเกษตรกรก็จะหันมา
ปลูกพืชชนิดนั้นกันมาก จึงท าให้ในปีต่อๆไปผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาผลผลิตตกต่ า แต่ถ้าปีไหนที่พืชชนิด
นั้นราคาไม่ดีเกษตรกรก็จะชะลอการปลูกพืชชนิดนั้นแล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน จึงท าให้ราคาพืชชนิด
ดังกล่าวมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง แต่ความต้องการของตลาดยังคงเท่าเดิมจึงท าให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นและ
จะหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ  
    (6) เกษตรกรขาดอ านาจต่อรองในเรื่องราคาผลผลิตที่ตนผลิตได้  เนื่องจากมีปริมาณ
ผลผลิตไม่มากและต่างคนต่างขาย การจ าหน่ายส่วนใหญ่จึงผ่านพ่อค้ากลางขาดความรู้ด้านการตลาด และ  
การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อขายผลผลิตมีน้อย จึงท าให้ราคาผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า 
   ข้อเสนอแนะ 
    (1) เกษตรกรขาดอ านาจต่อรองในเรื่องราคาผลผลิตที่ตนผลิตได้ การจ าหน่ายส่วนใหญ่ 
ยังต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  ควรให้มีการรวมกลุ่มการจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาได้มากยิ่งข้ึน 
   (2) การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด ควรก าหนดแผนการ
ใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดินในระดับไร่นา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอนุรักษ์ดินและสภาพแวดล้อม โดยการ
จัดการเรื่องที่ดินและระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เร่งรัดฟ้ืนฟูและปรับปรุงที่ดินที่มีปัญหาและสนับสนุน 
การกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองและการจัดการที่ดิน โดยการใช้วิธีจัดรูปที่ดินหรือปฏิรูปที่ดินเพ่ือ  
การเกษตรกรรมตามความเหมะสมหรือจัดโซนพื้นที่การเพาะปลูก 
    (3) เร่งรัด พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร พัฒนาการใช้
ทรัพยากรแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและป่าไม้ ให้มีส่วนส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (4) ขยายฐานการผลิต กระจายการผลิตไปสู่สาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านผลผลิตและราคา โดยเน้นการพัฒนาเฉพาะสาขา 
เช่น ยางพารา ไม้ผล พืชเศรษฐกิจ พืชผัก ปศุสัตว์ และประมง 
    (5) ส่งเสริม ให้ความรู้ และพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
และช่วยขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
    (6) สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร้สารพิษ ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงให้
น้อยลง ใช้กระบวนการผลิตทางธรรมชาติมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

  3) ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
    จังหวัดระยองมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีศักยภาพและ
ความพร้อมทางการท่องเที่ยว  มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  อุทยานแห่งชาติ  
ภูเขา น้ าตก ชายหาดทะเลที่ยาวไกล และหมู่เกาะที่สวยงาม โดยเฉพาะเกาะเสม็ด  ที่มีหาดทรายขาวสวยงาม
เลื่องชื่อไปทั่วโลก มีสวนผลไม้ให้เยี่ยมชมและชิมรสชาติที่สดอร่อย Hi-Light ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด     มี
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มากมาย เช่น การมีชายหาดยาว 100 กม มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
ราคาไม่แพง (Value for Money) เป็นแหล่งรับประทานอ าหารทะเลสด ที่มีคุณภาพดีมากและราคาถูก เป็นต้น  

  ปัญหาที่ส าคัญคือ 
       (1) การบุกรุกชายหาดและพ้ืนที่สาธารณะชายหาดที่มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
ท าให้การดูแลท าได้อย่างไม่ทั่วถึง ชายหาดหลายแห่งประสบปัญหาการบุกรุก และการจัดระเบียบ  
    (2) ขยะและความสะอาดบริเวณชายหาดและเกาะแก่ง เกือบทุกหาดของจังหวัดระยอง  
มีปัญหาด้านภาพลักษณ์ความสกปรกของบริเวณชายหาด    
    (3) การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ คุณภาพและมาตรฐานของโรงแรม
และที่พักไม่เหมาะสมกับระดับราคา โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การเอาเปรียบด้านที่พัก ราคาสินค้า  
อาหาร เครื่องดื่ม การจ าหน่ายสินค้าด้อยคุณภาพ       
    (4) ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยทางทะเลชายฝั่ง การรบกวนนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  
    (5) ระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังมีน้อย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถส่วนตัวหรือกลุ่มทัวร์  

 ข้อเสนอแนะ 
   (1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  
ด าเนินการเร่งรัดจัดระเบียบชาดหาดกับประมงพ้ืนบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีอยู่เดิม 
    (2) จัดระเบียบชายหาดทะเลและเกาะเสม็ด จัดวางผัง Zoning แบ่งเขตผู้ประกอบการ
ร้านค้า เรือประมงพ้ืนบ้านและเขตการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
ของภูมิทัศน์ ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางและ
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

  4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ผลกระทบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่  มลพิษทางอากาศ น้ าเสีย และมลพิษ
จากกากอุตสาหกรรม 
  ข้อเสนอแนะ 
  (1)  ตั้งคณะท างานดูแล เฝ้าระวังเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ น้ า ขยะจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนอกเหนือหน่วยงานราชการประจ า 
  (2) จัดตั้งกลุ่มชุมชนควบคุมดูแลมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและในเมือง 
  (3) ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการช่วยกันดูแลรักษาอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (4) มีการควบคุมดูแลสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 

    5) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      สาธารณูปโภคโดยเฉพาะน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคยังไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่าง
ทั่วถึงทั้งในเขตเมือง อ าเภอและต าบล นอกจากนั้นระดับคุณภาพของบริการยังมีมาตรฐานค่อนข้างต่ า 
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    ข้อเสนอแนะ 
     (1) ขยายระบบบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สามารถสนองความต้องการอย่าง

ทั่วถึง โดยเฉพาะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล สุขาภิบาลและเขตชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิตไปสู่เขตชนบท 
      (2) เพ่ิมก าลังการผลิตและคุณภาพบริการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค สนองความต้องการ
ให้สม่ าเสมอและเพียงพอ รวมทั้งเพ่ิมมาตรฐานน้ าให้มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 

        ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม  
 

 

ภาพเป้าหมายการด าเนินโครงการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  นับจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้จังหวัด
ระยองเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยี และ
ก าหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นประตูทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสินค้าออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ก าหนดพ้ืนที่บริเวณมาบตาพุดเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม        
มีท่าเรือน้ าลึกขนส่งสินค้า เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมส าคัญๆ เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี เป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูงในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับ  
การก าหนดเขตการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้อยู่ในเขต  3 ของ 
การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้เปรียบกว่าจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้จังหวัดระยองมีการลงทุนและการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564  มีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมด าเนินการกับ
เอกชน  เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 24 แห่ง 
เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่  อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เช่น การผลิตรถยนต์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูป สินค้าเกษตร การผลิตไฟฟ้า การผลิตสารเคมี สร้างมูลค่ารวมในแต่ละปีเกือบ  
1 ใน 3 ของงบประมาณรายจ่ายประเทศไทย จ านวนเงินลงทุนรวม 1,553,193.06 ล้านล้านบาท จ าแนก
โรงงานตามจ าพวกโรงงาน  มีจ านวน 3,006 โรงงาน 
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   1. ในนิคมอุตสาหกรรม                            จ านวน    1,151 โรงงาน  
   2. โรงงานจ าพวกที่ 1 (นอกนิคมอุตสาหกรรม)  จ านวน           0 โรงงาน 
   3. โรงงานจ าพวกที่ 2 (นอกนิคมอุตสาหกรรม)  จ านวน         39 โรงงาน  
   4. โรงงานจ าพวกที่ 3 (นอกนิคมอุตสาหกรรม) จ านวน 1,816 โรงงาน 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานจ าแนกตามจ าพวกโรงงาน ณ ธันวาคม 2564 

จ าพวกโรงงาน จ านวน (โรงงาน) 

ในนิคมอุตสาหกรรม  1,151 

นอกนิคมอุตสาหกรรม 1,855 

โรงงานจ าพวกที่ 1 (โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักร 5-20 แรงม้า และ/หรือมี
จ านวนคนงาน 7-20 คน) (ยกเว้นโรงงานท่ีมีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3) 

0 

โรงงานจ าพวกท่ี 2 (งานท่ีมีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 20 แรงม้าแต่ไม่เกิน 50 
แรงม้าและ/หรือมีจ านวนคนงาน 21-50 คน) (ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็น
โรงงานจ าพวกท่ี 3) 

39 

โรงงานจ าพวกท่ี 3 (โรงงานท่ีมีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า และ/หรือ 
มีจ านวนคนงานมากกว่า 50 คน หรือเป็นโรงงานท่ีมีมลภาวะ) 

 1,816 

รวม 3,006 

ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ธันวาคม 2564 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานจ าแนกตามจ าพวกโรงงาน 

 

ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ธันวาคม 2564 
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  จ านวนประเภทโรงงานที่มากที่สุดคือโรงงานผลิตโลหะ จ านวน 342 โรงงาน โรงงานผลิต
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 278  โรงงาน โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก 229 โรงงาน  โรงงานเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี  200 โรงงาน  ล้วนแต่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ และมีการลงทุนสูง เมื่อจ าแนกรายสาขา สาขา
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
  1. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี สารและวัสดุเคมีเป็นหลัก เช่น โพลีออลไพรพิลีน  
โพลีเอททีลีน อะโรเมติกส์ และเม็ดพลาสติก มีโรงงานจ านวน 255 โรงงาน เงินลงทุนรวม 432 ,249.29 
ล้านบาท คนงานรวม 13,121 คน 
        2. การผลิตอ่ืนๆ ประกอบด้วยโรงโม่ บด หรือย่อยหิน  การท าเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ 
การแพทย์ โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ โรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซแต่ไม่รวมโรงงานส่งหรือจ าหน่าย
ก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ มีโรงงานจ านวน 568 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 261,863.31 ล้านบาท คนงานรวม 14,168  คน 
  3. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ประกอบด้วย การ
ผลิตยานยนต์ และการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ มีจ านวนโรงงาน 372 โรงงาน เงินลงทุน
รวม 191,061.88 ล้านบาท คนงานรวม 39,702 คน 

   นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 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. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เนื้อท่ี 2,211 ไร่ 
    10. 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 จ านวน 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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    สวนอุตสาหกรรมจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
    สวนอุตสาหกรรม ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค (Rayong Industrial Park) 1,500 ไร่ 

ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในจังหวดัระยอง 

ล าดับที ่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน คนงาน 

1. ดับบลิวเอชเอ อีสเทริ์นซีบอรด์ (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) 133 11,954 

2. ดับบลิวเอชเอ อีสเทริ์นซีบอรด์ 4 (ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) 6 - 

3. ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด ระยอง) 68 2,653 

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

5. มาบตาพุด (ระยอง) 84 6,607 

6. หลักชัยเมืองยาง (ต.ส านักทอง อ.เมือง จ.ระยอง) 11 197 

7. อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 436 18,894 

8. อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง) 14 354 

9. อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 357 33,676 

10. เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง) 21 349 

ที่มา : สืบค้นจาก website ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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SMEs "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"  

ประเภท จ านวน(โรงงาน) เงินลงทุน(บาท) คนงาน (คน) 

ขนาดย่อมหรือเล็ก 2,427 538,225.73 58,281 

ขนาดกลาง 455 453,043.16 56,563 

รวม 2,882 991,268.90 114,844 

    วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
    การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองจะเติบโตอีกมาก เนื่องจากนโยบายรัฐบาล
สนับสนุนการลงทุนของต่างชาติหรือผู้ประกอบการในประเทศต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (EASTERN SEABOARD) เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor D : EEC) โดยจังหวัดระยองก าหนดเป็นเมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติ 
ธุรกิจทันสมัย และเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน ส าหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมหลัก 
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)   
 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)   

   โครงการหลักท่ีส าคัญ 15 โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ  
   1) โครงการหลักที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการในล าดับแรก จ านวน 5 โครงการ  
ประกอบด้วย  
   (1) การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน 
   (2) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  
   (3) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

  (4) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์   
  (5) การขยายเมืองปัจจุบัน/สร้างเมืองใหม่ 
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   2) โครงการส าคัญที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการในล าดับที่สอง จ านวน 10 โครงการ  
เป็นโครงการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดด าเนินการตามแผนงาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วย (1) รถไฟทางคู่ (2) ทางหลวงสายใหม่ มอเตอร์เวย์ (3) ท่าเรือ
มาบตาพุด เฟส 3 (4) ท่าเรือจุกเสม็ด (5) อุตสาหกรรมอากาศยาน ซ่อมบ ารุง และธุรกิจต่อเนื่อง (6) ปิโตรเคมี
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมชีวภาพ (7) เกษตรแปรรูป (8) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ     
(9) Global Business Hub/Free Economic Zone และ (10) ระบบสาธารณูปโภค น้ า พลังงาน ขยะ 

  จากการประเมินคาดว่า จะท าให้ GDP ประเทศขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี เกิดการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น  1 แสนคนต่อปี จ านวนนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นกว่า 10 ล้านคนต่อปี เกิดฐานภาษีใหม่ 100,000 
ล้านบาทต่อปี จะมีการลงทุนภายในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย 
 - การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Super Cluster/Cluster/10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
จ านวน 500,000 ล้านบาท  
 - การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ล้านบาท  
 - การก่อสร้างเมืองใหม่-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ที่อยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท  
 - การท่องเที่ยวคุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ล้านบาท 
    ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นท่ีของจังหวัดระยองประกอบด้วย 
    1. รายได้สู่พ้ืนที่ในรูปแบบกองทุนซึ่งจะมีการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม" เพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตอุตสาหกรรมควบคู่กับการ
ลงทุน โดยเงินกองทุนจะมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมที่ให้บริการกับนักลงทุน  
    2. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้าน
การท่องเที่ยว จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการคมนาคมการเชื่อมโยงการพัฒนา เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า
ความเร็วสูง  การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา การสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ  ทั้งนี้ ระบบขนส่งขนาดใหญ่ล้วน
สิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดระยอง ซึ่งในระยะต่อไปจะท าให้มีประชาชน/นักท่องเที่ยว มาเดินทางมาจังหวัด
ระยองมากขึ้น เศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยว การขายสินค้า การเกษตรจะดีข้ึนตามล าดับ 
    3. กลุ่มธุรกิจได้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
     ธุรกิจโลจิสติกส์ : เนื่องจากมีการพัฒนาระบบคมนาคม ท าให้โอกาสการลงทุน
ของเอกชน โดดเด่นในกลุ่มคลังสินค้าสมัยใหม่ นอกจากนั้น ยังช่วยส่งเสริมให้ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน 
    อุตสาหกรรมเชื้อเพลงและเคมีชีวภาพ : เนื่องจากประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่หลากหลาย ท าให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพตามนโยบาย Bio Economy 
     ธุรกิจท่องเที่ยว จากการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง และสนามบินอู่
ตะเภา จะเป็นการดึงเครื่องบินเช่าเหมาล าตรงสู่เมืองพัทยา โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียที่มี
สัดส่วนถึง 45% ของตลาดนักท่องเที่ยวในพัทยา อีกทั้ง การพัฒนาท่าเรือน้ าลึกจุกเสม็ด จะสามารถรองรับ
ตลาดท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องมากกว่าเดิม 
      ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  เนื่องจากมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรมากขึ้นตามพ้ืนที่ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีการลงทุน
มากขึ้น ภายหลังจากท่ีมีการชะลอการลงทุนมาระยะเวลาหนึ่ง 
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  จ านวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ฟ้ืน
ตัวมาเป็นบวกจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ -2.3 ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ท าให้มีการ
ขยายและลงทุนเพ่ิมขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตอ่ืน ๆ ประกอบด้วยการโม่ บด หรือย่อยหิน การท าเครื่องมือ เครื่องใช้ 
หรืออุปกรณ์การแพทย์ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ส าหรับปี 2562  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.3   

          3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ทิศทางหรือนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง “ทิศทางการพัฒนา (Positioning)….” 

“จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา  เป็นเมืองที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี – เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย แนวคิด
ดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง  

  กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยอง  เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจของ
จังหวัดโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้ง
โอกาสและข้อจ ากัดของการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

 เป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยมุ้งเน้นการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ บน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ซึ่งได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดแนวทาง คือ 

  1. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการก ากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย  
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
โดยเฉพาะในพ้ืนที่มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม       
ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด   

            3. เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทย
และอันดามัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจ านวนมากข้ึน   
  4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ขยายขีดความสามารถของ
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โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
ทั้งทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่ายน้ า  (น้ าดิบ 
น้ าประปา) ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ น้ าเสีย และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

 5. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการเชื่อมโยง
ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

 นโยบายทางด้านเศรษฐกิจตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor Development โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม ได้แก่ (1) การลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งระบบ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปกา ร           
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา (2) แผนด าเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ (3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และ
การจัดหาแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ (4) แผนการ
พัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

 การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ด าเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เขตที่อยู่อาศัยโดยจังหวัดระยองถูกก าหนดให้เป็น “เมืองนานาชาติมาตรฐานโลก น่าอยู่ที่สุดในอาเซียน  เมือง
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 หุ่นยนต์เพ่ือการผลิต การบินและโลจิสติกส์ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ-เคมีชีวภาพ ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยมุ่งหวังให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
แหล่งลงทุนหลักของประเทศโดยจะขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนเชื่อมการลงทุนสู่ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตกและทวาย และเชื่อมโยงทางน้ าไปถึงชายฝั่งทะเลกัมพูชา โดยสิ่งที่จะเกิดข้ึนในระยะต่อไปคือ
จะมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ เช่น การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา
เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน การพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ และขนส่งผู้โดยสาร การขยายท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกร รม
มาบตาพุด การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาระบบราง 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นต้น     

 จะเห็นว่านโยบายดังกล่าว รัฐบาลจะเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนให้        
จังหวัดระยองอย่างมหาศาล แต่กระนั้นก็ตามก็อาจเกิดปัญหาตามมาอีกมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงถือเป็นโอกาสส าคัญที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองจะร่วมกันพัฒนา
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ประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน การผลิต บุคลากร การสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
ค้นคดินวัตกรรมแล้วน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด   

 เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life) เป็นการเสริมสร้างการ
พัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย 
  
   สุขภาพดี คือการมีสุขที่ดีท้ังทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปัญญาและสังคม 
   สวัสดิการที่ดี คือประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
   สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  ปลอดมลพิษ  มีสุขภาพที่ดี  มีโครงสร้างของเมือง      
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ที่ครบถ้วนและทั่วถึง 

 มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development) 
     - การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวย
และระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมมุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
   - ปรับเปลี่ยนการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาพของอุตสาหกรรม           
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่ โดยน าแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco–
Industrial Town) มาใช้อย่างจริงจัง   
   - เพ่ิมน้ าหนักให้กับการพัฒนาด้านสังคม  สุขภาพสิ่งแวดล้อม การเกษตร การท่องเที่ยว 
และพาณิชยกรรม เพ่ือกลับไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ 4 ขา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและการเจริญเติบโต 
   - เพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจการค้า (พาณิชยกรรม) อย่างกว้างขวาง ทั้งการค้าปลีกและ
การค้าส่งเพ่ือให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนได้ 

 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Phylosophy)  
มาประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาให้กระจายไปทุกภาคส่วน โดย 

    - ภาครัฐ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวง วางกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมให้เกิดความสมดุลและกระแส
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

   - ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความส าคัญกับการพ่ึงตนเองใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ลงทุนขยายกิจการอย่างคอยเป็นค่อยไป แบ่งผลก าไรคืนสู่สังคมและดูแลพนักงานอย่างมีคุณธรรม  

  - ภาคเกษตร เน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ ใช้เพ่ือเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน  

  - ภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็ง   
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 การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

(1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัดระยอง 
- ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  
  จุดแข็ง (Strengths : S) :  จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น

ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในจังหวัดระยอง    
  จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง  

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

1.  เป็นฐานเศรษฐกิจส าคัญจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่อหัวของประชากรสูงสุด มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวน 
การผลิตมากขึ้น 

2.  มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  

3.  มีสถาบันการศึกษา วิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนหลาย
แหล่งที่สนับสนุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่    

๔.  เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ยางพารา  

5.  เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลสดและแปรรูป ส าหรับ
บริโภคภายในและสามารถส่งออกได้  

6.  จังหวัดระยอง เป็นแหล่งผลิตทรายแก้ว ซึ่งเป็น
วัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรม กระจก เซรามิก และ
การผลิตอ่ืนๆ 

7.  ภาคเอกชนให้การร่วมมือและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นอย่างดี          

8.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ค่อนข้าง  
สมบูรณ ์เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เช่น มีการ
จัดการแหล่งน้ าส าหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ชัดเจนเพ่ือรองรับกับความต้องการใช้น้ า                                                                       

1.  ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 
ส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยี เงินทุน องค์
ความรู้จากต่างประเทศเป็นหลัก  

2.  ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนา เรื่อง
การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
เป็นผลให้ไม่สามารถสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  

3.  โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง ก่อปัญหาด้านมลพิษ 
ควัน เสียง น้ าเสีย น้ าทิ้ง ที่ลักลอบปล่อยลงสู่คลอง
สาธารณะ รวมถึงการลักลอบทิ้งกากของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
โดยรอบ 

4.  การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีแรงงาน
ต่างถิ่นทั้งภายในและนอกประเทศ อพยพเข้ามา
ท างานในพื้นที ่ก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ 
ปัญหาประชากรแฝง อาชญกรรมในรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น 

5.   ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ค่าครองชีพ
สูงแต่การกระจายรายได้ค่อนข้างต่ า 

6.  ขาดแคลนแรงงานในกลุ่ม SME เนื่องจากไม่สามารถ
จ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่   

 7.  แรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 
ที่ขาดทักษะ (Unskilled) ไมส่อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน                      
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9.  ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทะเลและทางอากาศ 
เช่น สนามบินอู่ตะเภา, ท่าเรือน้ าลึกมาบตาพุด 

10. มีการจัดพื้นที่รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม     
(10 นิคมอุตสาหกรรม 5 เขตประกอบการ ชุมชน
อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม)  

11. ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งตระหนักถึง     
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม              

8.  การบริหารจัดการข้อมูลด้านสารสนเทศ 
(Information Management) ระหว่างภาคเอกชน
กับภาครัฐ ไม่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ                         

9.  ปัญหาการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะพ้ืนที่เขต
นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน 
การขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้
การบริการโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า  
ประปา ถนน และการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพ่ิมข้ึน            

(2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
           - โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม

ภายนอกของหน่วยงานเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   

          - อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลเสียต่อหน่วยงาน เช่น ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ซึ่งหน่วยงาน ต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง และพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้ 

 

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

1.  นโยบายของรัฐบาลที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย                                                    

2.  นโยบายรัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และส่งเสริมการลงทุนใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S – Curve/New S – 
Curve รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ เครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

     ต่าง ๆ เช่น การขยายถนน รถไฟฟ้ารางคู่ มอเตอร์
เวย์ ท าให้การขนส่งสินค้า การบริการ และการ
ท่องเที่ยวมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

3.  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการค้าเสรี
อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียน จะมีการลดภาษีอย่างสมบูรณ์ 
และมีการร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ 
และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

 1. นโยบายการค้าเสรีที่รัฐบาลท าไว้กับประเทศต่างๆ 
เป็นเสมือนการเปิดช่องทางในการแข่งขันทาง
การค้า ในต่างประเทศมากขึ้น  

2.  นโยบายการกีดก้ันทางการค้าในบางประเทศหรือ
บางภูมิภาคมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3.  ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน  

4.  ความผันผวนของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีผล
ต่อราคาน้ ามันในประเทศซึ่งส่งผลกระทบความไม่
แน่นอนของต้นทุนในการผลิตและการขนส่ง  

5.  นโยบายของรัฐบาลเรื่องการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า  
๓๐๐ บาท อาจมีผลต่อต้นทุนการผลิตที่จะเพ่ิมขึ้น
ในภาคอุตสาหกรรมและการตัดสินใจที่จะเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยของกลุ่มทุนต่างชาติ     
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4.  มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม                                           

6.  โครงการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
รับรองฝีมือแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ท าให้
แรงงานมีโอกาสพัฒนาฝีมือ และได้รับการรับรอง
สามารถเรียกร้องค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวง
แรงงานก าหนด                                                                      

7.  นโยบายของรัฐบาลที่เอ้ือประโยชน์ต่อการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน เช่น รถไฟ
รางคู่รถไฟความเร็วสูง ถนนทางด่วนพิเศษ เป็นต้น 

8.  การเกิดขึ้นประชาคมอาเซียน อันจะเป็นการ
เชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เข้าด้วยกัน
ท าให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็ว                                                            

9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้ง
เทคโนโลยีสาร สนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะท าให้มี
โอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการการของผู้บริโภคที่
หลากหลาย ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และ
ราคา คือการพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมกระบวนการการ
ผลิตที่สะอาด มีส่วนช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร 
และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากข้ึน 

10. มีท่าเรือน้ าลึก และสนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
ที่สามารถขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ทั่วโลก 

6.  ปัญหาทางการเมืองในประเทศ มีผลเชื่อมโยงต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศ  

7.  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้ภูมิอากาศ
แปรปรวน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนการก่อ 
การร้ายสากล มีผลกระทบด้านการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว     

8.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถึงแม้จะเป็นโอกาส
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันอาจ
เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น 
จารกรรมข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคล การก่อการ
ร้าย และยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้าน
วัฒนธรรมอย่างหลากหลายที่ยังขาดแนวทางการ
คัดกรอง อาจน าไปสู่วิกฤติศีลธรรมและปัญหา
สังคม                                                              

9.  การจัดผังเมืองที่ไม่มีความเป็นระเบียบและความ
ชัดเจนส่งผลต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม                       

10. การพิจารณา EIA HIA มีความล่าช้า 

11. การขาดแคลนแรงงานจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง   
ประชากรเป็นผู้สูงอายุ การหันไปประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว แรงงานบางส่วนต้องคดีอยู่ใน
เรือนจ าจากปัญหายาเสพติด เป็นต้น      

12. ศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้าน
(โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
สูงขึ้น อาจลดบทบาทความน่าสนใจของจังหวัด
ระยอง (ด้านการท่องเที่ยวและด้านอุตสาหกรรม) 
และประเทศไทยลดลง 

13. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า (Covid-19) ท าให้กระทบต่อการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจังหวัด เนื่องจากจังหวัดระยองเป็น
อุตสาหกรรมการส่งออก หากเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะอเมริกาหรือยุโรปชะลอตัว จังหวัดจะ
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 
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 (3) TOWS Matrix 

จุดแข็งและจุดอ่อน (SO) 

การที่จังหวัดระยองมีที่ตั้งเชิง
ยุทธศาสตร์และโดดเด่นด้านสินค้า
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
ประกอบกับโอกาสที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนจากนโยบายส าคัญของ
พ้ืนที่และการลงทุน รวมทั้งการ
สนับสนุนจากนโยบายส าคัญของรัฐ
ทางด้านเศรษฐกิจ และนวัตกรรม 
โดยเฉพาะการเป็นจังหวัดในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก = ควรใช้กล
ยุทธ์เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเทคโนโลยี ควบคู่กับ
การใช้นวัตกรรม โดยดึงศักยภาพ
ต่าง ๆ ที่มีมาใช้ใน ทั้งด้าน
ท่องเที่ยว ด้านเกษตร และด้าน
อุตสาหกรรม 

จุดแข็ง  

S1: เป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีเงิน
ลงทุนมากที่สุดของประเทศ  

S2: มีสถาบันการศึกษา แหล่ง
วิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

S3: มีความเข้มแข็งในการ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการ   
ส าหรับคลัสเตอร์ยานยนต์ 

