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ส่วนที่ ๑.๑ 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

1. ความเป็นมา 
 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                     
ได้มีประกาศฉบับที ่ ๓ ลงวันที ่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดตั ้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็น                           
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ ่มจังหวัด และ 6 ภาค ในส่วนของภาคตะวันออก
ประกอบด้วย กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 สำหรับกลุ ่มจังหวัด                       
ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง                       
โดยกำหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่การดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป 

 ในการพ ัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัดจะมี แผนพ ัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัดเป ็นเคร ื ่องม ือสำคัญ 
ในการนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาภาคไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดยังเป็น
แผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัดและนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดเป็นสำคัญ 

๒. ลักษณะทางกายภาพ 
 ๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓,๒๖๖ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๘,๒๙๑,๒๕๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ ๑.๑-๑ แผนที่แสดงที่ตั้งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 

     และอ่าวไทย ซ่ึงมีแนวชายฝั่งทะเลยาว  ๒๘๘ กิโลเมตร  
   (แยกเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒ กิโลเมตร จังหวัดชลบุรี  
    ๑๗๒ กิโลเมตร และจังหวัดระยอง ๑๐๔ กิโลเมตร)  

   ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี  
  จ ังหว ัดฉะเช ิง เทรามีการเช ื ่อมโยงการเด ินทางและการขนส ่งทาง ถนน 
ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดคิดเป็นระยะทาง คือ ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี 
๘๑ กิโลเมตร และจังหวัดระยอง ๑๗๙ กิโลเมตร ตามลำดับ 

 2.2 สภาพพื้นที่จำแนกตามสัณฐานของจังหวัด 

   ๒.๒.๑.ภูเขา เนินสูงและป่าไม้ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีพื้นที่สูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ ๑๕๐ เมตรขึ้นไป ได้แก่ พื้นที่เทือกเขาอีกส่วนหนึ่งทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของทิวเขาสอยดาวในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราต่อเนื่องจังหวัดสระแก้ว  

  ๒.๒.๒ ที่ราบสลับภูเขา : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีพื้นที่ที่เป็นที่ราบสลับ
ภูเขาอยู่บริเวณตอนเหนือของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา และต่อเนื่องถึง
ตอนกลางของกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง มีที่ราบลูกคลื่นสลับเนินเขาเตี้ยๆ      
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  ๒.๒.๓ ที่ราบลุ่มน้ำ : พื้นที่ตอนเหนือของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เป็นที่ 
ราบลุ ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ ่มน้ำบางปะกง มีลำคลองหลายสายที่มีต้นกำเนิดจากบริเวณเทือกเขาสูง 
ก่อกำเนิดเป็นลำน้ำสายหลักของพื้นที่ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายก คลองท่าลาด 
คลองหลวง และแม่น้ำบางปะกง ซึ่งรวบรวมน้ำระบายออกสู่ทะเลที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทางตอนกลางของกลุ ่มจังหวัดเป็นที ่ราบลุ ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก มีต้นน้ำที ่เทือกเขาสอยดาว 
ในจังหวัดจันทบุรี และเนินเขาเล็ก ๆ ได้แก่ ลุ่มแม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำพังราด ในจังหวัด
ระยองลำน้ำสายเล็ก ๆ ในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น ทางตอนล่างเป็นที่ราบแคบ ๆ เกิดจากตะกอนน้ำเค็ม 
น้ำกร่อยและตะกอนแม่น้ำทับถมกัน   

  ๒.๒.๔ ที่ราบชายฝั่งทะเล : เนื่องจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ อยู่ติดกับ
ชายฝั่งทะเลจึงทำให้มีที ่ราบชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นที่ราบแคบ ๆ เกิดจากการกัดเซาะและการทับถมของ                          
แม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทยชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นที่ตั้งฐานทัพเรือ 
บริเวณชายฝั่งทะเลนั้นมีลักษณะกว้าง เป็นอ่าวเล็ก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง ของอ่าวไทย เช่น อ่าวพัทยา       
อ่าวเกล็ดแก้ว เป็นต้น ลักษณะทางภูมิประเทศนั้นมีเกาะมากมาย ซึ่งเกิดจากทรุดตัวของเปลือกโลกทำให้เกิด
น้ำขังส่วนที่ยังสูงอยู่จึงเป็นเกาะ โดยที่ราบชายฝั่งทะเลบริเวณ (1) ฝั่งทะเลของจังหวัดฉะเชิงเทรา                    
ส่วนใหญ่เป็นทรายปนโคลนตะกอน เนื่องจากมีแม่น้ำสายหลักพัดพาโคลนตะกอนออกสู่ทะเล (๒) ฝั่งทะเล
ของจังหวัดชลบุรี มีลักษณะวกโค้งไปมา ทำให้เกิดเป็นอ่าวต่าง  ๆ คั่นออกจากกันด้วยแหลมขนาดเล็ก  
อ่าวบางแห่งเป็นทรายปนโคลน และบางแห่งก็เป็นทรายล้วน ๆ และ (๓) ฝั่งทะเลจังหวัดระยอง มีความยาว 
99 กิโลเมตร เป็นฝั่งทะเลที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายพัดพาโคลนตะกอน
ออกสู่ทะเล 

  ๒.๒.๕ เกาะต่าง ๆ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีเกาะต่าง ๆ อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ตั ้งแต่ ๒ – ๔๐ กิโลเมตร มีมากกว่า ๕๐ เกาะ เกาะที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน                            
เกาะไผ่ เกาะคราม เกาะแสมสาร จังหวัดระยอง ได้แก่ เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะเสม็ด  

  2.๓ ลุ่มน้ำที่สำคัญ 

   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีลุ่มน้ำสำคัญประกอบด้วย ๓ ลุ่มน้ำ ได้แก่  

   ๒.๓.๑ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๓๓๘.๗๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 
๓ ล ุ ่มน ้ำย ่อย ครอบคล ุมพ ื ้นท ี ่  ๔ อำเภอของจ ั งหว ัดฉะเช ิ ง เทรา มี ลำน ้ำท ี ่ สำค ัญ ได ้แก่                           
คลองพระสทึง (ความยาว ๑๕.๐๒ กิโลเมตร) แม่น้ำพระปรง (ความยาว ๑๕.๐๓ กิโลเมตร) แม่น้ำ
ปราจีนบุรีสายหลัก (ความยาว ๑๕.๐๕ กิโลเมตร) 

  ๒.๓.๒ ลุ่มน้ำบางปะกง มีพื้นที่รวม ๖,๑๗๓.๖๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย                        
๔ ลุ่มน้ำย่อย ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี มีลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำนครนายก 
(ความยาว ๑๖.๐๒ กิโลเมตร) คลองท่าลาด(ความยาว ๑๖.๐๓ กิโลเมตร) คลองหลวง  (ความยาว    
๑๖.๐๔ กิโลเมตร) และแม่น้ำบางปะกงสายหลัก (ความยาว ๑๖.๐๕ กิโลเมตร) 
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  ๒.๓.๓ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก มีพื้นที่ ๖,๒๕๔.๓๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 
๖ ลุ่มน้ำย่อย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง มีลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ชลบุรี (ความยาว 
๑๘.๐๑ กิโลเมตร) ระยองตะวันตก (ความยาว ๑๘.๐๒ กิโลเมตร) คลองใหญ่  (ความยาว ๑๘.๐๓ กิโลเมตร) 
ระยองตะวันออก (ความยาว ๑๘.๐๔ กิโลเมตร) และแม่น้ำประแสร์ (ความยาว ๑๘.๐๕ กิโลเมตร) 
แม่น้ำพังราด (ความยาว ๑๘.๐๖ กิโลเมตร) 

 2.4 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น จะมีช่วง
ฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างชัดเจน อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทำให้อากาศแห้งแล้งตั้งแต่
เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณฝนเพิ่มขึ้ น
ตามลำดับ โดยปริมาณฝนรวมเกิน ๖๐ มิลลิเมตรใน ๘ เดือน และฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-1 แสดงอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 

จังหวัด 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายป ี ปริมาณฝน (มม.) 

อุณหภูมิต่ำสุด Co อุณหภูมิสูงสุด Co 
ฉะเชิงเทรา 14.4 39.5 920.5 

ชลบุร ี 17.3 38.7 1,081.8 
ระยอง  17.5 35.0 946 

 

  ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562 

 3. ข้อมูลการปกครอง 
 3.1 การปกครอง  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓๐ อำเภอ 244 ตำบล ๒,๐20 หมู่บ้าน ในส่วนการปกครองท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ แห่ง เทศบาลนคร ๓ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๓ แห่ง เทศบาลตำบล 
๙7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๖0 แห่ง และรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  

ตารางท่ี 1.1-๒ แสดงข้อมูลการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
อบจ. 

 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. 
รูปแบบ                   

การ ปกครอง
พิเศษ 

ฉะเชิงเทรา ๑๑ ๙3 ๘๙๒ ๑ - ๑ ๓๔ ๗๔  
ชลบุรี ๑๑ ๙๒ ๖๘๗ ๑ ๒ ๑๐ ๓6 49 เมืองพัทยา 
ระยอง ๘ ๕8 ๔41 ๑ ๑ ๒ ๒๗ ๓๗  
รวม ๓๐ ๒44 ๒,๐20 ๓ ๓ ๑๓ ๙7 ๑๖0 ๑ 

  ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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 3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 ในภาพรวมพบว่า 
การใช้ที่ดินทางการเกษตร ๕,438,328 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.59 ของพื้นที่ทั ้งหมด เมื่อจำแนกเป็น      
รายจังหวัดของพื ้นที ่การใช้ที ่ด ินทางการเกษตรทั้งหมด มากที ่ส ุดคือจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็น                       
ร้อยละ 28.56 รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี และระยอง คิดเป็นร้อยละ 18.83 และ 18.19 ตามลำดับ  
  การใช้ที ่ดินนอกการเกษตร 1,566,166 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.88 ของพื ้นที่
ทั ้งหมด จำแนกเป็นหมู่บ้านในพื้นราบ ๔๗๔,๘๕๗ ไร่ นิคมอุตสาหกรรม ๑๐๘,๕๑๐ ไร่ และโรงงาน
อุตสาหกรรม ๑๔๗,๑๗๓ ไร่ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ๑๒๘,๒๔๖ ไร่ ตัวเมืองและย่านการค้า 
๗๑,๔๕๖ ไร่ ถนน ๕๖,๓๖๓ ไร่ และสนามกอล์ฟ ๔๐,๐๗๔ ไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้เป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 
๓๘๓,๘๒๙ ไร่ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่นอกการเกษตรมากได้แก่ จังหวัดชลบุรี รองลงไป จังหวัดระยอง
และฉะเชิงเทราที่ใกล้เคียงกัน 
  พื้นที่ป่าไม้ 1,027,853 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓9 ของพื้นที่ทั ้งหมด ส่วนใหญ่           
อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รองลงมาได้แก่ จังหวัด ชลบุรี และระยอง สำหรับเนื้อที่แหล่งน้ำ 258,903 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของพื ้นที ่ทั ้งหมด ส่วนใหญ่อยู ่ในพื ้นที ่จังหวัดฉะเชิงเทรา รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดระยอง และชลบุรีตามลำดับ 

ตารางท่ี 1.1-๓ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕61 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
   หน่วย: ไร ่

จังหวัด เนื้อที่ท้ังหมด 
เนื้อที่ถือครอง              
ทางการเกษตร 

เนื้อที่นอก 
การเกษตร 

เนื้อที่ป่าไม้ 
 

เนื้อที่แหล่งน้ำ 

ฉะเชิงเทรา 3,344,375 ๒,๓๖8,480 339,955 541,608 94,332 
ชลบุร ี 2,726,875 ๑,561,๕90 774,502 311}641 79,142 
ระยอง 2,220,000 ๑,๕08,258 451,709 174,604 85,429 
รวม ๘,๒๙๑,๒๕๐ ๕,438,328 1,566,166 1,027,853 258,903 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวดั ปี พ.ศ. 2561  

 ๓.๓ สังคม และวัฒนธรรม 

  ๓.๓.๑ ด้านประชากร 
   (๑) จำนวนประชากร 
    กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีจำนวนประชากรจำนวนทั ้งสิ้น 
3,013,167 คน จำแนกเป็นชาย 1,476,618 คน เป็นหญิง 4,896,549 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๔.52 ของประเทศ (66,558,935 คน)  
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ตารางท่ี 1.1-๔ แสดงจำนวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

จังหวัด 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม) 

ประชากร (คน)  ผู้มิใช่
สัญชาติ 

ความหนาแน่น
ประชากร ชาย หญิง รวม 

ฉะเชิงเทรา 5,351 353,368 366,745 720,113 2,064 134.57 
ชลบุร ี 4,363 762,141 796,160 1,558,301 13,500 357.16 
ระยอง 3,552 361,109 373,644 734,753 4,628 206.85 
รวม 13,266 1,476,618 4,896,549 3,013,167 20,192 227.13 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562 

    จากตารางที่ 1.1-4 พบว่า นอกจากประชากรที่มีอยู่ตามทะเบียน
ราษฎร์แล้วยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เป็นผู้มิใช่สัญชาติไทยอาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ด้วย 
ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๒0,192 คน และเมื่อพิจารณาถึงความหนาแน่นของประชากรแล้ว จังหวัดชลบุรี 
เป็นจังหวัดที ่มีความหนาแน่นของประชากรมากที ่ส ุด คือ 357.16 รองลงมาคือ จังหวัดระยอง 
(206.85) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (134.57) ตามลำดับ 

  3.๓.๒ ศาสนา  
    กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มี สถานปฏิบัติศาสนกิจ ได้แก่ ว ัดและ                        
สำนักสงฆ์ ๑,๒๐๙ แห่ง โดยมีจำนวนพระภิกษุและสามเณร 14,๖๙๙ รูป โบสถ์ ๒๗ แห่ง มัสยิด ๑๐๕ แห่ง 
รายละเอียดตารางที่ 1.1-๕ 

ตารางท่ี 1.1-๕ แสดงการศาสนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

อำเภอ 
จำนวน

โบสถ์คริสต์ 
จำนวน
มัสยิด 

จำนวนวัด 
จำนวน

สำนักสงฆ ์
จำนวน

พระภิกษ ุ
จำนวน
สามเณร 

ฉะเชิงเทรา 10 66 361 73 4,410 527 
ชลบุร ี 15 30 392 77 5,703 683 
ระยอง 2 9 276 30 2,705 425 
รวม 27 105 1,029 180 12,818 1,635 

   ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบรุี ปี ๒๕๕๙ (ระยอง ปี 2563) 

  ๓.๓.๓ สถานศึกษา  
   ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีสถานศึกษาอยู่ในพื ้นที่ทั ้งในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1-๖ แสดงสถานศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

จังหวัด 
จำนวนโรงเรียน  จำนวนอาชีวศึกษา จำนวนสถาบันอุดมศกึษา 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 
ฉะเชิงเทรา 314 28 7 7 2 - 

ชลบุร ี 308 105 8 52 5 2 
ระยอง 278 220 5 - 1 2 
รวม 900 353 20 59 8 4 

 ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๙ (ฉะเชิงเทรา 2563) 

   จากตารางดังกล ่าวจะเห ็นได ้ว ่า  ในกลุ ่มจ ังหว ัดภาคตะว ันออก ๑ 
มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวม 1,๒53 แห่ง มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๗9 แห่ง และ
มหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่ จำนวน ๑2 แห่ง 

  ๓.๓.๔ สาธารณสุข 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีสถานพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 1,758 แห่ง 
ประกอบด้วยสถานพยาบาลของรัฐ 47 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 17 แห่ง สถานพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 388 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 1,306 แห่ง จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-๗ แสดงจำนวนสถานพยาบาลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสขุภาพ
ตำบล 

คลินิกทกุ
ประเภท 

รวม 

ฉะเชิงเทรา 11 3 118 237 369 
ชลบุร ี 16 14 120 994 1,144 
ระยอง 9 4 95 360 468 

รวม 36 21 333 1,591 1,981 
ที่มา : สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี ระยอง ปี ๒๕๕๙ (ฉะเชิงเทรา 2562) 
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4. ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 ๔.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

ตารางท่ี 1.1-๘ แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชลบุร ี 737,747 799,190 904,373 954,203 1,030,949 
ระยอง 893,751 865,686 896,352 990,208 1,045,697 

ฉะเชิงเทรา 324,075 317,537 341,326 342,152 386,602 
รวม 1,955,573 1,982,413 2,142,051 2,286,563 2,463,248 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  ในปี 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2,463,248 ล ้านบาท ค ิด เป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 15.05 ของผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมท ั ้ งประเทศ 
(16,365,574 ล้านบาท) มากเป็นอันดับที่ 1 ในจำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด  ซึ่งสามารถจำแนกเป็น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี 1,030,949 ล้านบาท (สูงเป็นอันดับที่ 3 
ของประเทศ) จังหวัดระยอง 1,045,697 ล้านบาท (สูงเป็นอันดับที ่ 2 ของประเทศ) และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 386,602 ล้านบาท (สูงเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ) 

 ๔.๒ อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม 
  หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ ในช่วง                       
ปี 2559 - 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ พบว่า 

 
ภาพที่ ๑.๑-๒ แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

 

4.74

3.11 2.88

2559 2560 2561
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  จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว ่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ                                               
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๕9 – 2561 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 
4.74 3.11 และ 2.88 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ ่มจังหวัดเพ่ิ มสูงขึ ้นเป็น
ฐานเศรษฐกิจที่สำคัญท่ีสุดของประเทศ 

 ๔.๓ โครงสร้างเศรษฐกิจ 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีโครงสร้างเศรษฐกิจขึ ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร                 
เป็นหลักซึ่งมีมูลค่า 2,406,248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.68 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
(2,463,248 ล้านบาท) และมีมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร 57,001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.31 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-๙ แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  
(Million Baht) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016r 2017r 2018p 

Agriculture 75,315 63,325 61,206 56,902 51,401 54,145 60,176 57,001 
Agriculture 75,315 63,325 61,206 56,902 51,401 54,145 60,176 57,001 
Agriculture, forestry and fishing 75,315 63,325 61,206 56,902 51,401 54,145 60,176 57,001 
Non-Agriculture 1,586,780 1,747,083 1,827,850 1,898,670 1,931,011 2,087,906 2,226,387 2,406,248 
Industrial 1,185,971 1,291,689 1,347,717 1,392,993 1,388,514 1,486,843 1,580,316 1,711,915 
Mining and quarrying 277,765 347,491 351,181 348,446 285,467 253,205 259,540 285,591 
Manufacturing 807,917 846,439 886,513 926,044 979,797 1,104,788 1,175,630 1,259,431 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 94,091 90,762 102,240 110,455 114,464 119,858 135,777 157,203 
Water supply; sewerage, waste management and remediation 
activities 6,198 6,998 7,782 8,047 8,786 8,991 9,369 9,690 

Services 400,810 455,393 480,133 505,677 542,497 601,063 646,071 694,333 
Construction 26,613 27,041 34,913 32,314 36,305 35,955 30,882 31,319 
Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles 139,581 142,818 147,911 159,307 173,330 194,753 217,492 239,498 
Transportation and storage 62,428 68,456 69,383 71,925 79,193 87,451 90,115 99,045 
Accommodation and food service activities 23,442 25,594 28,964 32,996 41,397 62,809 73,439 82,939 
Information and communication 4,600 6,662 6,526 6,779 7,737 7,119 7,901 8,856 
Financial and insurance activities 22,005 25,923 31,131 37,351 40,555 43,841 45,486 47,968 
Real estate activities 17,395 19,024 17,717 22,611 21,778 22,365 23,655 26,942 
Professional, scientific and technical activities 18,418 32,907 31,894 31,531 27,795 26,804 29,279 29,839 
Administrative and support service activities 19,078 16,466 16,275 15,733 17,201 18,140 19,437 20,463 
Public administration and defence; compulsory social security 

34,477 48,486 50,547 47,274 44,065 46,312 48,689 52,908 

Education 14,351 16,566 17,279 18,791 21,124 21,477 22,870 21,876 
Human health activities 11,032 12,531 12,987 13,905 14,511 15,392 16,220 17,802 
Arts, entertainment and recreation 1,090 1,554 1,610 1,839 3,330 2,558 2,819 2,482 
Other service activities 6,300 11,367 12,998 13,319 14,176 16,087 17,790 12,396 
Gross provincial cluster product 1,662,095 1,810,408 1,889,057 1,955,572 1,982,412 2,142,051 2,286,562 2,463,249 
Gross provincial cluster product per capita (Baht) 527,785 564,149 577,867 587,445 584,984 621,173 645,584 680,103 
Population (1,000 persons) 3,149 3,209 3,269 3,329 3,389 3,448 3,542 3,622 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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  จากข้อมูลในตาราง 1.1-๙ จะเห็นได้ว่าประเภทธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ๗ ประเภทแรก 
(มูลค่าการผลิตสูงกว่า ๕0,๐๐๐ ล้านบาท) ได้แก่  
 ลำดับที่ ๑ การผลิต (Manufacturing) 1,259,431 ล้านบาท  
  ลำดับที่ ๒ การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน (Mining and quarrying) 285,591 
ล้านบาท 
  ลำดับที่  ๓ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานนต์และจ ักรยานต์  
(Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles) 239,498 ล้านบาท 
  ลำดับที่  ๔ การขนส่งและสถานที ่เก ็บสินค้า (Transportation and storage) 
99,045 ล้านบาท 
  ลำดับที่ ๕ พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service 
activities) 82,939 ล้านบาท 
  ลำดับที่ ๖ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (Administrative and support 
service activities) 57,001 ล้านบาท 
  ลำดับที่ ๗ การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ (Public administration and defence; compulsory social security) 52,908 ล้านบาท 

  โดยมีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ ๑.๑-๓ แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
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๕. โครงสร้างพื้นฐาน 
 ๕.๑ ระบบสาธารณูปโภค 

   ๕.๑.๑ ประปา  
   ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความพร้อมในการให้บริการด้านประปาแก่
ประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที ่ โดยสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในแต่ละเขตพื้นที่                      
รวม ๑4 สำนักงาน ดังนี้  
   (1) จังหวัดฉะเชิงเทรา มี ๔ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
ได้แก่ สาขาฉะเชิงเทรา  สาขาบางปะกง  สาขาบางคล้า สาขาพนมสารคาม 
    (2) จังหวัดชลบุรี มี 7 สำนักงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี สาขาบ้านบึง สาขาพนัสนิคม สาขาศรีราชา สาขาแหลมฉบัง และ                   
สาขาพัทยา 
   (3) จังหวัดระยอง มี ๓ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ได้แก่ 
สาขาระยอง สาขาบ้านฉาง และสาขาปากน้ำประแสร์  

ตารางท่ี 1.1-10 แสดงการบริการด้านประปา  

 
จังหวัด 

พ้ืนที่ให้บริการ 
(ตร.กม.) 

จำนวนผู้ใช้น้ำ
(ราย) 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

กำลังการผลิตที่ใช้
งานในปัจจุบนั 

ลบ.ม./วัน 

ความต้องการใช้
น้ำประปาใน

อนาคต(ปี ๒๕๗๐) 
ลบ.ม./วัน 

ส่วนต่างกำลังการ
ผลิตและความ
ต้องการใช้น้ำ 

ลบ.ม./วัน 

ฉะเชิงเทรา 606.82 109,539 181,680.00 257,534.25 -75,854.25 

ชลบุร ี 372,653 616.66 706,849.32 1,024,657.53 -317.808.21 

ระยอง 130,573 343,343.86 183,561.64 249,315.07 -65.753.43 

รวม 503,832.82 453,499.52 1,072,090.96 1,531,506.85 -459415.89 
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานการประปาส่วนภูมิภาค  

   จากการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในอนาคตของ
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ กับกำลังการผลิตน้ำประปาของทั้งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑               
พบว่า การให้บริการประปาแก่ประชาชนในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถรองรับความต้องการ  
ใช้น้ำในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ในขณะที่พื ้นที่จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตน้ำประปาที่ใช้งานอยู่                 
ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาในอนาคตได้ เนื่องจากจะมีความต้องการน้ำประปา
เพื่อการอุปโภค บริโภคเพิ่มสูงขึ้น  สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นยังคงประสบปัญหาคุณภาพน้ำซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการน้ำประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคได ้
  ๕.๑.๒ ไฟฟ้า 
   ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่                              
จำนวน ๕ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าของเอกชน มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกัน ๓,718 MW คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๖.๒ ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของประเทศ จำแนกเป็นกำลังไฟฟ้าที่ผลิตในจังหวดัชลบุรี 
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๒,๑๑๓ MW (ส่วนใหญ่เป็นกังหันก๊าซ) จังหวัดระยอง ๑,๖๐๕ MW (เป็นกังหันก๊าซและพลังความร้อน)               
แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูง
เนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งมีข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-1๑ แสดงข้อมูลการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จำนวนผู้ใช้

ไฟฟ้า 

การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์/ชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
กิจการขนาดกลาง

และเล็ก 
กิจการขนาดใหญ ่ อ่ืน ๆ 

ฉะเชิงเทรา 227,099 4,525,848,127 520,218,704 992,073,056 2970,094,155 43,462,212 

ชลบุร ี 648,605 10,988,699,981 1,823,624,712 2,879,434,067 5,392,306,548 893,334,654 

ระยอง 352,269 9,510,211,103 799,501,116 1,148,553,965 7,273,591,057 288,564,965 

รวม 1,227,973 25,024,759,211 3,143,344,532 5,020,061,088 15,635,991,760 1,225,361,831 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปี พ.ศ. 255๙ 

  ๕.๑.๓ โทรศัพท์และเครื่องมือการสื่อสาร 
   จากการสำรวจจำนวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 

ตารางท่ี 1.1-1๒ แสดงข้อมลูการใชเ้ครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จำนวน

ประชากร 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ
จังหวัด 

การใช้
อินเตอร์เน็ต 

ร้อยละ
จังหวัด 

การใช้โทรศัพท์              
มือถือ 

ร้อยละ
จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 745,269 175,695.72 23.57 427,165.45 57.32 686,613.54 91.12 

ชลบุร ี 1,597,111 417,470.74 26.14 1,157,353.16 72.46 1,517,879.43 95.04 

ระยอง 834,130 258,083.06 30.94 569,850.53 68.32 751,862.65 60.13 

รวม 3,176,510 851,249.52 26.8 2,154,369.14 67.82 2,956,355.62 93.07 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕62) 

   ประชากรอายุ ๖ ปี ขึ ้นไป ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  มีการใช้
โทรศัพท์มือถือร้อยละ 93.07 มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตโดยประชากรอายุ ๖ ปี 
ขึ้นไป ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  มีการใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 67.82 และมีการใช้คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ 26.8 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประชากรจังหวัดชลบุรีจะใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพ
มากกว่าประชากรจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา แต่หากพิจารณารายเครื ่องมือ/อุปกรณ์จะเห็นว่า 
ประชากรจังหวัดชลบุรีจะใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด  