S4: มีสนามบินอู่ตะเภาซึ่งจะเป็น
Aviation Hub ที่ส าคัญในภูมิภาค 

จุดอ่อน  

W1: มีภัยพิบัติจากอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนและมลภาวะจากอุตสาหกรรม 

W2: ผังเมือง ไม่ได้แบ่งแยกพ้ืนที่เป็น
โซนโรงงาน เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย  

W3 : ประชากรแฝงจ านวนมาก  

W4 : ขาดการสืบสานต่อยอด
วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณข์อง
ท้องถิ่น 

W5: ขาดความเข้มแข็งในการ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการ OTOP 

โอกาส  

O๑: กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรม4.0 

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 

กลยุทธ์แก้ไข 

O1O2O3O6O9O10  W1W2W4   

พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการและบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและ
ตรงต่อความต้องการ 

O1O2O6 W1W2W3 

การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนใน
จังหวัดอาจท าให้เกิดปัญหาด้านความ
เป็นเมืองน่าอยู่และปัญหาสังคม 
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สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 

S1S2S6S7S8  
O1O2O3O7O8O9 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
Cluster ในอุตสาหกรรมที่ส าคัญ
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

W2O5 พ้ืนที่การเกษตรทยอยลดลง
และอาจไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนา Bio economy 

O8O9O10  W6 
สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ
พัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียวที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ส่งเสริมสถานประกอบการประกอบ
กิจการโดยมีเกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

อุปสรรค 

T๑: มูลค่า การลงทุนวิจัยทางด้าน
นวัตกรรมยังอยู่ในระดับต่ า 

T๒: ภยัคุกคามต่อความม่ันคง  มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น 

T๓: ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

T๔: SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย 
และ OTOP ปรับตัวไม่ทัน 

T๕: การพิจารณา EIA HIA ล่าช้า  

T๖: ภาพลักษณ์ของ
ภาคอุตสาหกรรมประชาชน       
ยังมีความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

S1S2S3  T1 ควรน าองค์ความรู้
และการวิจัยพฒันาของภาคเอกชน
มาใช้ประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจ
โดยรวมให้มากข้ึน 

S1S2S3  T3T5T6 
ภาคอุตสาหกรรมควรมีธรรมาภิบาล 
ภาครัฐควรปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
โปร่งใสรวดเร็วเพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ในพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นได ้

S4  T2T4 นักท่องเที่ยวและ 

นักธุรกิจจะเดินทางเข้ามาในพืน้ที่
จ านวนมากซึ่งอาจเกิดปญัหาด้าน
ความสงบสุขและปัญหาสงัคม 

S1S2S3S4  T1T2T8 

เสริมสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการใช้ตราสินค้า และ
สร้างความม่ันใจและเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริโภคและตลาดทุกระดับ 

กลยุทธ์เชิงรับ 

W1W2W3  T2T3 ควรเตรียมความ
พร้อมในเรื่องความปลอดภัยในทุก
รูปแบบและผู้มีหน้าที่ในก ากับ/
ควบคุมต้องมีความตรงไปตรงมาใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

W4W5  T1T3T4 ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กยังคงเคยชินกับการขอรับ
ความช่วยเหลืออาจปรับตัวไม่ทันกับ
เศรษฐกิจและสังคมที่จะเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ซึ่งไม่สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างยั่งยืน และจะท าให้ช่องว่าง
ระหว่างประชาชนขยายตัวมากข้ึนได้ 

W6W10W11  T7T9T11 

สนับสนุนการบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมครบวงจร 

W8  T2T3T8 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับ 
ทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 
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จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) 

จุดอ่อนหลักที่ส าคัญคือความ
เชื่อมั่นเรื่องการเมือง ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และทัศนคติที่ต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขาดการ
จัดการซัพพลายเชนของสินค้า
เกษตรและการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่มีอุปสรรคคือ
ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและ
การแข่งขันกันเองภายในกลุ่ม
ประเภทอาเซียน = ควรใช้กลยุทธ์
สร้างความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีสะอาด
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางด าเนินการ 

  

 

 (4) ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 

โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

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

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

- การสนับสนุนสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ ในอัตราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสม 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้
ผู้ประกอบการน าไปพัฒนากิจการ 
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ประชาชน/ผู้บริโภค - ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ไดค้รบถ้วนและ
ถูกต้องมากขึ้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐมากขึ้น 

ชุมชน - ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประกอบการต้องการให้มีการควบคุม ดูแล
การประกอบกิจการโรงงาน ให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- โรงงานใส่ใจและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง น าเอาหลัก       
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบการ และมีการด าเนินการด้าน CSR 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข่าวสารให้กับชุมชน 

หน่วยงาน/สถานศึกษา - มีข้อมูลสนับสนุนในด้านการศึกษา 
- มีข้อก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
- มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
- มีการบูรณาการและประสานงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาพรวม 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 
3.2.๑ วิสัยทัศน์:  

“พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจ  
ชั้นน าและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  

3.2.2 พันธกิจ:   
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันได้ในตลาดโลก  
2) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
3) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัดระยอง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 

 

3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจั งหวัดระยอง  
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและการ

ลงทุนภาคอุตสาหกรรม    
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อ

ชุมชน/สังคม 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

1. ภาคอุตสาหกรรมมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการ มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนผลิตภัณฑ์มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับใน
อาเซียนและภูมิภาค  

3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้และการมีงานท า ส่งผลต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2564 256๔ 2565 

1.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในสาขา
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

1.2 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่
และ/หรือจ านวนผู้ประกอบการราย
เดิมได้รับ การพัฒนา 

ราย 45 45 45 45 45 

1.3 จ านวนผู้ประกอบการได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 

ราย 55 55 55 55 55 

1.4 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้จาก                
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

กลยุทธ์/โครงการ ที่จะด าเนินการแนวทางการพัฒนาด้านที่ 1: ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
            หน่วย : ล้านบาท 
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กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาขีด     
ความสามารถของ 
ผู้ประกอบการ  
และบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 
อย่างต่อเนื่องและ           
ตรงต่อความ
ต้องการ 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณกลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs    
ภาคการผลิต รองรับ EEC 

 
 
11.625 

   
 

11.625 

  

 โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดย่อม 
• โครงการเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม 
กิจกรรม : ส่งเสริมและ
พั ฒ น า ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  SMEs 
จังหวัดระยอง รองรับ EEC 
•  โ ค ร งการ เ ส ริ มส ร้ า ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
เป็น Smart SMEs  

 
 
10.000 

 
 

4.200 
 
 
 
 
 
 
2.135 

 
 

 
 
10.0
00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.100 
 

 
 
 
 
 

2.100 
 
 
 
 
 
 

2.135 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง กรม 
• โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค 

 
 
 
1.450 

 
 
 

0.29
0 

 
 
 

0.29
0 

 
 
 

0.290 

 
 
 

0.290 
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กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

 โครงการอ่ืนๆ  
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เขตนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 
• โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

 
 
 
 

2.296 

  
 
 
 
2.29

6 
 

   

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์อุต
สาห- กรรมเชิง
สร้างสรรค์ 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบแห่งอนาคตสู่  
Thaniland 4.0 
 

 
 

21.400 

 
 

 

 
 
10.7
00 

 
 

10.70
0 

  

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสริมสร้าง
แรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการใช้
ตราสินค้า และ
สร้างความม่ันใจ
และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริโภคและ
ตลาดทุกระดับ 

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

 
 
1.200 

 
 

0.24
0 

 
 

0.24
0 

 
 

0.240 

 
 

0.240 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง 
Cluster ใน
อุตสาหกรรมที่
ส าคัญของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 

 
 

31.000 
 
 

  
 
12.9
50 
 

 
 
 

 
 
18.65

0 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒: พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์  
ปัจจัยแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมและเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้

ขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2564 256๔ 2565 

2.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

2.2 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มข้ึน
ในแต่ละปี 

ราย 200 200 200 200 200 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อปัจจัยแวดล้อมและ
ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

กลยุทธ์/โครงการ  ที่จะด าเนินการในแนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒: พัฒนาปัจจัยแวดล้อมและข้อมูลที่เอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

           หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน
รองรับ
อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการที่ สอจ.  
ของบประมาณกลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 

 
 
 
31.000 
 
 

  
 
 
12.95
0 
 

 
 
 
 

 
 
 
18.6
50 
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กลยุทธ์ โครงการ 

รวม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

• โครงการเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs  
ภาคการผลิต รองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

11.6
25 

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 
 
 

   
 
11.62
5 

 
 

11.6
25 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
64.000 

   
 
 
64.00
0 

  

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมให้มี
ความเชื่อมโยง
กับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ สอจ.           
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการศึกษาและจัดท า
ระบบฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม จังหวัด
ระยอง 
 

 
 

3.020 

    
 

3.02
0 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน/
สังคม 

เป้าประสงค์ 

ภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น 

โรงงาน 35 35 35 35 35 35 

3.2 จ านวนสถานประกอบการผ่าน
เกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี 

โรงงาน 5 5 5 5 5 5 

3.3 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชน
ต่อการประกอบการของโรงงาน 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 

3.4 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

กลยุทธ์/โครงการ  ที่จะด าเนินการในแนวทางการพัฒนาด้านที่ 3: เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

              หนว่ย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริม                    
สถานประกอบการ
ประกอบกิจการโดยมี
เกณฑ์มาตรฐาน          
ความปลอดภัยท่ีไม่ส่ง 