 ๕.2 สาธารณูปการ การขนส่ง และการเชื่อมโยง  

  ๕.๒.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก  
   ระบบโครงข่ายถนน ถนนสายหลักในกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
มีประมาณ ๑๒ สายทาง ดังนี้ 
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   (1)  เส้นทางเชื่อมโยงสู่กรุงเทพมหานคร 
    (๑.๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ หรือถนนสุขุมวิทเลียบชายฝั่งทะเล
หรือชลบุรีสายเก่า เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด ๒-๔ ช่องจราจร เป็นสายหลักเชื ่อมโยงภาคกลางกับ 
ภาคตะวันออก เริ ่มจากบางนา ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  (สัตหีบ) ระยอง(แกลง) 
จันทบุรี ตราด ระยะทางประมาณ ๓๘๕ กิโลเมตร 
    (๑.๒) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ เป็นทางหลวงพิเศษ
ระหว ่างเม ืองสายแรกของประเทศไทย มีระยะทางยาวประมาณ ๑๒๖ กิโลเมตร เร ิ ่มต ้นจาก
กรุงเทพมหานครที่ถนนศรีนครินทร์ มีแนวทางตัดใหม่ไปทิศตะวันออกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖ (เมืองพัทยา-ระยอง) ที่จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๑๓ ตอน ออกแบบและ
ก่อสร้างเป็นทางหลวงพิเศษไม่มีทางเชื ่อมควบคุมการเข้ า-ออก ทางสายนี้เป็นโครงข่ายทางหลวง                           
ที่มีความสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก แก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัดคับคั่งในถนนสุขุมวิท และทางหลวงสายบางนา-บางปะกง และเป็นทางเชื่อมเข้าสู่      
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    (๑.๓) ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร                          
มีแนวสายทางเริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร เส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอบางปะกง 
แล้วไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองชลบุรี ระยะทางรวม ๕๕ กิโลเมตร ทางพิเศษสายนี้มีทางแยกไปสู่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ 
     (๑.๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์หลักสี่ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผ่านมีนบุรีถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร 
    (๑.๕) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เริ ่มจากสถานีขนส่งเอกมัย 
ผ่านสมุทรปราการถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
    (๑.๖) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 จากสี่แยกบางนา แยกเข้า
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (สายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา) ถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ                           
90 กิโลเมตร 
   (2) เส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด 
    (๒.๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นทางหลวงแผ่นดิน                      
ชนิด ๔ ช่องจราจรตลอดสายเชื่อมต่อเส้นทางสายหลักหมายเลข ๓ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข ๗ ที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยองไปสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
เริ ่มต้นแยกจากทางหลวงหมายเลข ๓ บริเวณอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และจุดเชื ่อมต่อกับ                        
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ที่แยกภิบาลพัฒนา หรือแยกแกลง                         
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทางรวม ๑๒๖ กิโลเมตร ปัจจุบันทางหลวงเส้นนี้เป็นถนนสายหลักสายหนึ่ง      
ที่ใช้เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางภาคตะวันออก เนื่องจากอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม   
     (๒.๒) ทางหลวงแผ ่นด ินหมายเลข 315 สายฉะเช ิ งเทรา – 
อำเภอพนัสนิคม – อำเภอพานทอง – จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร    
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     (๒.๓) ทางหลวงสายสามแยกหนองปลาตะเพียน อำเภอบางคล้า – 
สัตหีบ ระยะทางประมาณ 147 กิโลเมตร 
   (3) เส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพเรือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
จังหวัดระยอง 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑  เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด                       
๒-๔ ช่องจราจร เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ที่อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอำเภอแปลงยาว เข้าสู่จังหวัดชลบุรี ตั ้งแต่อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง         
อำเภอบ้านบึง แยกเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อำเภอศรีราชา และผ่านอำเภอบางละมุง ตัดกับ                      
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (แยกกระทิงลาย-ระยอง) สิ ้นสุดที ่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓                      
(ถนนสุขุมวิท) ที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมระยะทาง ๑๓๔ กิโลเมตร 
   (4)  เส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือ และแหล่งอุตสาหกรรม 
    (๔.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๑ เส้นทางสู่ท่าเรือศรีราชา
ฮาร์เบอร์ และท่าเร ือแหลมฉบัง ท่าเร ือแหลมฉบังเช ื ่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑                            
ผ่านอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและเชื่อมต่อท่าเรือมาบตาพุดโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ 
    (๔.2) ทางหลวงแผ ่นด ินหมายเลข ๓๑๓๘ ท ่าเร ือมาบตาพุด                    
ผ ่านอำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บรรจบทางหลวงแผ่นด ินหมายเลข ๓๓๑                                       
ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
   (5)  เส้นทางการเชื่อมโยงชายแดนภาคตะวันออก ไปยังประเทศกัมพูชา
และเวียดนาม       
    ทางสายฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร 
เพ่ือไปสู่จังหวัดสระแก้ว และชายแดนไทย – กัมพูชาที่อำเภออรัญประเทศ  
   (6) เส้นทางเชื่อมโยงชายแดนฝั่งตะวันตก (เมียนม่าร์) 
    ทางหลวงเอเชียสาย ๑๒๓ (AH๑๒๓) ถนนเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย 
ประเภทสายรอง เริ่มต้นจากพรมแดนพม่าที่ช่องทางผ่านแดน จังหวัดกาญจนบุรี ไปตามทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๓๕๑๒ ๓๔๔๕ ๓๒๒๙ และ ๓๒๓ (ถนนแสงชูโต) ถึงสามแยกกระจับ จังหวัดราชบุรี                         
แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐม ถึงทางแยก                      
ต ่างระดับนครช ัยศร ี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ ่นด ินหมายเลข ๓๓๘ (ถนนบรมราชชนนี )                             
ถึงกรุงเทพมหานคร จากนั้นเริ่มต้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ถนนกรุงเทพฯ ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) 
ถึงทางแยกต่างระดับโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖ ถึงแยกปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
   (๗) เส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (๗.๑) ทางหลวงเอเชียสาย ๑๙ (AH๑๙) ถนนเครือข่ายทางหลวง                       
สายเอเชีย ประเภทสายรอง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง              
ของทางหลวงเอเชียสาย ๑๒ (AH๑๒) บริเวณทางแยกต่างระดับนครราชสีมา (สามแยกปักธงชัย)                       
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ถึงอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากนั ้นตรงไปถึง                        
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แยกพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑                  
แยกขวาที่ทางแยกต่างระดับ มาบเอียง ถึงทางแยกต่างระดับแหลมฉบังของทางหลวงพิเศษหมายเลข 
ตอนชลบุรี-พัทยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงทางแยกต่างระดับบางพระ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖๑ ตอนเล ี ่ยงเม ืองชลบุร ีถ ึงทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ตำบลหนองไม้แดง                                
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา-บางปะกง) 
ถึงกรุงเทพมหานครที่แยกบางนาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของถนนบางนา - บางปะกง ระยะทาง ๔๕๘ กิโลเมตร 
    (๗.๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา 
ระยะทางประมาณ 233 กิโลเมตร 

  ๕.๒.๒ ระบบโครงข่ายรถไฟ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑     
   ทางรถไฟสายตะวันออก เริ ่มจากกรุงเทพฯ – จังหวัดฉะเชิงเทรา –        
จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ไปสิ้นสุดที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ท่าเรือน้ำลึ กและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ
ขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อ                          
๒ สาย คือ 
   (๑) ทางรถไฟสายศรีราชา – แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากรถไฟ                             
สาย ฉะเชิงเทรา – สัตหีบ ที่บริเวณอำเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง                         
มีระยะทางยาวทั้งหมด ๙.๗ กิโลเมตร 
   (๒) ทางรถไฟสายสัตหีบ – มาบตาพุด เป ็นเส ้นทางรถไฟที ่แยกจาก                        
สายฉะเช ิงเทรา – ส ัตห ีบ ท ี ่สถาน ี เขาช ีจรรย ์  (ก ่อนถ ึงสถาน ีรถไฟพล ูตาหลวง ๔ ก ิโลเมตร)                               
ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแยกเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด 
๒๔.๐๗ กิโลเมตร  
  ๕.๒.๓ การขนส่งทางท่อ  
   การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ร ่วมลงทุนกับโรงกลั ่นและบริษัท 
ขายปลีกน้ำมันสำหรับรถยนต์ สร้างระบบขนส่งทางท่อขึ้น ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการขนส่งทางท่อจาก
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไปที่ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร  โดยวางท่อตามทางรถไฟ และ (๒) โครงการ
ขนส่งน้ำมันทางท่อจากอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผ่านอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และสิ้นสุด 
ที่จังหวัดสระบุรี โครงการนี ้จะควบคุมระบบขนส่งโดยคอมพิวเตอร์   ซึ ่งการขนส่งทางท่อนี้จะช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการขนส่ง นอกจากนี้  ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางบก
และลดปัญหาการจราจรภายในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 

  ๕.๒.4 การคมนาคมขนส่งทางน้ำ 
   การคมนาคมขนส่งทางน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ส่วนมาก
จะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า การประมง การเดินเรือ และการท่องเที่ยวทางทะเล ประเภทของท่าเรือ 
ได้แก่ ท่าเทียบเรือ เส้นทางเดินเรือ จำนวนเรือ เรือประมง เรือท่องเที่ยว เที่ยวเรือ และจำนวนผู้โดยสาร  
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ตารางท่ี 1.1-1๓ แสดงข้อมูลท่าเทียบเรือ เสน้ทางเดินเรือ จำนวนเรือ เที่ยวเรือ และจำนวนผูโ้ดยสารเรือ
โดยสารท่องเที่ยว บริเวณทะเลของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 

จังหวัด 
ท่าเทียบเรือ
ท่องเท่ียว 
(แห่ง)* 

เส้นทางเดินเรือ
(เส้นทาง)* 

เรือประมง 
(ลำ)** 

เรือ
ท่องเท่ียว 

(ลำ)* 

เท่ียวเรือ
(เท่ียว/ปี)* 

ผู้โดยสาร(คน/
ปี)* 

ชลบุร ี 2 5 3,095 82 122,720 4,206,712 
ระยอง 5 5 3,442 162 57,160 2,221,600 
รวม 7 10 6,537 244 179,880 6,428,312 

  ที่มา : กรมเจ้าท่า  
  หมายเหตุ : * รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2561)  

** ข้อมูลจากระบบทะเบียนเรือฯ ณ 10 ก.ย. 2563 

   จากตารางดังกล่าวข้างต้น  
   (๑) ท่าเทียบเรือที ่สำคัญ ได้แก่ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ                   
มาบตาพุด ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ซึ ่งมีปริมาณตู้สินค้าขนส่งผ่านท่าเรือ 6.458 ทีอียู มีอัตราเติบโต 
เพิ ่มขึ ้นจาก ปี 2558 ร้อยละ 8.10 โดยท่าเทียบเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่จ ัดอยู ่อ ันดับ 1 ใน 5 
ของทวีปเอเชีย ลำดับ 23 ของโลก และอยู่ในระหว่างการขยายท่าเทียบเรือในระยะที่ ๓ โดยมีโครงข่าย
เชื่อมต่อถนนแล้ว และกำลังขยายเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งเชื่อมต่อทางราง ส่วนท่าเทียบเรือมาบตาพุดนั้น                        
อยู่ระหว่างการขยายท่าเทียบเรือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่ง  
   (๒) แม่น้ำบางปะกงเป็นสายสำคัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งไหลผ่าน
พื ้นที ่ตอนกลางของจังหวัด ตั ้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี ้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา                         
อำเภอบ้านโพธิ์ และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง จึงเป็นแม่น้ำที่ใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมที่สำคัญ
ที่สุด  นอกจากจะใช้เพื่อการคมนาคมติดต่อระหว่างพ้ืนที่ภายในจังหวัดแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตรที่สำคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด จากบริเวณไซโลปากแม่น้ำบางปะกง ไปถ่ายลง    
เรือขนาดใหญท่ี่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพ่ือส่งเป็นสินค้าออกไปต่างประเทศ 

  ๕.๒.๕ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ  
   สนามบินภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา 
เป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ห่างจากจังหวัดระยอง
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๙๐ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง  
ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และกองการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีสายการบินให้บริการ                
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์    

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที ่หลากหลาย                       
มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว และศักยภาพ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์และ
การพัฒนาโดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ ชายหาด  ป่าบก                                
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ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะต่าง ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ สร้างรายได้ 
แก่ประชาชนในพื้นท่ีและประเทศ 

 ๖.1 ทรัพยากรป่าไม้                                                                           
   ๖.๑.๑ ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจาก
ความแตกต่างของภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ระดับความสูงและลักษณะภูมิประเทศป่าไม้ที่พบ 
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วย    
   (๑) ป่าหญ้า (Savanna) เป็นป่าที่มีแนวโน้มมากขึ้นตามลำดับ พื้นที่ป่า
หญ้าเดิมเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก่อน แต่ถูกแผ้วถางทำลาย พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์และ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์หญ้าชนิดต่างๆ จึงเกิดข้ึนมาทดแทน 
   (๒) ป่าเลนน้ำเค็ม (Mangrove Forest) เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลที่มีน้ำท่วมถึง พบในบริเวณ ปากแม่น้ำประแสร์และพังราด ลุ่มน้ำประแสร์ ปากน้ำบางปะกง 
ไม้ที่พบได้แก่ โกงกาง ลำพู ลำแพน เป็นต้น 

   ๖.๑.๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีพื้นที่ป่าไม้ ๑,๐29,23.76 ไร่ หรือร้อยละ 
๑๒.34 ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยองตามลำดับ 

  ๖.๑.๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย จำแนกเป็นพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ๑9 แห่ง พื ้นที ่เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า จำนวน ๔ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๒ แห่ง 
อุทยานแห ่งชาต ิ  ๒ แห ่ง วนอ ุทยาน ๑ แห ่ง สวนร ุกขชาต ิ 1 แห ่ง  สวนพฤกษศาสตร ์  1 แห่ง  
โครงการพระราชดำริ 3 แห่ง 
 
ตารางท่ี 1.1-1๔ แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขตรักษา
สัตว์ป่า 

เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า 

อุทยาน
แห่งชาติ 

วนอุทยาน
แห่งชาติ 

สวนรุกข
ชาติ 

สวน
พฤกษศาสตร์ 

โครงการ
พระราชดำริ 

ฉะเชิงเทรา 1 ๑ - - - - 1 ๑ 
ชลบุร ี 9 2 2 - 1 1 - 1 

ระยอง 9 1 - 2 - - - 1 

รวม ๑9 ๔ ๒ ๒ ๑ 1 1 3 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธ์ุพืช ข้อมูลปี 2563 

  ๖.๑.๔.ปัจจุบันพื ้นที ่ป่าไม้ตามกฎหมายเกือบร้อยละ ๕๐ ของพื ้นที ่ทั ้งหมด 
ถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
เนื่องจากบริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีความต้องการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ทั้งการประโยชน์เพื่อการเกษตร และนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ทางสังคม ดังนั้น พ้ืนที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบันจึงอยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ประเภทอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นส่วนใหญ่ 
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 ๖.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
  พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ในปัจจุบันมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
ประกอบด้วย 

  ๖.๒.๑ ป่าชายเลน  
   พันธุ์ไม้ป่าชายเลนส่วนใหญ่เริ่มจากริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นบริเวณดินเลนอ่อน  
น้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ เป็นเขตของไม้โกงกาง ถัดเข้ามาเป็นเลนตื ้นน้ำ ท่วมถึงสม่ำเสมอ                                
เป็นกลุ่มไม้ถั่วและแสม ถัดเข้ามาอีก เป็นเลนแข็งน้ำท่วมถึงครั้งคราว เป็นเขตของไม้ตะบูน โปรง และ      
ฝาด เขตสุดท้ายบริเวณดินแข็งติดกับแนวป่าบกมีน้ำทะเลท่วมถึงบางครั้งในรอบเดือนหนึ่งๆ เป็นเขต  
ของไม้เสม็ดจังหวัดระยองมีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี
ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1.1-1๕ แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร่) พ้ืนที่ป่าชายเลน (ไร่) 

ฉะเชิงเทรา ๓,๓๔๔,๓๗๕ 7,586 
ชลบุร ี 2,726,875 4,552 
ระยอง 2,220,000 10,191 
รวม ๘,๒๙๑,๒๕๐ ๒๒,329 

ประเทศ 320,696,888 1,534,584 
  ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี ๒๕๕๘ 
 

  ๖.๒.๒ แนวปะการัง  
   ปะการังที ่ค้นพบบริเวณชายฝั ่งอ่าวไทยตั ้งแต่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี                           
จนถึงหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จะมีลักษณะเป็นปะการังกิ่งน้ำตาลเขียว (Tree coral) ปะการังอ่อน 
(Soft coral) กัลปังหา (Sea fan) ปะการังสมอง (Brain coral) ปะการังเขากวาง (Table coral) ซึ่งพื ้นที่                           
แนวปะการังท่ีสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 
    (๑) จังหวัดชลบุรี มีพื ้นที ่แนวปะการัง ๖,๔๗๒ ไร่ ส่วนใหญ่อยู ่ใน                    
สภาพเสื่อมโทรม บางพื้นที่มีความสมบูรณ์ในระดับปานกลาง พบมากในบริเวณหมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา 
(เกาะล้าน เกาะสาก และเกาะครก) และหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ (เกาะแสมสาร เกาะแรด และ
เกาะขาม)  
   (2) จังหวัดระยอง มีพื้นที่แนวปะการัง ๓,๑๕๑ ไร่ พบมากในบริเวณ                      
หินกันนา อ่าวกิ่วหน้าใน เกาะปลายตีน เกาะกุฎ เกาะทะลุ และบริเวณหินญวนซึ่งเป็นหินขนาดเล็กอยู่
ระหว่างเกาะมันกลางและเกาะมันนอก จัดว่าเป็นปะการังที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง 

  ๖.๒.๓ แหล่งหญ้าทะเล  
   ทรัพยากรหญ้าทะเลจะเจร ิญเต ิบโตในบริเวณอ่าวและหมู ่ เกาะที่                                  
คลื่นลมสงบ ราวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และบางพื้นที่พบได้ตลอดทั้งปี หญ้าทะเลที่พบ ได้แก่ 
Halophila decipiens, Halophila minor, Halodule pinfolia และRuppia maritima ฯลฯ พบมาก
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ในบริเวณเกาะคราม เกาะพระ ในพื้นที่อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริเวณชายฝั่งทะเล เขตอำเภอเมืองระยอง 
และอำเภอบ้านฉาง บร ิเวณหมู ่บ ้าน  อ่าวมะขามป้อมจนถึงปากแม่น ้ำประแสร ์ อำเภอแกลง 
บริเวณปากคลองหัวหิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จนถึงบริเวณปากแม่น้ำพังราด  

 ๖.3 ทรัพยากรแร่ 
  แร่ที่สำคัญที ่พบในพื้นที่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้แก่ ทราย ทรายแก้ว 
ทองคำ ทองแดง หินปูน หินแกรนิตชนิดหินประดับ เฟลด์สปาร์และแร่หนัก  คิดเป็นพื ้นที ่ทั ้งสิ้น 
๕,๔๔๗.๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๓๑.๙๑ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ แร่ที่ค้นพบ         
มากที่สุดได้แก่ ทองคำ (๔,๐๙๓.๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือร้ อยละ ๓๑.๙๑ ของพื้นที ่กลุ ่มจังหวัด                         
ภาคตะวันออก ๑) โดยมีการกระจายตัวอย่างแน่นหนาในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง แร่ที ่พบ
รองลงมาคือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  แร่หินประดับชนิดแกรนิต และ
ทรายแก้วในจังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา 

  ๖.๔ ทรัพยากรดิน 
  ลักษณะโดยทั่วไปของดินในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เป็นดินที่เกิดจาก
การผุกร่อนของภูเขา ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี ไม่อุดมสมบูรณ์ ต้องใช้ปุ๋ย                            
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชไร่ยางพารา  ส่วนบริเวณที่สูงเป็นดิน                    
ที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลท์ หินปูนเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น 
ส่วนบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำมีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช้ทำนา 
  ในพื ้นที ่ชายฝั ่งทะเลมีลักษณะเป็นดินตะกอนตามชายฝั ่งหรือที ่ล ุ ่มริมทะเล                   
ดินเลนน้ำเค็มเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแสม โกงกาง ไม้พุ่มเตี้ย และไม้ลำต้นอ่อน เนื่องจากพื้นที่                
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งอ่าวไทย ทำให้คุณสมบัติของดินในพื้นที่มีทั ้งข้อดี                      
ข้อเสีย คือ มีข้อได้เปรียบด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นดินตะกอน                    
ปากแม่น้ำทับถมกัน ในขณะเดียวกัน พื้นที่ติดกับทะเลมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มและน้ำกร่อยส่งผลต่อคุณภาพ
ของดินเป็นดินเปรี้ยวและดินเค็ม 

 ๖.5 ทรัพยากรน้ำ 

   ๖.๕.๑ แหล่งน้ำผิวดิน  
   ปริมาณน้ำธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีแหล่งน้ำผิวดิน                     
ที่สำคัญจากแม่น้ำลำธาร ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตอนกลางและตอนเหนือของพ้ืนที่ ลำน้ำส่วนใหญ่
เป็นลำน้ำสายสั ้นๆ ไหลจากเหนือลงใต้ ปริมาณน้ำฝนในพื้นที ่เฉลี ่ยรายปีแต่ละลุ ่มน้ำอยู ่ระหว่าง                      
๑,๑๘๐ มิลลิเมตรถึง ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี แม้ว ่าปริมาณน้ำฝนในพื ้นที ่มีปริมาณค่อนข้างสูง                             
แต่ลักษณะการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ฝนที่ตกในพื้นที่จะแปรเป็นปริมาณน้ำผิวดินเฉลี่ยเพียง 
๑๔,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๙ ของปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำฝนราว                      
ร้อยละ ๖๐ จะซึมลงสู่ใต้ดิน ไหลลงทะเลและระเหยไปในอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรามีปริมาณน้ำผิวดิน
สูงสุด ในขณะที่จังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำผิวดินน้อยที่สุด ในอำเภอเกาะสีชัง และอำเภอพานทอง 
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   (1) แหล่งน้ำธรรมชาติของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีแม่น้ำลำธาร                       
หลายสาขา สามารถแบ่งเขตลุ่มน้ำตามพ้ืนที่บริหารจัดการเป็น ๓ ลุ่มน้ำ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-1๖ แสดงข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำของกลุ่มจังหวัด 

ชื่อลุ่มน้ำย่อย 
ครอบคลุมพื้นที ่ พ้ืนที่รับน้ำ                 

(ตารางกิโลเมตร) จังหวัด อำเภอ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจนีบุร ี ๓๓๘.๗๙ 
คลองพระสทึง (15.02) ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต, ท่าตะเกยีบ 77.85 
แม่น้ำพระปรง (15.03) ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 50.46 
แม่น้ำปราจีนบรุีสายหลัก (15.05) ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต, พนมสารคาม 210.48 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำบางปะกง ๖,๑๗๓.๖๓ 
แม่น้ำนครนายก (16.02 ) ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 8.99 
คลองท่าลาด (16.03 ) ชลบุร ี เกาะจันทร์,บ่อทอง 27.45 

ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม,สนามชัยเขต,ราชสาส์น,แปลงยาว
,ท่าตะเกียบ 

2,749.56 

คลองหลวง (16.04 ) ชลบุร ี พานทอง , พนัสนิคม,บ่อทอง 
หนองใหญ่,บ้านบึง,เกาะจันทร ์

1,869.36 

ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ,แปลงยาว 27.64 
แม่น้ำบางปะกงสายหลัก (16.05) ชลบุร ี เกาะจันทร์,บ่อทอง,พนัสนิคม,พานทอง,เมือง,หนองใหญ่ 187.03 

ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา,บางคล้า,บางปะกง,บางน้ำเปรี้ยว,
บ้านโพธ์ิ,คลองเขื่อน,ราชสาส์น 

1,303.60 

พ้ืนที่ลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลตะวันออก ๖,๒๕๔.๓๓ 
ชลบุรี (18.01 ) ชลบุร ี เมืองชลบุรี,ศรีราชา,บางละมุง 832.10 
ระยองตะวันตก (18.02) ชลบุร ี สัตหีบ 491.34 

ระยอง บ้านฉาง 311.16 
คลองใหญ่ (18.03 ) ชลบุร ี สัตหีบ,บางละมุง 349.57 

ระยอง เมืองระยอง, บ้านค่าย, นิคมพัฒนาปลวกแดง 1,454.43 
ระยองตะวันออก ( 18.04) ระยอง เมืองระยอง,แกลง,วังจันทร ์ 501.00 
แม่น้ำประแสร์ ( 18.05) ชลบุร ี หนองใหญ่ 726.62 

ระยอง เขาชะเมา,วังจันทร์,แกลง,บ้านค่าย 1,446.43 
แม่น้ำพังราด ( 18.06 ) ระยอง แกลง,วังจันทร์ 141.68 

ที่มา : กรมชลประทาน  

   (2) ปริมาณน้ำเก็บกักเป็นปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักได้ในแต่ละปี
จากความจุของแหล่งกักเก็บน้ำที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นโครงการชลประทาน                        
ขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล ็ก ของกรมชลประทาน และโครงการพ ัฒนาแหล ่งน้ ำ  
ของหน่วยงานอื ่นๆ เช่น กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น โดยปัจจุบัน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑                              
มีความสามารถในการเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๙ 
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ของปริมาณน้ำในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เท่านั ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ                       
ในเกือบทุกอำเภอของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
    อ่างเก ็บน้ำในภาคตะว ันออก ๑ ในปี ๒๕61 – ๒๕63 มีทั้ง                  
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวม ๙3 อ่าง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-1๗ แสดงข้อมูลประเภทแหล่งน้ำของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด  รวม 

ประเภทแหล่งน้ำ Type of water resources 

อ่างเก็บน้ำ ฝาย
คอน
กรีต 

ทำนบ 
สระ 

หนอง 
บึง 

คู 
คลอง 

บ่อ
บาดาล 

บ่อน้ำ
ต้ืน ขนาด 

ใหญ่ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ฉะเชิงเทรา ๔๑๗ - ๒ ๒๗ ๙๕ ๑๕ ๗๒ ๒๐๖ - - 
ชลบุร ี 1,356 ๑ 9 39 65 ๖ 92 494 650 - 
ระยอง ๒๙๐ ๒ ๓ ๑๐ ๕๖ ๓ ๑๕๕ ๖๑ - - 
รวม 2,063 ๓ 14 76 216 24 319 761 650 - 

ที่มา : สำนักงานชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  

    ปร ิมาณน้ำในเข ื ่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางของกล ุ ่มจ ังหวัด                     
ภาคตะวันออก ๑ มีเพียงร้อยละ  ๒ ของปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งหมดของประเทศไทย มีระดับเก็บกักของอ่าง    
และแหล่งน้ำ รวมปริมาณน้ำที ่เก็บกักได้ 1,819.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ ่งสามารถจัดสรรได้เพียง 
1,568.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 
   (3) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)          
ได้ประมาณความต้องการใช้น ้ำในลุ ่มน้ำชายฝั ่งทะเลตะวันออก มีความต้องการใช้น ้ำทั ้งหมด                      
๔,๐๑๘.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีพื ้นที ่เกษตรนอกเขตชลประทานในลุ ่มน้ำชายฝั ่งตะวันออก                                        
มีประมาณร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร ดังรายละเอียด
ตารางที่ 1.1-1๘ 

ตารางท่ี 1.1-1๘ แสดงข้อมูลปริมาณความต้องการน้ำลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

ลำดับ ความต้องการใช้น้ำลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
ปริมาณความต้องการใช้น้ำ 

(ล้าน ลบ.ม./ปี) 
๑. น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ๒๐๐.๓๑ 
๒. น้ำเพื่อใช้การเกษตร ๓,๔๘๔.๒๖ 
๓. น้ำใช้เพื่อการอุตสาหกรรม ๑๒๔.๑๑ 
๔. น้ำใช้เพื่อการปศุสัตว์ ๓.๙๖ 
 รวม ๓,๘๑๒.๙๔ 