โครงการที่ สอจ.    
ของบประมาณกลุ่มจังหวัด 
• โครงการจัดตั้งกลุ่ม
เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน
เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรม 

 
 

5.500 
 
 
 
10.000 

 
 

 
 
 
 
5.000 

 
 

5.500 
 
 
 

5.000 
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กลยุทธ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

• โครงการส่งเสริมการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้
สถานประกอบการและ
ชุมชน (CSR) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 

 
 
 

  
 

 โครงการที่ สอจ.           
ของบประมาณจังหวัด 
• 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 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
• โครงการ การด าเนินงาน

ศูนย์ Eco center 

 
 
 

3.518 

 
 
 

3.518 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.870 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.870 
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กลยุทธ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการกาก
อุตสาหกรรม 
ครบวงจร 
 

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

 
 

0.472 

 
 
0.472 

    

 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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เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยง
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับจังหวัดในและนอกประเทศโดยเฉพาะภาวะความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัดระยองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจากนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลและส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
ต่อจังหวัดทั้งเชิงบวกและลบกรอบแนวคิดส าคัญในการแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 คือ  
“ จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนาเป็นเมืองที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี – เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแนวคิด
ดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง 
  กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยองเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจของจังหวัด
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางและค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้ งโอกาส
และข้อ จ ากัด ของการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังนี้ 

  เป็นเมืองท่ีมีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจก าหนดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกโดยมุ่งเน้นการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุลมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่ วม
และได้รับการยอมรับจากชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการบริการ
สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึงสามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
โดยก าหนดแนวทาง คือ  
   1. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะการก ากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องส่งเสริมให้ภาคประชาชนสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
   2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
โดยเฉพาะในพ้ืนที่มาบตาพุดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมใน
รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด  
   3. เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและ
อันดามันเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจ านวนมากข้ึน  
   4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนและรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศขยายขีดความสามารถของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก
ทางรางทางเรือและอากาศพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงข่ายน้ าระบบไฟฟ้าเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะน้ าเสียและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
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วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
   5. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภาค
เศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยววิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งนี ้ 

  จะสอดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development) จังหวัดระยองถูกก าหนดให้เป็น “ เมืองนานาชาติมาตรฐานโลกน่าอยู่ที่สุดใน
อาเซียนเมืองธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเน้นการวิจัยด้านอาหารไบโออีโคโนมีและปิโตรเคมีเคมีภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายอีก 10 ประเภทคือ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New 
S-Curve) จะเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าการลงทุนให้จังหวัดระยองอย่างมหาศาลจึงถือเป็นโอกาสส าคัญที่
ทุกภาคส่วนจะร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิตบุคลากรการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือค้นคิดนวัตกรรมแล้วน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of Life) เป็นการเสริมสร้างการพัฒนา
จังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดีสวัสดิการดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย  

สุขภาพดี คือ การมีสุขท่ีดีทั้งทางกายใจจิตวิญญาณ / ปัญญาและสังคม 
   สวัสดิการที่ดี คือ ประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

  สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ปลอดมลพิษมีสุขภาพที่ดีมีโครงสร้างของเมืองที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ครบถ้วนและทั่วถึง 

มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development) 
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญกับการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและ
ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมมุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้ง
ภายในและต่างประเทศพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

- ปรับเปลี่ยนการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาพของอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลภาวะไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่โดยน าแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Town) มา
ใช้อย่างจริงจัง-เพ่ิมน้ าหนักให้กับการพัฒนาด้านสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมการเกษตรการท่องเที่ยวและพาณิช
ยกรรมเพ่ือกลับไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ 4 ขาซึ่งเป็นพ้ืนฐานเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการพัฒนาและการเจริญเติบโต 

- เพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจการค้าพาณิชยกรรม) อย่างกว้างขวางทั้งการค้าปลีกและการค้าส่ง
เพ่ือให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy) มาประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาให้กระจายไปทุกภาคส่วนโดย 
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  ภาครัฐ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงวางกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมให้เกิดความสมดุลและกระแสการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความส าคัญกับการพ่ึงตนเองใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลงทุนขยายกิจการอย่างคอยเป็นค่อยไปแบ่งผลก าไรคืนสู่สังคมและดูแลพนักงานอย่างมีคุณธรรม 

- ภาคเกษตร เน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลด
รายจ่ายของครัวเรือน 

- ภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมการพึ่งตนเองพัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชนสร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็ง 

 
1. เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดปี 2561-2565  

เมืองนวัตกรรมก้าวหน้าพัฒนาอย่างสมดุลบนพื้นฐานความพอเพียง 
City innovative advances, Balanced development and Based on the sufficiency economy 

 
2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย  
1) เศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคพาณิชยกรรมเป็นไปอย่างสมดุล  
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความความมั่นคงทางสังคมบน

พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม  
4) เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการน านวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม

ควบคู่กับมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565                                                     หน้า 54 
 

ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ)  

ล าดับที ่ โครงการ 
แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

(Eco Industrial Town) 
งบจังหวัด 6,032,000 

2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green SMEs & OTOP) ด้วยแนวคิด BCG 

งบจังหวัด 6,000,000 

3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการคลองน  าหู  งบจังหวัด 2,000,000 

4. โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวสิาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

งบจังหวัด 3,000,000 

5. โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวสิาหกิจชุมชน สู่ระบบ
มาตรฐานสากล 

งบจังหวัด 4,880,000 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคลัสเตอร์อาหารทะเลแปรรูป  งบจังหวัด 3,550,000   

7. โครงการผลติปุ๋ยอัดเม็ดจากขยะอนิทรีย ์
(กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) 

กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

3,000,000 

8. โครงการพัฒนาและยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

(Eco Industrial Town) (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด) 

กองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า 

300,000 

9. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยแนวติด BCG งบกระทรวง 
 

3,574,510 

10. โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 (Eco Industrial Town) 

งบกระทรวง 
 

2,759,400 

11. โครงการผลติปุ๋ยอัดเม็ดจากขยะอนิทรีย ์ งบกลาง 2,996,150 

12. การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม งบกระทรวง 1,473,500 

13. โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(งบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ับผลกระทบจากโควดิ-19) 

งบโครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจฯ 

3,080,000 

14. โครงกรส่งเสริมและพัฒนาสินคา้อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
(งบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ับผลกระทบจากโควดิ-19) 

งบโครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจฯ 

1,430,000 
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๑. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้ให้ความส าคัญ 
กับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมให้เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
พื้นที่ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถ
อยู่ร่วมกันกับชุมชน  
     นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 ได้ก าหนดให้ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตเดิมที่เน้น
การใช้ทรัพยากร  สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองค์ความรู้ ซึ่ง
เป็นการผลิตที่มีมู ลค่ าสู งและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตและบริโภคที่ท าลายสิ่งแวดล้อมสู่วิถี
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ท่ีมีแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
     แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
ประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ก าหนดเป้าหมายให้
จังหวัดระยองมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการ
ด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้าง
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประเด็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อให้สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นที่
เป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ   
2. เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ และชุมในพื้นที่ใหม่ 
(ระยะที่ 2) ที่พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้มีธรร
มาภิบาลในการประกอบธุรกิจ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการลดภาวะ
โลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                                                                                                 
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียว สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  
1. ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 400 
ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนา  
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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2. สถานประกอบการ จ านวน 30 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรม 
สีเขียว ระดับ 3  
3. สถานประกอบการ จ านวน 10 ราย และชุมชน จ านวน  
2  ชุมชน  ชุมชนละอย่างน้อย 20 คน ในพื้นท่ีใหม่ (ระยะ 
ที่ 2)  ที่พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการลดภาวะโลกร้อน และ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม     
 ผลลัพธ์ :  
1.จั งหวัดระยอง มี แผนปฏิบั ติ การการพัฒนาเมื อง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 5 ปี  (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)  
ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของพื้นที ่ 
2. พื้นทีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ใหม่ 
(ระยะที่ 2)  สามารถลดปัญหาด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบ         
ต่อประชาชนในพื้นที ่

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 1. จ านวนพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหม่ (ระยะที่ 2) 
อย่างน้อย 1 พื้นที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี 2 
2. จ านวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรม 
สีเขียว ระดับ 3 จ านวน 30 ราย 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ สนับสนุนการด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์รองรบัเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๗. ระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 .การด า เนินการด้ านพัฒนา เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กิจกรรมหลักที่  2 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 
กิจกรรมหลักที่  3 การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกของสถานประกอบการและชุมชน 

๙. งบประมาณ 6,032,000 บาท (หกลา้นสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
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๑. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Green SMEs & OTOP)  
ด้วยแนวคิด BCG 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล     ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ า ทาง
อากาศ ปริมาณขยะจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
บางส่วนยังขาดความรู้ ในการน าของเสียมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ด้ วยการน า เทคโนโลยี สะอาด  (Clean Technology)  
การผลิตที่สะอาด  (Cleaner Production) การป้องกัน
มลพิษ (Promotion Prevention) การลดการเกิดของเสีย
ในกระบวนการผลิต (Waste Minimization) และหลักการ  
3 R มาใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิ่ม (Value-added )  
        เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความ ความเข้าใจ ให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่ขาดความรู้   
ในการน าของเสียมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการน าเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) การผลิตที่สะอาด  (Cleaner 
Production) การป้องกันมลพิษ (Promotion Prevention) 
การลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต (Waste 
Minimization) และหลักการ 3 R มาใช้ในกระบวนการผลติ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added ) 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จึงได้จัดท ากิจกรรม
พัฒน า ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  SMEs แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green SMEs & OTOP) ด้วย
แนวคิด BCG ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ 
วิสาหกิจชุมชน  ในพื้นที่จังหวัดระยอง  ให้สามารถลดของ
เสียจากกระบวนการผลิต 
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน  
ในพื้นที่จั งหวัดระยอง ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  
1. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดระยอง จ านวน 20 ราย มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้  
2.ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดระยอง   มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 
20 ผลิตภัณฑ์  
 ผลลัพธ์ :  
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1. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน  ในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง จ านวน 20 ราย สามารถลดของเสียจาก
กระบวนการผลิตได้ ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง  
2. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดระยอง  ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีโอกาสในการแข่งขันในตลาด และสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 1. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดระยองสามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้ 
จ านวน 20 ราย 
2. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีศ
จังหวัดระยอง  มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม จ านวน 
20 ผลิตภัณฑ์ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่  3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ สนับสนุนการด า เนินการที่มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๗. ระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และ
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 ราย  
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมจ้างเหมาบริการให้ค าปรึกษาด้าน
พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมในการ
ขอรับรองมาตรฐาน อย. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
และมาตรฐานอื่นๆจ านวน 20 ราย 
กิจกรรมหลัก 3 จ้างเหมาบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ออกแบบสถานท่ีผลิตที่ได้มาตรฐาน จ านวน 20 ราย 
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

๙. งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถว้น) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
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๑. ช่ือโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580  
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่ งขันที่ รั ฐบาลให้ความส าคัญต่ อการวิ จั ย  
การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่ 
การผลิตที่ทันสมัย เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ประกอบกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันนออกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการ
แข่งขันส าหรับภาคอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาจังหวัด
ระยอง 5 ปี (พ.ศ.2566- พ.ศ.2570) ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และ ขนาดย่อม (SMEs)  เพื่อเพิ่ม ช่องทางการตลาด  
     ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน 
ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมวิสาหกิจ
ขนาดกล า งและขนาดย่ อม  วิ ส าหกิ จ ชุ มชน  และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิในพื้นที่รับผิดชอบ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ให้กับ
ผู้ ประกอบการ  SMEs และวิสาหกิจ ชุมชน ในพื้ นที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต : 
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 10 ราย 
ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย      
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม มี โอกาสในการแข่งขันตลาด 
ทั้งตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ 
2. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จ านวน  
10 ราย ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                       

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

1. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จ านวน  
10 ราย ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                                    
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2.ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จ านวน  
10 ราย ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                      

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด 1  ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 

๗. ระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 

กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และ
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเชิงสร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์ตน้แบบ 
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดท าผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมการก ากับติดตามประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงาน 

๙. งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 

๑. ช่ือโครงการ โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศที่มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพของจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคม ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างการบูรณา
การและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนต้องมีการบูรณา
การท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ได้  
     แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจ ก้าวหน้า และประชาชน
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้
ภายใน และภายนอก นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ชาติการ
พัฒนาจังหวัดยังก าหนดประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
มุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และ 
เสริมสร้างรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยประเด็นการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม ก าหนดเป้าหมายให้จังหวัดระยองมุ่งสู่
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การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs)  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานให้ 
แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และสามารถยกระดับ 
สู่มาตรฐานสากล 
๒. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต : 
1. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 20 ราย 
(80 คน) ที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับความรู้ด้านมาตรฐานสากล 
ได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพและการให้ ค าปรึกษาแนะน า 
เชิงลึกด้านมาตรฐานสากล 
2. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 20 
ราย  ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก
ด้านมาตรฐานสากล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
ผลลัพธ์ : 
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับค าปรึกษา
แนะน าด้านการยกระดับมาตรฐาน และได้รับการตรวจ
ประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

1.ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่ ได้รับ
ค าปรึกษาแนะน าด้านการยกระดับมาตรฐานสากล และ
ได้รับการตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสากล 
2. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 20 ราย 
ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้าน
มาตรฐานสากล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการด าเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสั งคม และการสร้ างนวัตกรรมอย่ าง
สร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๗. ระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสากล 
3.กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิง
ลึกด้านมาตรฐานสากล 
4.กิจกรรมจ้างเหมาผู้เช่ียวชาญ Pre Audit (ตรวจประเมิน
เบื้องต้น) 
5.กิจกรรมจ้างเหมาผู้ให้บริการและตรวจประเมินระบบ
มาตรฐานสากลด าเนินกิจกรรมตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานสากล จ านวน 20 สถานประกอบการ 
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6. กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน และมอบประกาศนียบัตร
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

๙. งบประมาณ 4,880,000 บาท (สีล่้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 

๑. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคลัสเตอร์อาหารทะเลแปรรูป 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580   
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่ งยืน ทั้งด้านเศรฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคม 
ประกอบกับยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร กรอบแนวทางการ
พัฒนา การเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน
ระยะปี พ.ศ. 2565 – 2570 ให้ความส าคัญในการพัฒนา
และยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าเกษตรภาคเกษตร 
เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยใช้ตลาดน า
การผลิต (Demand pull) ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความต้องการ
ของตลาด การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่จากผลงานการวิจัย
ทางด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติจริง และการพัฒนา
มาตรฐานสินค้า 
     ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(อีอีซี) จ าเป็นต้องพัฒนาพ้ืนท่ีให้รองรับการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการต่างๆ ซึ่งการพัฒนาของ
พื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่ และความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรม ประชาชน
ผู้ที่มีอาชีพท าประมงจากกรณีการถมทะเล เพื่อพัฒนาเป็น
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ท าให้ชาวประมงในพื้นที่ต้อง
ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ  ท าให้รายได้ของ
ชาวประมงลดลงและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณสัตว์น้ าที่ลดลง และต้องออกเรือเพื่อจับสัตว์น้ าใน
ทะเลที่ไกลขึ้น 
     เพื่อแก้ปัญหากระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่ และความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรม และ
ประชาชนผู้ที่ท าอาชีพท าประมง ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง จึงได้น าแนวทาง การส่งเสริมและพัฒนา 
คลัสเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนผู้ท าอาชีพประมง ด้วยการแปรรูปอาหาร
ทะเลให้มีมูลค่าเพิ่ม 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน ด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง  
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๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของคลัสเตอร์อาหารทะเลแปรรูป ด้วยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
การตลาด และการบริหารจัดการ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต : 
1. มีการจัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์อาหารทะเลแปรรูป จ านวน  
๑ คลัสเตอร์ และมีแผนการพัฒนา อย่างน้อย ๑ แผน 
2. ผู้ประกอบการ SMEs  OTOP  วิสาหกิจชุมชน ผู้มีอาชีพ
ประมง หรือผู้มีอาชีพแปรรูปอาหารทะเล จ านวน 15 ราย  
ได้รับค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ด้านการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด และ ด้านการ
บริหารจัดการ 
ผลลัพธ์ : 
ผู้ประกอบการ SMEs  OTOP  วิสาหกิจชุมชน ผู้มีอาชีพ
ประมง หรือผู้มีอาชีพแปรรูปอาหารทะเล  มีศักยภาพ และ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

1 .มี ก ารจั ดตั้ ง กลุ่ มคลั ส เ ตอร์ อ าหารทะ เล แปรรูป  
1 คลัสเตอร์ และมีแผนการพัฒนาอย่างน้อย 1 แผน 
2.ผู้ประกอบการ SMEs  OTOP และวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน ผู้แปรรูปอาหารทะเล ได้รับค าปรึกษา
แนะน าเชิงลึก เพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การตลาด และ
การบริหารจัดการ  จ านวน 15 ราย 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ สนับสนุน การด าเนินการที่มีความรับผดิชอบต่อ
สังคมและการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลกัที่ 1 กิจกรรมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อาหาร
ทะเลแปรรูป 
กิจกรรมหลกัที่ 2 กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้าน
การผลิต ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ ด้าน
การตลาด และด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมหลกัที่ 3 กิจกรรมการก ากับติดตามประเมินผล 
และเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