๕. น้ำใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ๒๐๕.๒๒ 
รวมความต้องการใช้น้ำทั้งหมด ๔,๐๑๘.๑๖ 

         ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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  ๖.๕.๒ แหล่งน้ำบาดาล 
   กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีบ่อน้ำบาดาลจำนวน ๗,๔๗๙ บ่อ                           
ส่วนใหญ่ขุดเจาะขึ ้นเพื ่อใช้น้ำในการผลิตประปาหมู่บ้าน และเพื ่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง และปศุสัตว์มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก  บริเวณที่มี
ศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมต่อการนำมาใช้ ได้แก่ 
   (๑) บร ิ เวณที ่รองร ับด ้วยหินแข ็ง ระหว่ างอำเภอเม ืองระยองกับ                             
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คลุมพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ในแนวของรอยเลื่อนแกลง และ                        
มีรอยแตกอยู ่มากทำให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้ดี ปริมาณน้ำตั ้งแต่ ๑๐-๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั ่วโมง                               
ที่ความลึกตั้งแต่ ๕๐-๘๐ เมตร 
   (2) บริเวณด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี คลุมพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร น้ำใต้ดินอยู่ในรอยแตกรอยแยกของหินแปร                 
และหิน Conglomerate ปริมาณน้ำตั้งแต่ ๑๐-๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกตั้งแต่ ๓๐-๑๐๐ เมตร 
   (๓) จังหวัดฉะเชิงเทราพบว่ามีแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลอยู่ทั ่วไป
ภายในจังหวัดโดยพื้นที่มีปริมาณน้ำใต้ดินมากจะอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดในเขตลุ่มน้ำบางปะกง
ส่วนทางด้านตะวันออกมีปริมาณน้ำใต้ดินน้อย น้ำใต้ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรม เนื่องจากน้ำมีความเค็มหรือเป็นน้ำกร่อยพื้นที่ที่สามารถ
นำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้ คือบางส่วนของอำเภอบางคล้าอำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม 
อำเภอท่าตะเกียบ แต่มีปริมาณน้อย 

7. การวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
 7.๑ สาขาอุตสาหกรรม 
  ในช่วงปี ๒๕๕7-2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
และมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจำปี ดังนี้ 
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ภาพที่ ๑.๑-๔ แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

  จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยมีสัดส่วนระหว่างมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรม ดังนี้ 

ตารางที่ 1.1-19 แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม 
      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

 2557 2558 2559 2560 2561 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 1,955,572 1,982,412 2,142,051 2,286,562 2,463,249 
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม 1,392,993 1,388,514 1,486,843 1,580,316 1,711,915 
สัดส่วน 71.23 70.04 69.41 69.11 69.49 
อัตราการขยายตัวสาขาอุสาหกรรม 3.36 -0.32 7.08 6.28 8.32 

 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

  จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สัดส่วนระหว่างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ อยู่ระหว่าง 69.11-71.23 และเมื่อเทียบ
สัดส่วนแล้วจะเห็นในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ ขยายตัวร้อยละ 8.32 
และหากพิจารณาถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดแล้ว จะพบว่า 

ตารางท่ี 1.1-20 แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
   ภาคตะวันออก ๑ 

หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 2557 2558 2559 2560 2561 

ฉะเชิงเทรา 229,217 220,418 239,863 237,516 273,648 
ชลบุร ี 429,432 466,613 525,865 546,716 597,115 
ระยอง 734,344 701,483 721,115 796,083 841,152 

         ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2557 2558 2559 2560 2561
อุตสาหกรรม 1,392,99 1,388,51 1,486,84 1,580,31 1,711,91
ทุกสาขา 1,955,57 1,982,41 2,142,05 2,286,56 2,463,24
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  ในจำนวน ๓ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มี
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมสูงสุด รองลงมาคือ ชลบุรีและฉะเชิงเทรา และในปี 2561 เป็นปีที่ทุกจังหวัด 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมสูงสุดในช่วง 5 ปี (2557-2561)   
  ฐานอุตสาหกรรมหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มยานยนต์
และชิ ้นส่วนในชลบุรี และระยอง (๒) กลุ ่มเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในชลบุรี และระยอง 
(๓) กลุ ่มปิโตรและเคมีภ ัณฑ์ในชลบุร ี และระยอง (๔) กลุ ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรร ูปในระยอง 
(๕) กลุ ่มอุตสาหกรรมสิ ่งทอและเครื ่องนุ ่งห่ม (กิจการเส้นใยประดิษฐ์ด้ายหรือผ้าฟอกย้อม/พิมพ์ 
เครื่องนุ่งห่ม) ในชลบุรี สำหรับฉะเชิงเทราเป็นอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อาหาร พลาสติก โลหะ และ
ขนส่ง โดยในปี ๒๕๕๙ มีโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จำนวน ๘,๖๖๗ แห่ง 
เงินลงทุน ๑,๔๒๘,๕๐๑ ล้านบาท มีแรงงานจำนวน ๔๓๘,๔๖๖ คน จำแนกตามจังหวัดได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-21 แสดงข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมจำแนกตามการผลิต ปี ๒๕๕๙ ของกลุ่มจังหวัด 
   ภาคตะวันออก ๑ 

จังหวัด จำนวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
ชาย หญิง รวม 

ฉะเชิงเทรา ๑,๗๑๕ ๓๔๔,๐๕๖ ๗๘,๖๓๖ ๖๗,๒๐๒ ๑๔๕,๘๓๘ 
ชลบุร ี ๓,๑๘๘ ๔๑๙,๗๖๒ ๙๘,๙๘๗ ๘๒,๙๐๕ ๑๘๑,๘๙๒ 
ระยอง ๒,๗๑๓ ๙๐๑,๗๔๑.๗๓ ๑๐๙,๒๒๑ ๓๖,๒๔๕ ๑๔๕,๔๖๖ 
รวม ๘,๖๖๗ ๑,๔๒๘,๕๐๑ ๓๑๖,๗๑๐ ๑๒๑,๗๕๖ ๔๓๘,๔๖๖ 

ที่มา :  ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 
  นอกจากนี ้ ในพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ซึ ่งอยู ่ในพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                  
ภาคตะวันออกนั้น เป็นเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ ภายในพื้นที่ทั้งสิ้น ๓๒ แห่ง โดยตั้งอยู่ใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดชลบุรี ๑๕ แห่ง จังหวัดระยองจำนวน ๑๒ แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๕ แห่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-22 แสดงข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
ลำดับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลำดับ จังหวัดชลบุร ี ลำดับ จังหวัดระยอง 

1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ 1 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุร ี

1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

2 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) 

3 นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ด ี 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
(โครงการ 2) 

3 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
 

4 นิคมอุตสาหกรรม 304 
ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา 

4 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์น               
ซีบอร์ด (ระยอง) 

5 นิคมอุตสาหกรรม 
สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ 

5 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  
(แหลมฉบัง) 

5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
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ตารางท่ี 1.1-22 แสดงข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ต่อ) 

 

 7.๒ สาขาเกษตรกรรม 
  จากข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จะ
พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 67 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีมูลค่าผลผลิต
มวลรวมภาคเกษตรกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-๒3 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 2,142,051 2,286,562 2,463,249 
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดฯ 54,145 60,176 57,001 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรฯ ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

2.53 2.63 2.31 

ฉะเชิงเทรา 18,240 18,254 18,303 
สัดส่วนจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรฯ 33.69 30.33 32.11 
ชลบุร ี 17,512 19,580 19,730 
สัดส่วนจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรฯ 32.34 32.54 34.61 
ระยอง 10,701 11,111 11,181 
สัดส่วนจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรฯ 19.76 18.46 19.61 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ลำดับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลำดับ จังหวัดชลบุร ี ลำดับ จังหวัดระยอง 
  6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 

(โครงการ 3) 
6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช                 

อีสเทิร์น ซีบอร์ด 
  7 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 

(โครงการ 4) 
7 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 

 
  8 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 8 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล 
  9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 

(โครงการ 5) 
9 นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย

เทอร์มินัล 
  10 นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง 10 นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
  11 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 

(โครงการ 2) 
11 นิคมอุตสาหกรรมหลักชยั เมืองยาง 

  12 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช               
อีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 2 

12 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง 36 

  13 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช             
อีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 3 

  

  14 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช         
อีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 4 

  

  15 นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ  
อินดัสตรีส์ 
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  จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑                      
ตามตารางข้างต้น พบว่าในปี ๒๕61 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
จำนวน 57,001 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ในปี ๒๕60 
ซึ่งมีมูลค่า 60,176 ล้านบาท โดยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรสูงที่สุด
ในจำนวน ๓ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสัดส่วนมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมภาคเกษตรกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดแล้ว จะพบว่า มีสัดส่วนสดลงทุกปี 

  โดยปี ๒๕61 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกรรมกับมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เท่ากับ ๒.31 ลดลงจากปี ๒๕60 และ ปี ๒๕๕๙ ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากับ 
๒.63 และ ๒.5๓ ตามลำดับ และหากพิจารณาถึงข้อมูลสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกับ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จะพบว่า จังหวัดชลบุรี  
มีสัดส่วนสูงกว่าจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ภาพที่ ๑.๑-5 แสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัด 

  7.๒.๑ พืช 
   พืชที ่ปลูกในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ สามารถจำแนกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
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 ภาพที่ ๑.๑-๕ แสดงการถือครองที่ดินทางการเกษตรของกลุม่จังหวดั 
 ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕61  

   พื ้นที ่การเกษตรส่วนใหญ่ในกลุ ่มจ ังหวัดจะเป็นพื ้นที ่ปลูกไม้ย ืนต้น  
(เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) มากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ๒,๔97,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.92 ของพ้ืนที่ถือ
ครองทางการเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ (เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด) 
จำนวน 1,009,706 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.57 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด พื้นที่นาข้าว 
จำนวน 959,605 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของพื้นที ่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด และพื้นที่
เพาะปลูกไม้ผล (มะม่วง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด เงาะ ขนุน เป็นต้น) จำนวน ๔17,๐12 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 7.67 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาเหตุสำคัญของการลดลงของพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่
มาจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ รวมทั้งความผันผวน 
ของราคาสินค้าทางการเกษตรและสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่มีความแน่นอนทำให้เกษตรกรเกิดความไม่มั ่นใจ 
ในการลงทุน และการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ขายที่ทำกินให้แก่ 
กลุ่มนายทุนไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากได้ราคาดี รวมทั้งการรุกล้ำของพ้ืนที่เมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 
เข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพ้ืนที่นา และพืชไร่ ในขณะที่พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นและสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเพราะปัจจุบันเกษตรกรเริ่มนิยมหันมาทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โดยเฉพาะกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
เพ่ือการส่งออกแทนการทำนาและทำไร่ ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด เนื่องจากมีมูลค่าทางการผลิต
สูงราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งมีนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้าเสรีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้
แนวโน้มการปลูกพืชเศรษฐกิจภายในพื้นที่มีแนวโน้ม การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งในฤดูกาลผลิต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มีผลผลิตภาคการเกษตร ดังนี้  
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ตารางท่ี 1.1-๒4 แสดงผลภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
ชนิดพืช (จังหวัด) พ้ืนที่ปลูก 

ทั้งประเทศ(ไร่) 
พ้ืนที่ปลูกของ  

กลุ่มจังหวัด (ไร่) 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ก.ก.ต่อไร่) 

ข้าวนาปี (ฉ,ช,ร) 58,645,474 706,389 696,472 431,217 1,5๘๘ 
ข้าวนาปรัง (ฉ,ช,ร) 5,137,685 397,974 391,528 248,927 1,๘๑๘ 

ทุเรียน (ช,ร) 715,341 66,993 56,397 59,825 1,975 
มังคุด (ช,ร) 447,945 28,906 26,925 13,465 943 

มะม่วง (ฉ,ช,ร) 614,178 41,317 20,874 22,190 2,187 
มะพร้าว (ฉ,ช,ร) 1,153,252 61,605 60,275 76,896 2,650 
สับปะรด (ฉ,ช,ร) 473,871 64,715 62,500 359,937 16,332 

ขนุน (ช,ร) 47,344 19,109 8,458 23,688 3,237 
เงาะ (ร) 286,693 10,257 4,845 5,243 629 

ยางพารา (ฉ,ช,ร) 23,340,325 1,178,854 981,189 213,962 651 
ไม้เศรษฐกิจ (สนและยูคา) (ฉ,ช,ร) 794,064 114,317 2,370 30,520 11,462 

ปาล์มน้ำมัน (ฉ,ช,ร) ๕,๑๘๕,๗๒๖ 157,885 152,951 341,594 6,111 
มันสำปะหลัง (ฉ,ช,ร)) 9,315,012 572,499 526,103 2,021,074 11,774 
อ้อยโรงงาน (ฉ,ช,ร) 11,702,547 120,812 43,780 576,379 27,482 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

   จากข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตรในฤดูกาลผลิตประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
ดังกล่าว หากจำแนกตามพ้ืนที่การผลิตในแต่ละจังหวัดจะพบว่า               
   (1) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่เพาะปลูกพืชสำคัญรวม ๑,๕๑๖,๔๒๘ ไร่  
พืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และสับปะรด ตามลำดับ  
จำนวน ๑,๒๖๒,๐๕๑ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๑,๕๒๙,๘๗๔ ตัน พ้ืนที่ไม้ผลไม้ยืนต้น เพาะปลูกพืชสำคัญ ได้แก่ 
มะม่วง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้เศรษฐกิจ (สนและยูคา) ตามลำดับ จำนวน ๒๕๔,๓๗๗ ไร่ 
ให้ผลผลิตรวม ๒๙๑,๙๒๙ ตัน มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัว ๙,๓๕๗ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๑๒,๐๓๔ ตัน  
  (2) จังหวัดชลบุรี มีพื ้นที่เพาะปลูกพืชสำคัญรวม ๑,๐๑๒,๕๐๘ ไร่ 
พืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และสับปะรด ตามลำดับ 
จำนวน ๕๐๒,๒๔๐ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๑,๗๓๙,๐๕๗ ตัน พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น เพาะปลูกพืชสำคัญ ได้แก่ 
ยางพารา ไม้เศรษฐกิจ (สนและยูคา) ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วง ขนุน มังคุด ทุเรียน ตามลำดับ 
จำนวน ๕๑๐,๒๖๘  ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๓๙๓,๕๑๖ ตัน มีพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว ๘,๙๗๓ ไร่ ให้ผลผลิตรวม 
๑๓.๒ ตัน มีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๕๗๑ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๓๓๑.๔ ตัน 
   (3) จังหวัดระยอง มีพื ้นที่เพาะปลูกพืชสำคัญรวม ๑,๐๑๒,๖๙๖ ไร่ 
พืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ตามลำดับ 
จำนวน ๙๘,๐๙๘ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๓๖๘,๖๐๓ ตัน พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น เพาะปลูกพืชสำคัญ ได้แก่ 
ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มังคุด เงาะ ขนุน ไม้เศรษฐกิจ (สนและยูคา) มะม่วง มะพร้าว ตามลำดับ 
จำนวน ๙๑๔,๕๙๘ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๓๐๗,๐๕๓ ตัน  
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  7.๒.๒ ปศุสัตว ์

   ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ ไก่เนื้อ 
ไก่ไข่ สุกร นอกจากนี้ มีเป็ดเนื้อ เป็ดไข่  
 (๑) ไก่ : โดยเฉพาะไก่เนื ้อม ีการเลี ้ยงมาก รวม 31,726,341 ตัว 
ในจังหวัดชลบุรี ที่อำเภอบ้านบึง บ่อทอง ศรีราชา พนัสนิคม เมืองชลบุรี หนองใหญ่ พานทอง บางละมุง 
เกาะจันทร์ และสัตหีบ ตามลำดับ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อำเภอพนมสารคาม แปลงยาว สนามไชยเขต 
ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มทั้งหมด ในส่วนของไก่ไข่ 12,388,033 ตัว มีการเลี้ยงไก่ไข่ 
ในลักษณะอิสระมีทั้งรายใหญ่ กลาง เล็ก จำนวนมากโดยแหล่งเพาะเลี้ยงกระจายทั่วทั้ง เช่นที่จังหวัดชลบุรี 
มีการเลี ้ยงกันมากที ่ อำเภอพนัสนิคม บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ พานทอง บางละมุง เกาะจันทร์  
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากระจายในทุกอำเภอ 
 (๒) สุกร : แหล่งเพาะเลี ้ยงที ่สำคัญ เล ี ้ยงมากในจังหวัดระยอง และ
ฉะเชิงเทรา จำนวนสุกรทั้งหมด 765,645 ตัว 
 (๓) โค : ในพื ้นที่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ส่วนมากเลี ้ยงในพื ้นที่ 
จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี เป็นการเลี ้ยงแบบอิสระภายใต้สหกรณ์โคนม แหล่งเพาะเลี ้ยงที ่สำคัญ 
ได้แก่ ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ บ้านบึง พนัสนิคม บ่อทอง จังหวัดชลบุรี พื้นที่อำเภอพนมสารคาม 
บางน้ำเปรี้ยว และแปลงยาว รวมโคนม โคเนื้อ ๖๗,๗๙๙ ตัว 
  ผลผลิตด้านปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โคนมและโคเนื้อ 
รวม 46,877,773 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 13.80  ของทั้งประเทศ 339,626,314 ตัว ในส่วนจังหวัด
ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๙ ของทั้งประเทศ จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๗ ของทั้งประเทศ
กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เลี ้ยงไก่ร้อยละ ๑๔.๔๙ และเลี ้ยงหมูร้อยละ ๙.๔๙ ของทั ้งประเทศ 
เมื ่อเทียบกับกลุ ่มจ ังหวัดอื ่นๆ ไก่เนื ้อเป็นอันดับ 4 รองจากกลุ ่มภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี) 
กลุ ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม) กลุ ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา) 
ไก่ไข่เป็นอันดับ 3 รองจากกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 (อยุธยา) สุกรเป็นอันดับ ๓ รองจากกลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง 1 (นครปฐม) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา) ดังรายละเอียดตารางที่ 1.1-25 

ตารางท่ี 1.1-๒5 แสดงข้อมูลปศุสัตว์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
จังหวัด ไก่เนื้อ ไก่ไข ่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ สุกร วัวนม วัวเนื้อ รวม ร้อยละ 
ประเทศ 253,558,328 50,724,818 10,339,881 11,344,192 8,071,747 622,892 4,964,456 339,626,314 100.00 

ฉะเชิงเทรา 10,765,409 7,379,743 791,606 254,647 382,938 - 33,078 19,607,421 5.77 
ชลบุร ี 17,079,009 4,573,240 485,079 140,770 81,745 1,420 20,036 22,381,299 6.59 
ระยอง 3,881,923 435,050 255,534 2,319 300,962 - 13,265 4,889,053 1.44 
รวม 31,726,341 12,388,033 1,532,219 397,736 765,645 1,420 66,379 46,877,773 13.80 

ร้อยละ 12.51 24.42 14.82 3.51 9.49 0.23 1.34 13.80  

ที่มา :  กรมปศุสัตว์ 
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  7.๒.๓ ประมง 

    พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เป็นพื้นทีต่ิดชายฝั่งทะเล ทำให้การผลิต 
ในสาขาประมงมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ การผลิตสาขาประมงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน    
คือ เพาะเลี้ยงชายฝั่ง ประมงทะเล และประมงน้ำจืด 
   (๑) เพาะเลี ้ยงชายฝั ่ง  : เกษตรกรในกลุ ่มจังหวัดภาคตะว ันออก ๑ 
นิยมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคือ กุ้งขาว ซึ่งมีพื้นที่เพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘ ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด                
โดยพื ้นที ่ เพาะเลี ้ยงกุ ้งจะกระจายตัวอยู ่ในแหล่งเพาะเลี ้ยงสำคัญ ๓ จังหวัด คือ จ ังหวัดชลบุรี 
(อำเภอพนัสนิคม พานทอง บ่อทอง และเมืองชลบุรี) จังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอบ้านโพธิ์ และบางปะกง) 
จังหวัดระยอง (อำเภอแกลง และเมืองระยอง) ซึ่งพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากราคากุ้งตกต่ำเพราะมีปัญหาเรื่องการส่งออก การถูกกีดกันทางการค้า การแข่งขันทางด้าน
การตลาด ปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้ง และปัญหาราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรบางส่วนหยุดเลี้ยงชั่วคราว 
โดยหันไปเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น ปลากะพง ปลาเก๋า เป็นต้น 
    (๒) การประมงทะเล : กระจายตัวอยู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลของทั้ง ๓ จังหวัด 
แตป่ริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลง 
   (๓) การประมงน้ำจืด : มีแหล่งเลี้ยงที่สำคัญ คือ จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะที่
อำเภอพนัสนิคม พานทอง เมืองชลบุรี บ่อทอง และหนองใหญ่ โดยปลาที ่ใช้เลี ้ยง  มีทั ้งปลาดุก 
ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาเบญจพรรณต่าง ๆ 

 7.3 สาขาการท่องเที่ยว 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล                      
หมู ่ เกาะ ป่าเขา แม่น ้ำ พื ้นที ่ป ่าชายเลน ซึ ่งเอื ้อต่อการท่องเที ่ยว นอกจากนี ้ย ังมีความสำคัญ 
ด้านประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาตอนปลายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้อิสรภาพ และ                        
สมัยรัชกาลที่ ๕ ในยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส 

  7.3.๑ จำนวนและประเภทแหล่งท่องเที่ยว  
   กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีแหล่งท่องเที ่ยวจำนวน ๕๓๙ แห่ง 
จำแนกแหล่งท่องเที ่ยวและกิจกรรมการท่องเที ่ยวตามแนวทางของการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย                                    
เป็นแหล่งท่องเที ่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษมากที ่ส ุด ๒๒๕ แห่ง รองลงมาคือ 
ประเภทธรรมชาติ ๑๕๗ แห่ง ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๑๐๙ แห่ง 
และประเภทมนุษย์สร้างขึ้น ๔๘ แห่ง จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ 
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามลำดับ 
   โดยแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดในจำนวน
ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่เป็นชายหาด หมู่เกาะ และอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นจุดขายสำคัญของกลุ่มจังหวัด                   
ภาคตะวันออก ๑ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ส ่วนใหญ ่ เป ็นศาสนสถานกระจายต ัวอย ู ่ ในจ ังหว ัดชลบ ุร ีและจ ังหว ัด ฉะเช ิง เทรามากที ่สุด 
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่  สวนสัตว์ สวนสาธารณะ และสวนลักษณะพิเศษ 
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(Theme Park) กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรามากท่ีสุดและแหล่งท่องเที่ยวประเภท
กิจกรรมและความสนใจพิเศษ ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ มีมากที่สุดในจังหวัด
ชลบุรี รองลงมาคือ  จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา และการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีมากที่สุด 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รองลงมาคือ จังหวัดระยอง และชลบุรีตามลำดับ  

ตารางท่ี 1.1-26 แสดงข้อมูลประเภทของแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

 
จังหวัด 

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
 

รวม ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์    
โบราณคดีฯ 

มนุษย์สร้างขึน้ 
กิจกรรมและ 

ความสนใจพิเศษ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ฉะเชิงเทรา ๓ ๒.๐ ๑๐ ๙.๓ ๔ ๘.๓ ๑๕ ๖.๘ ๓๒ ๖.๐ 
ชลบุร ี ๗๘ ๔๙.๖ ๗๓ ๖๖.๙ ๔๐ ๘๓.๔ ๑๓๖ ๖๐.๔ ๓๒๗ ๖๐.๖ 
ระยอง ๗๖ ๔๘.๔ ๒๖ ๒๓.๘ ๔ ๘.๓ ๗๔ ๓๒.๘ ๑๘๐ ๓๓.๔ 
รวม ๑๕๗ ๑๐๐ ๑๐๙ ๑๐๐ ๔๘ ๑๐๐ ๒๒๕ ๑๐๐ ๕๓๙ ๑๐๐ 

ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

  7.3.2 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ แบ่งออกเป็น                                 
กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่ 
   (๑) เมืองท่องเที่ยวชายทะเล (เมืองพัทยา)  
   (๒) พื ้นที ่รองรับกิจกรรมชายหาด (หาดบางแสน พัทยา จอมเทียน                  
ตาแหวน (หมู่เกาะล้าน) จังหวัดชลบุรี หาดแม่รำพึง แหลมแม่พิมพ์ ทรายแก้ว (เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง       
   (๓) พื้นที ่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ำ (หาดจอมเทียน และตาแหวน          
(หมู่เกาะล้าน)) 
   (4) แหล่งดำน้ำ หมู ่เกาะสีชัง (เกาะท้ายค้างคาว เกาะท้ายตาหมื ่น)                        
หมู่เกาะล้าน หมู่เกาะไผ่ หมู่เกาะคราม หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี หมู่เกาะเสม็ด หมู่ เกาะมัน                          
จังหวัดระยอง    
   (5) แหล่งตกปลา แหลมแท่น หมู่เกาะสีชัง (เกาะขามใหญ่ และเกาะอื่นๆ 
โดยรอบ) หาดบางเสร่ จังหวัดชลบุรี หาดอำเภอบ้านฉาง (หาดน้ำริน สะพานปลาพลา) ปากแม่น้ำระยอง                         
หมู่เกาะเสม็ด ปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง  
   (6) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ตำบลเสม็ด ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล (เกาะคราม เกาะจาน) และอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม จังหวัดชลบุรี 
หมู่เกาะมัน ชุมชนปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (7) พื้นที ่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พระจุฑาธุชราชฐานที่เกาะสีชัง                                                                                          
หมู่บ้านชาวประมงที่ช่องแสมสาร  
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  7.3.3 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวตอนในของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  ได้แก่ 
   (1) พื ้นที ่ท ่องเที ่ยวเช ิงเกษตร อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง                        
อำเภอวังจันทร์และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง วนเกษตร (บ้านศานติธรรม) สวนมะม่วง สหกรณ์ชมรม
ชาวสวนมะม่วงมูเร ่ห ์ฟาร ์มสวนสาธิตเกษตรของกลุ ่มโอท็อป หมู ่บ ้านเกษตรกรรมหนองหว้า                         
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (2) แหล ่งท ่องเท ี ่ยวเช ิงน ิ เวศ อ ุทยานแห ่งชาต ิ เขาชะเมา -เขาวง 
จังหวัดระยอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ถ้ำนางสิบสอง อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง อ่างเก็บน้ำคลองสียัด 
สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (3) พื ้นที ่ท ่องเที ่ยวเช ิงกีฬาและกิจกรรมร ่วมสมัย อำเภอศรีราชา 
พื ้นที ่ตอนในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านฉาง อำเภอพัฒนานิคม และอำ เภอปลวกแดง 
จังหวัดระยองล่องเร ือชมโลมาบริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางปะกง  ล่องเร ือรอบเกาะลัด บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มหกรรมปั้นทรายโลก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (4) พื ้นท ี ่ท ่องเท ี ่ยวเช ิงประว ัต ิศาสตร ์และว ิถ ีช ีว ิต โบราณสถาน 
ในอำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง อำเภอบ้านบึง และวัดต่าง ๆ ในอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา                         
เมืองพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  วัดต่าง ๆ ในตัวเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย 
และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยาง อาคารศาลาว่าการ
มณฑลปราจีน ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา/สวนมรุพงษ์ พระตำหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์อนุสรณ์สถาน
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ 
วัดสมานรัตนาราม วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (5) พื ้นที่ท ่องเท ี ่ยวโดยช ุมชน ช ุมชนชากแง ้ว ช ุมชนตะเคียนเตี้ย 
จังหวัดชลบุรี ชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี ตลาดโบราณนครเนื่องเขตตลาด              
ท่าสะอ้าน ตลาดน้ำบางคล้า ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  7.3.๔ จำนวนนักท่องเที ่ยว จากการสำรวจข้อมูลจำนวนนักท่องเที ่ยวที ่เข้ามา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ของกรมการท่องเที่ยวพบว่า 