๙. งบประมาณ 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
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๑. ช่ือโครงการ โครงการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากขยะอินทรีย์ 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
คุณภาพของประเทศในทุกภาคส่วน และพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยเฉพาะในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 3 จังหวัด 
คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  จึงท าให้ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิด
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมท้ังทางน้ า ทางอากาศ ขยะ รวมทั้ง
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค  ชายหาด แม่น้ า ล าคลอง  
     จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการมีการขายตัวอย่างรวดเร็ว ที่ดินถูกนายทุนซื้อไปหมู่บ้าน
จัดสรร คอนโดที่พัก ร้านค้า ฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่
เกิดขึ้น วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องปรับตัวไปตามบริบทและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  เช่นเดียวกับเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมืองระยอง ที่มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในพื้นที่จ านวน
ไม่น้อยกว่า 30,000 คน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะที่เงินจ านวน
มากหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด  จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
และมลภาวะ รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย 
     ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับเทศบาลต าบลเนินพระ จัดท าโครงการ
เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ ด้วย 3 R เพื่อลดปัญหาในการจัดการ
ขยะ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value-added )  ให้กับชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่เทศบาลต าบลเนินพระที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ  ในการ
น าของเสียมาสร้างมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน
อย่างยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนิน
พระ อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง ให้สามารถน าขยะอินทรีย์
มาเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  
2. เพื่อส่งเสริมให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครัวเรือน วัด 
โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ให้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และ
ลดปริมาณขยะ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน วัด 
โรงเรียน ร้านค้า ในชุมชน ในการก าจัดขยะ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง จ านวน  
90 แห่ง มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง สามารถผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากขยะ
อินทรีย์ เพื่อไว้ใช้เอง และสามารถจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้
เพิ่ม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ   
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๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่
เขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
จ านวน  90 แห่ง สามารถคัดแยกขยะ 1 คลัสเตอร์ และ 
มีแผนการพัฒนาอย่างน้อย 1 แผน 
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง อย่างน้อย 2 กลุ่ม มีรายได้เพิ่ม
จากการจ าหน่ายปุ๋ย สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ สนับสนุน การด าเนินการที่มีความรับผดิชอบต่อ
สังคมและการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๗. ระยะเวลา 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  - 30 กันยายน  พ.ศ. 2565 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์แนวทางในการ
ด าเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 ครั้ง   
กิจกรรมที่ 2 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ 
และจัดหาเครื่องผลิตปุ๋ยอัดเม็ดขนาด 2 ตันต่อวัน พร้อม
บริการอบรมการใช้งานและบ ารุงรักษาให้กับผู้ดูแลรักษา
เครื่อง จ านวน 1 เครื่อง 
กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจาก
ขยะอินทรีย์ และให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 ครั้ง   
กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน 

๙. งบประมาณ 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 

๑. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก
ในการรวบรวมข้อมูล ลงข้อมูลในระบบ ช้ีแจงข้อมูลตัวช้ีวัด
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรม และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  รายงานผลการส่งเสริมยกระดับและพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของจังหวัด รวมถึงบูรณาการ
การท างานเพื่อขับเคลื่อนความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของภาคส่วนต่าง ๆ จากการส่งเสริมยกระดับและพัฒนาการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผ่านมาพบว่าปัญหาที่ส าคัญ 
คือ การขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดตัวช้ีวัดและ
แนวทางในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ยังไม่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 5 มิติ 20 
ด้าน 41 ตัวช้ีวัด  รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดระยอง
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บางส่วนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ     
    เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มติิ 
20 ด้าน 41 ตัวช้ีวัด สู่ระดับที่  5  จ าเป็นต้องจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเมืองฯ   คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ  เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการตาม
แผนแม่บท  แผนปฏิบัติงานของคณะท างานฯ รวบรวมข้อมูล 
ลงข้อมูลในระบบ และช้ีแจงข้อมูลตัวช้ีวัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดตัวช้ีวัดและแนวทางในการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ในการรองรับการการตรวจประเมิน
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565   

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1 .  เพื่ อ ช้ี แจ งร ายละ เอี ยดตั ว ช้ี วั ดความ เป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันผลักดัน
การบูรณาการท างานขับเคลื่อนความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวช้ีวัด ของพื้นที่ เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อขอรับการตรวจประเมินความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามระบบการประเมิน
ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. เพื่อส่งเสริมการท างานอย่างมีส่วนร่วมของคณะท างาน
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในการ
ร่วมมือกันส่งเสริมยกระดับและพัฒนาพื้นที่ เป้าหมาย  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ระดับท่ี 5 
4. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ ระบบบริหาร
จัดการระดับสากลหรือระดับประเทศ เช่น อุตสาหกรรม 
สีเขียว การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า 
5. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการรายงานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของจังหวัดและช่วย
สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

1 .  ผู้ ป ระกอบกิจการ โ รง งานอุ ตสาหกรรม มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีขึ้น 
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง สามารถผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากขยะ
อินทรีย์ เพื่อไว้ใช้เอง และสามารถจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้
เพิ่ม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ   

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่
เขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
จ านวน  90 แห่ง สามารถคัดแยกขยะ 1 คลัสเตอร์ และ 
มีแผนการพัฒนาอย่างน้อย 1 แผน 
2. ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ มีทัศนคติและความ
เข้าใจที่ดี รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบ
กิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ สนับสนุน การด าเนินการที่มีความรับผดิชอบต่อ
สังคมและการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๗. ระยะเวลา วันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 10 
เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดท าแบบส ารวจการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ และ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ (ช่อง 11)  
จ านวน 2 ครั้ง 
กิ จกรรมที่  2  ประ ชุมคณะกรรมการพัฒนา เมื อง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 6 ครั้ง ครั้งๆ ละ 1/2 วัน 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 50 ราย/ครั้ง จัดในสถานท่ี
เอกชน 
กิจกรรมที่  3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 4 ครั้งๆ ละ 
1 วัน โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 50 ราย/ครั้ง       
จัดในสถานท่ีเอกชน 

๙. งบประมาณ 300,000  บาท (สามแสนบาทถว้น) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 

๑. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
ด้วยแนวติด BCG 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล 
 
 

     ปั จจุ บั นจั งหวั ดระยอง มี การขยายตั วของภาค 
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางน้ า ทางอากาศ ปริมาณขยะจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและไม่
มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชน บางส่วนยังขาดความรู้  ในการน าของเสียมาสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม ด้วยการน าเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 
การผลิตที่สะอาด  (Cleaner Production) การป้องกันมลพิษ 
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(Promotion Prevention)  การลดการ เกิ ดของ เสี ย ใน
กระบวนการผลิต (Waste Minimization) และหลักการ 3 R 
มาใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value-added ) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความ 
ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
 ที่ขาดความรู้  ในการน าของเสียมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการน า
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) การผลิตที่สะอาด  
(Cleaner Production)  การป้ องกั นมลพิษ (Promotion 
Prevention) การลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
(Waste Minimization) และหลักการ 3 R มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added 
) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   จึงได้จัดท ากิจกรรม
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยแนวคิด 
BCG ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้สามารถลดของ
เสียจากกระบวนการผลิต 
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน  
ในพื้นที่จั งหวัดระยอง ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่ งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs    
และวิสาหกิจชุมชน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  
1. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดระยองมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถลดของเสีย
จากกระบวนการผลิตได้ 20 ราย 
2. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
20 ผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ :  
1. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการลด
ของเสียจากกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นการลดภาวะโลกร้อน 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต :  
1. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยองมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถลดของเสีย
จากกระบวนการผลิตได้ 
2. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมช ในพื้นที่
จังหวัดระยอง  มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ผลลัพธ์ : 
1. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้ 
ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
2. ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง  ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีโอกาสในการแข่งขันในตลาด และสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด   

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้า
ร่วมโครงการ 
2. กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน อย. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานอื่นๆ 
3. กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าและออกแบบสถานท่ีผลิตที่
ได้มาตรฐาน 
4. กิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

๙. งบประมาณ 3,574,510 บาทบาท (สามล้านห้าแสนเจด็หมื่นสี่พันห้า
ร้อยสิบบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 

๑. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความส าคัญกับ
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างการเติมโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม 
สีเขียว โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมให้เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
พื้นที่ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถ
อยู่ร่วมกันกับชุมชน นอกจากน้ัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13 ได้ก าหนดให้ประเทศไทย 
สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ปรับเปลี่ยน
ทิศทางจากการผลิตเดิมที่เน้นการใช้ทรัพยากร สู่เศรษฐกิจ 
ฐานนวัตกรรมและองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการผลิตที่มีมูลค่าสูงและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนจากการผลิตและบริโภค 
ที่ท าลายสิ่งแวดล้อมสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
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ปลอดภัย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอน
ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ.2566 - 
พ.ศ.2570ที่มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นต่อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
ประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ก าหนดเป้าหมายให้
จังหวัดระยองมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการ
ด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้าง
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประเด็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ตระหนักถึ งความส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้หลักการพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis)  
ด ารงอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงประกาศนโยบายการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนายกระดับพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมให้มุ่งสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตามแนวคิด
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเดิมที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับเขตอุตสาหกรรม และ 3. การพัฒนาเมืองใหม่หรือ
เมืองเชิงนิเวศ โดยภายใน พ.ศ.2579 มีเป้าหมายการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมให้เป็น “เมืองน่าอยู่  คู่อุตสาหกรรม”  
ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที ่

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อให้สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นที่
เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ และชุมในพื้นที่ใหม่ 
(ระยะที่ 2) ที่พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้มีธรร
มาภิบาลในการประกอบธุรกิจ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการลดภาวะ
โลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียวสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลลัพธ์ : 
1.เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ และชุมในพื้นที่ใหม่ 
(ระยะที่ 2) ที่พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้มีธรร
มาภิบาลในการประกอบธุรกิจ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการลดภาวะ
โลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสี
เขียว สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต : 
๑. ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้
เ กี่ ย วกับการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๒. สถานประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสี
เขียว และสามารถผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 
3. สถานประกอบการ จ านวน 10 ราย และชุมชน จ านวน 
1 ชุมชน ชุมชนละอย่างน้อย 20 คน ในพื้นที่ใหม่ (ระยะที่ 
2) ที่พัฒนาเมืองคู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถ
ลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการลดภาวะโลกรอ้น 
และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลลัพธ์ : 
1. จั งหวัดระยอง มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ปี (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)  
ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของพื้นที่ 
2. พื้นทีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ใหม่ 
(ระยะที่ 2) สามารถลดปัญหาด้านมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด  