ตารางท่ี 1.1-27 แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) 

อัตราการขยายตัวเฉลีย่ 
2559 2560 2561 

ฉะเชิงเทรา        3,047,651         3,239,899         3,408,373  5.1 
ชลบุรี      16,252,009       17,403,161       18,211,539  16.73 
ระยอง        6,929,843         7,319,948         7,761,662  5.28 
รวม      26,229,503       27,963,008       29,381,574  11.55 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 2561 
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   จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ในปี 2561 กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
มีจำนวนนักท่องเที่ยว 29,381,574 คน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 11.55 ต่อปี โดยจังหวัดชลบุรี 
เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.98 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามา  
ในกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจะพบว่า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑.๑-๖ แสดงสัดส่วนนกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในกลุ่มจังหวัด 

   ในภาพรวมนักท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ส่วนใหญ่  
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๑ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 34.99 และ
ในจำนวนทั้งสามจังหวัดนั้นจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดเดียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เท่ากับ 46.86 : 53.14  
โดยนักท่องเที ่ยวต ่างชาติท ี ่ เด ินทางเข ้ามาท่องเท ี ่ยวในพื ้น ที ่กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคตะว ันออก ๑  
10 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย เกาหลี เยอรมัน อินเดีย ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง อังกฤษ ไต้หวัน 
ยุโรปตะวันออก และออสเตรเลีย 
  7.3.๕ รายได้จากการท่องเที ่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-2๘ แสดงข้อมูลรายได้ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
รายได้ (ล้านบาท) 

อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 
2557 2558 2559 

ฉะเชงิเทรา 3,782 3,984 4,240 5.88 
ชลบุรี 108,092 133,938 206,272 38.95 
ระยอง 25,124 28,380 30,614 10.42 
รวม 136,998 166,302 241,126 33.19 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562 

 

ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

๖๕.๐๑ 

34.99 
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   จากการสำรวจรายได้จากท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  โดย
กรมการท่องเที่ยวตามตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลีย่ 
ร้อยละ ๓๓.๑๙ ต่อปี โดยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที ่มีรายได้จากการท่องเที ่ยวสูงสุด โดยในปี 2559                     
มีรายได้สูงถึง 206,272 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดระยอง (30,614 ล้านบาท) และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(4,๒๔๐ ล้านบาท)   

 7.๔ ด้านสังคม    

   7.4.1 ประชากรในภาพรวม  
   ในปี พ.ศ. ๒๕62 ประชากรผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,973,770 คน จำแนกเป็นชาย 1,458,008 คน 
เป็นหญิง 1,515,762 คน และเมื่อพิจารณาความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ของจังหวัดแล้วจะพบว่า  
จังหวัดชลบุรีมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรเท่ากับ 351.92 รองลงมาคือ
จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 203.64 และ133.62 ตามลำดับ 
โดยเป็นประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15 -60 ปี) มากที่สุด จำนวน 1,958,315 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.28 รองลงมาคือ ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) จำนวน 551,027 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93 และ
เป็นประชากรในวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 401,263 คน คิดเป็นร้อยละ 13.78                  

ตารางที ่ 1.1-29 แสดงข้อมูลแนวโน้มจำนวนวัยเด็ก วัยสูงอายุ และอัตราส่วนการเป็นภาระ                      
ต่อประชากรวัยแรงงาน 

 กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
วัยเด็ก (๐ - ๑๔ ปี) 551,027 124,701 287,545 138,781 

  วัยแรงงาน (๑๕ – 60 ปี)     1,958,315  465,009 1,013,174 480,132 
วัยสูงอายุ ( ๖๐ ปีขึ้นไป) 401,263 116,342 194,605 90,316 
จำแนกอายุไม่ได้ 63,165 8,957 40,121 14,087 
อัตราพึ่งพิงวัยเด็ก 2.81 2.68 2.84 2.89 

  อัตราพึ่งพิงวัยสูงอายุ 2.05 2.50 1.92 1.88 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕62) 

    จากข้อมูลตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มี
ประชากรในทุกช่วงวัยมากกว่าจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา แต่เมื ่อพิจารณาถึงอัตราการพึ ่งพิง  
ของประชากรในวัยเด็กและวัยสูงอายุต่อประชากรวัยแรงงานจำนวน ๑๐๐ คน พบว่ามีอัตราเฉลี่ยที่ใกล้เคียง
กันทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

   7.4.๒ แรงงาน จากการสำรวจข้อมูลแรงงานและการมีงานทำของประชากร อายุ
ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป พบว่า 
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ตารางท่ี 1.1-30 แสดงข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานของ                    
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑                                                                                                                                 

จังหวัด 

ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
กำลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 

รวม 
กำลังแรงงานปัจจุบนั 

รวม 
ทำงาน
บ้าน 

เรียน
หนังสือ 

อื่น  ๆ
รวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน 

ฉะเชิงเทรา 448,920 448,610 442,652 5,958 236,040 86,896 49,585 99,560 
ชลบุร ี 1,028,662 1,027,953     1,013,586   14,367 473,901  152,111  98,081  223,708  
ระยอง 584,816 584,567 578,879 5,688 178,800 54,885 47,935 75,981 
รวม 2,062,398 2,061,130 2,035,117 26,013 888,741 293,892 195,601 399,249 

         ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง (๒๕62) 

 จากตารางข้างต้น พบว่า ประชากรผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ ้นไป ซึ่งอยู่ในกำลัง
แรงงาน 2,062,398 คน คิดเป็นร้อยละ 69.35 ของประชากรกลุ่มจังหวัด และเป็นผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 
888,741 คน คิดเป็นร้อยละ ๒9.88 ของประชากรกลุ่มจังหวัด และในกำลังแรงงานนั้นสามารถจำแนก
เป็นผู้มีงานทำ 2,035,117 คน คิดเป็นร้อยละ 68.43 และผู้ว่างงาน 26,013 คน คิดเป็นร้อยละ 
๐.87 และในส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 888,741 คน คิดเป็นร้อยละ ๒9.88 ของประชากรกลุ่มจังหวัด 
แยกเป็นทำงานบ้าน 293,892 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 อยู่ระหว่างเรียนหนังสือ 195,601 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.57 และอื่นๆ 399,249 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ซึ่งสามารถจำแนกแรงงานตามสาขาการ
ผลิตได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ ๑.๑-7 แสดงประเภทแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จำแนกตามสาขาการผลิต (2562) 

104,375 5,748
47,571

274,360

104,897

337,797

209,085

64,160

655,023

การก่อสร้าง

การจ้างงานในครัวเรือน

การศึกษา

เกษตรกรรม

ขนส่ง และโกดังสินค้า

ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์

บริการโรงแรม และอาหาร

ราชการ

อุตสาหกรรมการผลิต
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 จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่า แรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
จะทำงานอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด  รองลงมาคือ สาขาขายส่ง ขายปลีกและซ่อมแซม
ยานยนต์ สาขาเกษตรกรรม และสาขาบริการ โรงแรมและร้านอาหาร ตามลำดับ 

   7.4.๓ การศึกษา ในพื ้นที ่กล ุ ่มจ ังหวัดภาคตะว ันออก ๑ มีการให้บร ิการ                           
ด้านการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกระดับชั้น ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
    (๑) การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน : มีสถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๐ แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั ่วไปในพื้นที่แยกตามสังกัด                     
คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ๘๕๓ แห่ง สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ๑๖๔ แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๔ แห่ง และโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนและอ่ืน ๆ ๙ แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งโรงเรียนตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้  

ตารางท่ี 1.1-3๑ แสดงข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดแบ่งตามระดับการศึกษา                              

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต ใน ๓ จังหวัด, สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ใน ๓ จังหวัด,  
 กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จากข้อมูลสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานข้างต้นจะพบว่า ในกลุ ่มจังหวัด             
ภาคตะวันออก ๑ มีสถานศึกษาในทุกรูปแบบ โดยจังหวัดชลบุรีมีสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานมากที่สุด 
รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยองตามลำดับ  นอกจากนี้  หากศึกษาข้อมูลครู 
ในสถานศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ แล้ว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 
๒๔,๑๕๖ คน จำแนกตามสังกัดคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ๑๔,๘๓๕ คน 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๖,๖๙๕ คน กรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ๒,๑๙๘ คน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๔๔๔ คน ดังรายละเอียดตารางที่ 1.1-32 

 

 

 

 

จังหวัด 

ระดับการศึกษา 

รวม อนุบาล 
อนุบาล-
ประถม 
ศึกษา 

อนุบาล-
มัธยมฯ
ตอนต้น 

อนุบาล-
มัธยมฯ

ตอนปลาย 

เด็กเล็ก-
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ประถมฯ- 
มัธยมฯ 
ตอนต้น 

ประถมฯ-
มัธยมฯ

ตอนปลาย 

มัธยมฯ
ตอน 
ต้น 

มัธยมฯ
ตอนต้น-
มัธยมฯ   

ตอนปลาย 
ฉะเชิงเทรา ๓๕6 4 21๕ 98 3 - 4 1 - 1 30 

ชลบุรี 456 27 232 115 18 11 5 5 4 2 37 
ระยอง 2๗8 1๙ 17๐ 4๗ ๗ - ๕ ๒ - ๓ ๒๕ 

รวม ๑,๐๙๐ 50 ๖๑๗ 260 28 11 14 8 4 6 92 
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ตารางท่ี 1.1-32 แสดงข้อมูลครูสถานศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 

สังกัด 

รวม 
สนง.คณะกรรมการ

การศึกษา                        
ขั้นพื้นฐาน 

สบง.คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา              

เอกชน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โรงเรียนตำรวจ
ตระเวน
ชายแดน 

ฉะชิงเทรา 5,407 4,381 927 99 - 
ชลบุร ี 12,480 6,333 4,584 1,164 399 
ระยอง ๖,๒๖๙ ๔,๑๒๑ ๑,๑๘๔ ๙๓๕ ๔๕ 
รวม 24,156 14,835 6,695 2,198 444 

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใน ๓ จังหวัด, สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตใน ๓  
จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (๒) การศึกษาระดับอาชีวศึกษา : มีสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ แห่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-33 แสดงข้อมูลครูสถานศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา 

จังหวัด 
รวม สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา สบง.คณะกรรมการศึกษาเอกชน 

สถาน 
ศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษา 
สถาน 
ศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษา 
สถาน 
ศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษา 

ฉะเชิงเทรา ๑๕ ๗๔๖ ๑๙,๐๔๙ 7 402 10,851 ๘ ๓๔๔ ๘,๑๙๘ 
ชลบุรี ๖๗ 5,539 103,460 8 267 15,535 52 3,122 20,319 
ระยอง ๑๗ ๕๕๐ ๑๕,๐๓๓ 5 ๒๘๖ ๙,๖๕๗ ๑๒ ๒๖๔ ๕,๓๗๖ 
รวม ๑๐๒ ๖,๘๙๔ ๑๓๘,๔๖๖ 20 955 36,043 ๗๒ ๓,๗๓๐ ๓๓,๘๙๓ 

  (3) การศึกษาระดับอุดมศึกษาศึกษา : นอกจากการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับ
อาช ีวศ ึกษาแล้วในพื ้นที่กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคตะวันออก ๑ ย ังม ีการให้บร ิการในระดับอุดมศึกษา                 
ประกอบด้วย 
  (3.๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ชลบุรี)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
(ชลบุรี)  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา) 
  (3.๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ชลบุรี)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ชลบุรี)  และวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ระยอง (ระยอง) 
 นอกจากน ี ้  หากพ ิจารณาถ ึ งค ุณภาพด ้านการศ ึกษาในกล ุ ่มจ ั งหวัด 
ภาคตะวันออก ๑ จะพบว่า 
 (๑) จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากรของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด                
ภาคตะวันออก ๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานระดับประเทศ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1-3๔ แสดงข้อมูลปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 
กลุ่มอายุ ประเทศ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ระยอง 

ประชากรอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป ๘.๐ ๘.๓ ๙.๓ ๘.๙ 
ประชากรอายุ ๑๕ –๕๙ ป ี ๘.๙ ๙.๒ ๑๐.๐ ๙.๔ 
ประชากรอายุ ๖๐  ปีขึ้นไป ๔.๙ (ภาคกลาง) ๔.๖ ๕.๕ ๖.๐ 

            ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

   จากข้อมูลข้างต้นพบว่า จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ ๑๕ – 60 ปี 
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ ๘.๙ ปี  
โดยจังหวัดชลบุรีมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๙๗ (ลำดับที่ ๓ ของประเทศ) จังหวัดระยอง ๙.๔๑ 
(ลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ)  จังหวัดฉะเชิงเทรา ๙.๑๗ (ลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ)   
 (๒) ผลทดสอบทางการศ ึกษา  ค ่ าเฉล ี ่ ยคะแนน O-net ของน ักเร ี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏว่า ค่าคะแนนของนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ทุกจังหวัด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่ากลางของประเทศ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดชลบุรี 
มีคะแนนผลการทดสอบร้อยละ ๓๗.๓๗ (ลำดับที่ ๘ ของประเทศ) จังหวัดระยอง ๓๗.๒๐ (ลำดับที่ ๑๐ 
ของประเทศ) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๓๕.๔๓ (ลำดับที่ ๓2 ของประเทศ)   

 7.4.4 การสาธารณสุข ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ การบริการสาธารณสุข  
จะกระจุกตัวในเมืองหลักที่สำคัญของพื้นที่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ หรือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ  
ที่สำคัญของแต่ละจังหวัด ส่งผลทำให้การกระจายบริการไม่ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกคนในพื้นที่ 
ประกอบกับในพื้นที่ของทั ้งสามจังหวัดมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมสูงส่งผลให้มีการเคลื่อนย้าย 
ของประชากรจากนอกพื้นที่เข้ามาในจังหวัดเมื่อรวมกับประชากรในพื้นที่เดิมแล้วทำให้มีความต้องการ
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสูง  