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินการด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ ECO 
Center 
กิจกรรมที่  3 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของสถานประกอบการและชุมชน 

๙. งบประมาณ 2,759,400 บาท  
(สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสีร่้อยบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
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๑. ช่ือโครงการ โครงการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากขยะอินทรีย์ 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
คุณภาพของประเทศในทุกภาคส่วน และพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยเฉพาะในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)ซึ่งประกอบด้วยพื้นท่ี 3 จังหวัด 
คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  จึงท าให้ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิด
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมท้ังทางน้ า ทางอากาศ ขยะ รวมทั้ง
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค  ชายหาด แม่น้ า ล าคลอง  
    จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการมีการขายตัวอย่างรวดเร็ว ที่ดินถูกนายทุนซื้อไปหมู่บ้าน
จัดสรร คอนโดที่พัก ร้านค้า ฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่
เกิดขึ้น วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องปรับตัวไปตามบริบทและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  เช่นเดียวกับเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมืองระยอง ที่มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในพื้นที่จ านวน
ไม่น้อยกว่า 30,000 คน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะที่เงินจ านวน
มากหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด  จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
และมลภาวะ รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย 
     ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับเทศบาลต าบลเนินพระ จัดท าโครงการ
เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ ด้วย 3 R เพื่อลดปัญหาในการจัดการ
ขยะ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value-added ) ให้กับชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลเนินพระที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ  ในการน า
ของเสียมาสร้างมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน
อย่างยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนิน
พระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้สามารถน าขยะอินทรีย์
มาเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 
2. เพื่อส่งเสริมให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครัวเรือน วัด 
โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ให้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และ
ลดปริมาณขยะ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน วัด 
โรงเรียน ร้านค้า ในชุมชน ในการก าจัดขยะ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง จ านวน  
90 แห่ง มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง สามารถผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากขยะ
อินทรีย์ เพื่อไว้ใช้เอง และสามารถจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้
เพิ่ม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ   



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565                                                     หน้า 73 
 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า ในพื้นที่
เขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
จ านวน  90 แห่ง สามารถคัดแยกขยะ 1 คลัสเตอร์ และ 
มีแผนการพัฒนาอย่างน้อย 1 แผน 
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง อย่างน้อย 2 กลุ่ม มีรายได้เพิ่ม
จากการจ าหน่ายปุ๋ย สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวดระยอง (พ.ศ. 2561 - 
2565) 

๗. ระยะเวลา วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 
2565 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์แนวทางในการ
ด าเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 ครั้ง   
กิจกรรมที่ 2 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ 
และจัดหาเครื่องผลิตปุ๋ยอัดเม็ดขนาด 2 ตันต่อวัน พร้อม
บริการอบรมการใช้งานและบ ารุงรักษาให้กับผู้ดูแลรักษา
เครื่อง จ านวน 1 เครื่อง 
กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจาก
ขยะอินทรีย์ และให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 ครั้ง   
กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน 

๙. งบประมาณ 2,996,150 บาท  
(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

 

๑. ช่ือโครงการ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี พ.ศ.2561-2580  
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อ
ยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การผลิตที่ทันสมัย 
เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันนออกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการแข่งขันส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 5 ปี  
(พ.ศ.2566- พ.ศ.2570) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม 
(SMEs) เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาด 
     ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน 
ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานที่
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เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมวิสาหกิจ
ขนาดกล า งและขนาดย่ อม  วิ ส าหกิ จ ชุ มชน  และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิในพื้นที่รับผิดชอบ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ให้กับ
ผู้ ประกอบการ  SMEs และวิสาหกิจ ชุมชน ในพื้ นที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต : 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑใ์ห้
มีคุณภาพและมาตรฐานโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ 10 ผลิตภัณฑ์ 
2. ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตไดร้ับการปรึกษา
แนะน าเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์
ต้นแบบด้วยนวัตกรรม 10 ราย 
ผลลัพธ์ : 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตได้รับการปรึกษาแนะน า
เชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย
นวัตกรรม  จ านวน 10 ราย 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด  

๗. ระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 

จ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินกิจกรรมการสร้าง 
และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต       
เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

๙. งบประมาณ 1,473,500 บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
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๑. ช่ือโครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม    

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล      กรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 ก าหนดเป้าหมายหลัก 
ในการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 
การผลิตและบริการส าคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์
พัฒนากา รของ เทค โน โลยี แ ละสั ง คมยุ ค ใหม่ และ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการรายย่อย  
     นอกจากนั้นรัฐบาลมีนโยบาย ที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการ โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่า 
(Value) ของสินค้าและบริการ  
     เพื่อประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-2019 ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบ
ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตสินค้า
ชุมชน ที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จากวิกฤติ
ครั้งนี้ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลติ
สินค้าชุมชน ต้องปรับตัวและรูปแบบธุรกิจ ให้เข้ากับสภาพ
ทางสังคมที่ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่สังคมใน
รูปแบบ นิวนอร์ มอล (New normal) เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจสามารถอยู่รอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-2019   โดยเฉพาะด้านการตลาดที่มี
ปรับตัวเป็นอย่างมาก  ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs  วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ต้องศึกษาข้อมูลและปรับตัว
มาท าการตลาดแบบออนไลน์  ซึ่งเป็นช่องทางในการจัด
จ าหน่ายสินค้าและเทคนิคกระตุ้นยอดขายในภาวะวิกฤตได้ 
อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook)  ไลน์ (Line)  อินสตาแกรม 
(Instagram) 
     ดังนั้น  การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสามารถบอกเล่ารายละเอียด
เกี่ยวกับตัวสินค้า  และสามารถปกป้องสินค้าให้คงคุณภาพ
และมาตรฐาน มีราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะการน าทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อัตลักษณ์พื้นถิ่น เทคโนโลยี  หรือ
นวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงใช้ช่องทาง
การตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากในจังหวัดระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้สามารถด าเนินธุรกิจ
อยู่ได้  สามรถแข่งขันได้  มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จึงได้
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จัดท า “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัด
ระยอง ด้วยการน าทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อัตลักษณ์
พื้นถิ่น เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการพัฒนา 
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด
ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา - 2019 ให้สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้ และ
สามารถแข่งขันได้  มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต : 
1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10        
2. ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปรับตัว
และประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  จ านวน 15 ราย 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10        
2. ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปรับตัว
และประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  จ านวน 15 ราย 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด  

๗. ระยะเวลา 8 เดือน  (ปีงบประมาณ 2565) 

๘. กิจกรรมที่ส าคญั 
 
 

กิจกรรมที่  1  ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดท าผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน และจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก ากับและติดตามประเมินผล 

๙. งบประมาณ 3,080,000 บาท  
(สามลา้นแปดหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กระทรวงอุตสาหกรรม 
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4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565 

 

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

ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 
ปี  

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)  
ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี 2561 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง ปี 2565 

วิส
ัยท

ัศน์
 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่ม
มูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 4.6 ภายในป ี2565 
 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น รอ้ย
ละ 2.5 ภายในป ี2565 
 
 

เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนา
อย่างสมดุล บนพื้นฐานความ
พอเพียง 

พัฒนาอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจชั้นน า
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 1

 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต
และเข้มแข็ง 
 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้
เป็นไปตามาตราฐานสากล ควบคู่
กับการพัฒนาไปยสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและเพือ่การท่องเท่ียว 

ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 2

 

การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               
และการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรม ด้านการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ควบคู่กับการ
พัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและ
เพื่อการท่องเท่ียวพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวให้เติบโตควบคู่กับ
ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณภาพ
และยั่งยืน สรา้งความเข้มแข็ง และ
เพิ่มขีดความสามารถของภาค
พาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่
การแข่งขันในระดับสากล 

พัฒนาปัจจยัแวดล้อมและขอ้มูล
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม    

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 3

 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  สนับสนุน
การด าเนินการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

  
ด้า

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  สนับสนุน
การด าเนินการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
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4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด                                                                     
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) จังหวัดระยอง 
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รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและผลักดันแผนระดับท่ี 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการเชิงพื้นที่ 

วันอังคารที ่21 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

  ตามหนังสือ กยผ. สปอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก 0204(5)/ว 2915 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ
ผลักดันแผนปฏิบัติราชการ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งการระดมความคิดเพ่ือพัฒนาปรับปรุงและผลักดันแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ให้สามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ที่มีส่วนได้/ส่วนเสีย 
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

- วิทยากร       จ านวน     1  คน 
- หน่วยงานภาครัฐ      จ านวน   30  คน 
- หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  จ านวน   25  คน 

/ผู้สื่อข่าว    
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน   16  คน 
- วิสาหกิจชุมชน      จ านวน   11  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด     จ านวน   83  คน 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ผู้เปิดรายงานการประชุมโดย นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
วิทยากรโดย  นายธนินท์ ศิริวรรณ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 30,000 บาท 
ผลที่ได้รับ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และผู้ที่มีส่วนได้/ส่วนเสียในจังหวัดระยอง ร่วมระดมความคิด ทบทวนวิเคราะห์ศักยภาพ
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งการเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุง 
ยุทธสาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันของจังหวัด สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง และเป็นไปตาม
แผน 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2565                                                     หน้า 81 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและผลักดันแผนระดับท่ี 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการเชิงพื้นที่ 

วันอังคารที ่21 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

 

   

   

   

   