ตารางท่ี 1.1-3๕ แสดงข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
บุคลากรทางการแพทย์ สัดส่วน

แพทย์ต่อ
ประชากร 

สัดส่วนบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อ

ประชากร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
ผู้ช่วย

พยาบาล 
รวม 

ฉะเชิงเทรา 200 63 1,282 - ๑,545 3,575 ๔๖2.8 
ชลบุร ี 1,369 202 5,298 - 6,869 1,138 226.9 
ระยอง 210 59 1,277 - 1,546 3,526 478.9 
รวม 1,779 324 7,857 - 9,960 8,239 1,168.6 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปี 2562 

  เมื ่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของจำนวนประชากรต่อแพทย์ ๑ คน                
ซึ ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรฐานไว้ว่าแพทย์ ๑ คนต้องดูแลประชาชนไม่เกิน ๑,๕๐๐ คน                  
แต่สัดส่วนแพทย์ ๑ คนต่อประชากรที่ต้องดูแลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ต่ำกว่ามาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขมาก โดยมีอัตราส่วนเฉลี ่ยอยู ่ที ่ ๓,๘๔๕ คน เมื ่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า 
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จังหวัดระยองมีอัตราส่วนอยู่ที่ ๔,๗๒๗ คน ต่ำกว่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด รองลงมา
คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา (๔,๐๔๘คน) และจังหวัดชลบุรี (๒,๗๖๒ คน) ตามลำดับ  
  หากพิจารณาถึงจำนวนสถานพยาบาล ซึ ่งเป็นตัวชี ้ว ัดหนึ ่งที ่แสดงถึง                      
ความพอเพียงในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขจะพบว่า 

ตารางท่ี 1.1-36 แสดงข้อมูลจำนวนสถานพยาบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
โรงพยาบาลรัฐบาล 

Government 
hospitals 

โรงพยาบาลเอกชน 
Private hospitals 

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสขุภาพ

ตำบล 

คลินิกทกุ
ประเภท 
Clinics 

รวม 

ฉะเชิงเทรา ๑๑ 3 ๑๑๘ 237 ๓69 
ชลบุร ี 21 17 120 1,131 1,289 
ระยอง 9 5 95 382 491 
รวม 41 ๒5 ๓๓๓ ๑,750 2,149 

ที่มา : สถิติจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปี ๒๕63 

 จังหวัดชลบุรี มีโรงพยาบาลของรัฐมากที่สุด จำนวน ๑๖ แห่ง รองลงมาคือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในขณะที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่มีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง มีโรงพยาบาลของรัฐน้อยที่สุด คือ เพียง ๙ แห่ง  
 นอกจากนี้หากพิจารณาถึงข้อมูลสถานการณ์ และแนวโน้มการเจ็บป่วย 
โดยการจำแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ ่มโรค พบว่า สถานการณ์ และแนวโน้มการเสียชีวิต                      
ของประชากรในกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ สูงสุด 3 ลำดับแรก คือ (๑) โรคความดันโลหิตสูง                     
(2) ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่น  ๆ และ (3) โรคเลือดและอวัยวะ
สร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ตามลำดับ  

ตารางท่ี 1.1-3๗ แสดงข้อมูลภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วยในในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 

กลุ่มสาเหตุ 2560 2561 ๒๕62 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. ปอดบวม 5,335 6,319 4,722 

2. ในปี 2560-2561 ภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ของการตั้งครรภ์ และในปี 2562 ต้อ
กระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่นๆ  

2,333 2,470 3,891 

3. ในปี 2560 การบาดเจ็บเฉพาะอื่น ๆ และในปี 2561-2562 ไข้จากไวรัสท่ีนำโดย
แมลง 

2,040 2,241 3,339 

รวมยอด 9,708 11,030 11,952 
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ตารางท่ี 1.1-3๗ แสดงข้อมูลภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วยในในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (ต่อ) 
 

กลุ่มสาเหตุ 2560 2561 ๒๕62 
จังหวัดชลบุรี 

1. ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุนำ 474,741 394,979 419,099 

2. การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน 399,733 314,020 306,277 

3. เบาหวาน 322,029 268,591 277,889 
รวมยอด 1,196,503 977,590 1,003,265 

จังหวัดระยอง 
1. ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ 16,311 18,694 15,389 

2 
  

โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและ
ภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรมท่ีมิได้ระบุไว้ท่ีอื่น 

12,041 12,624 10,527 

3. โรคความดันโลหิตสูง 10,927 11,668 9,642 
รวมยอด 173,974 181,217 144,221 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  
 

 ในส่วนการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพนั้น พบว่า ประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก ๑ สามารถเข้าสู่หลักประกันสุขภาพดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-38 แสดงข้อมูลประชากรเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  
 

จังหวัด ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
ฉะเชิงเทรา 474,888 487,132 0.92 

ชลบุรี 541,658 492,604 -9.05 
ระยอง 528,778 533,660 2.57 
รวม 1,545,324 1,513,396 -2.06 

 7.4.๕.สภาวการณ์ด ้านส ังคมและคุณภาพชีว ิตในภาพรวม  สำนักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index: HAI) ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า การพัฒนาคนด้านใดมีความก้าวหน้ามากน้อย
แค่ไหน ซึ ่งครอบคลุมทั ้งด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที ่อยู ่อาศัย สภาพแวดล้อม                     
ชีว ิตครอบครัวอบอุ ่นในชุมชนที ่ม ีความปลอดภัย การคมนาคม การสื ่อสาร และการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิศ์ร ีโดยมีค่าคะแนนของประเทศ ดังนี้ 
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ภาพที่ ๑.๑-8 แสดงดัชนีย่อยความก้าวหน้าของคนในภาพรวมของประเทศ 

  จากภาพดัชนีย่อยความก้าวหน้าของคนในภาพรวมของประเทศจะเห็นได้ว่า 
ในปี 2560 คนไทยมีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากที่สุด คือมีคะแนนเท่ากับ 
0.8208 รองลงมา คือ ความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวอบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย (0.6317) 
และความก้าวหน้าด้านชีวิตการงาน (0.6230) ในขณะที่ด้านการศึกษามีค่าดัชนีความก้าวหน้าน้อยสุด 
คือ 0.4790 อย่างไรก็ดี เมื ่อพิจารณาค่าดัชนีชี ้ว ัดความก้าวหน้าของคนไทยในจังหวัดต่าง ๆ  
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ พบว่า 

ตารางท่ี 1.1-3๙ แสดงดัชนีความก้าวหน้าของคน  

จังหวัด 

ความก้าวหน้าของคนไทย 
ภาพรวม ดัชนีรายสาขา 

คะแนน ลำดับ สุขภาพ การศึกษา 
ชีวิต              

การงาน 
รายได้ 

ที่อยู่
อาศัยฯ 

ชีวิต
ครอบครัวฯ 

คมนาคมฯ 
การม ี 

ส่วนร่วม 

ประเทศ   0.5656 0.4790 0.6230 0.5463 0.8208 0.6317 0.5754 0.5308 
ฉะเชิงเทรา ๐.๖๔๗๙ ๑๒ 0.6216 0.5280 0.6630 0.6783 0.7805 0.6404 0.6503 0.5318 

ชลบุรี ๐.๖๘๔๑ ๔ 0.5865 0.7592 0.8201 0.7340 0.6323 0.6815 0.7960 0.2808 
ระยอง ๐.๖๔๗๓ ๑๔ 0.6458 0.6400 0.7921 0.7177 0.7009 0.5994 0.7660 0.4004 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

   จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนไทยย่อย                  
รายสาขาของทั้งสามจังหวัดจะมีค่าสูงกว่าค่าดัชนีระดับประเทศ ยกเว้นดัชนีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อมที่ทุกจังหวัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (0.8208)  นอกจากนีจ้ังหวัดชลบุรียังมีค่า
ดัชนีที่ต่ำกว่าค่าดัชนีระดับประเทศอีก ๑ สาขา คือ การมีส่วนร่วม และจังหวัดระยอง มีค่าดัชนีที่ต่ำกว่า
ค่าดัชนีระดับประเทศอีก ๒ สาขา คือ ความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวอบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย 
และการมีส่วนร่วม 
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 7.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  7.5.1 ทรัพยากรน้ำ  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำธาร หลายสาย 
และอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง ปริมาณน้ำฝนมีจำนวนมากแต่ไม่สามารถเก็บกักได้เนื ่องจากปริมาณน้ำ                  
ส่วนใหญ่จะไหลลงสู่ทะเลเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบชันและไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ประกอบกับ
เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในแต่ละปีมีปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ประมาณ 1,819.9 ล้านลูกบาศก์เมตร                
ซึ่งสามารถจัดสรรให้กับผู้ใช้น้ำได้เพียง 1,568.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ
ใช้น้ำในพ้ืนทีท่ั้งหมดจำนวน ๔,๐๑๘.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จำแนกเป็น 

ตารางท่ี 1.1-40 แสดงปริมาณความต้องการน้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ลำดับ ความต้องการใช้น้ำ 
ปริมาณความต้องการใช้น้ำ 

(ล้าน ลบ.ม./ปี) 
๑. น้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค                          114.95  

๒. น้ำใช้เพื่ออุตสาหกรรม                          402.55  

๓. น้ำใช้เพื่อการบริการ                           16.38  

๔. น้ำใช้เพื่อการท่องเที่ยว                             5.35  

๕. น้ำใช้เพื่อการเกษตร                       4,076.39  

 น้ำใช้เพื่อการปศุสัตว์                             7.36  

 น้ำใช้เพื่อรักษาระบบนิเวศ                          100.31  

 รวมความต้องการใช้น้ำท้ังหมด 4,723.29 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (2562) 

   ในจำนวนความต้องการใช้น้ำเพื ่อเกษตรกรรม จำนวน 3,484.26 
ลูกบาศก์เมตร สำหรับพื ้นที ่ ๕ ,๘๐๑,๗๑๑ ไร่ นั ้น เป็นพื ้นที ่ที่อยู่ในเขตชลประทาน และพื้นที่สูบน้ำ 
ด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑,๒๖๒,๔๐๗ ไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๗๖ ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ 
นอกเขตชลประทานจะอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร ๔,๕๓๙,๓๐๔ คิดเป็นร้อยละ 78.24 

ตารางท่ี 1.1-41 แสดงพื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้น้ำ 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่แบ่งตามสภาพการใช้น้ำ 

พ้ืนที่เกษตรทั้งหมด ชลประทาน สูบน้ำด้วยไฟฟ้า อาศัยน้ำฝน 
ฉะเชิงเทรา ๒,๔๕๒,๖๓๘ 953,836 0 1,498,802 

ชลบุร ี ๑,๗๔๖,๕๐๔ 27,507 1,600 1,717,397 
ระยอง ๑,๖๐๒,๕๖๙ 223,700 55,764 1,323,105 
รวม ๕,๘๐๑,๗๑๑ ๑,๒๐๕,๐๔๓ ๕๗,๓๖๔ ๔,๕๓๙,๓๐๔ 

 ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล   
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  7.5.๒ ทรัพยากรดิน 
   ดินส่วนใหญ่ของพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เป็นดินปนทราย 
ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์ บริเวณท่ีมีน้ำทะเลท่วมถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจาก
การสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนในบริเวณที่สูงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด 
เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช้ทำนา ประกอบกับภูมิประเทศส่วนใหญ่ 
เป็นที่ราบต่ำโดยธรรมชาติ  ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และหากมีระบบชลประทานในฤดูแล้ง                
ก็สามารถใช้ดินเหล่านี้ปลูกพืชได้ เช่น การทำนาปรัง การปลูกพืชไร่อายุสั้น และการปลูกผัก ส่วนพื้นที่
ดอนโดยธรรมชาติใช้ปลูกพืชไร่ พืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้น และมีบางส่วนที่เป็นป่า 

  7.5.๓ ทรัพยากรป่าไม้ 
   พื้นที่ ๑ ใน ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ               
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่มีพื้นที่ป่าบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการปลูกผลไม้ 
ยางพารา เป็นส่วนใหญ่พ้ืนที่ป่าไม้ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕59 –๒๕62 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-42 แสดงพื้นที่ป่าไม้  

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 

พ้ืนที่ป่าไม้  
พ.ศ.  ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เนื้อที่ป่า(ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ป่า(ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ป่า(ไร่) ร้อยละ 
ฉะเชิงเทรา 3,230,873.49 498,413.21 15.43 500,504.07 15.49 502,217.86 15.54 

ชลบุรี 2,817,515.03 338,690.62 12.02 340,127.01 12.07 344,460.86 12.23 
ระยอง 2,291,003.80 182,892.55 7.98 185,140.63 8.09 182,555.04 7.97 
รวม 8,339,392.32 1,019,996.68 11.81 1,026,041.71 11.89 1,029,223.76 11.91 

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าป ีพ.ศ. ๒๕61 – ๒๕62 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑.๐๒ ล้านไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.91 ของพื้นที่ทั ้งหมด ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความเหมาะสมของระบบนิเวศ                  
ที่กำหนดให้มีสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ ๔๐ ขึ้นไปของพื้นที่ทั ้งหมด ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วย ป่าไม้ผลัดใบ ป่าดิบชื้น สวนป่า และสวนเกษตร โดยพื้นที่ป่าไม้ 
ส่วนใหญ่จะกระจายตัวเป็นหย่อมๆ อยู่ทั ่วไปภายในพื้นที่ ซึ่ งผืนป่าที่มีขนาดใหญ่ภายในพื้นที่จะวางตัว                         
ในแนวทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยเริ่มตั้งแต่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
 นอกจากนี้  ในจำนวนพื ้นที ่อน ุร ักษ์ท ี ่ม ี เขตครอบคลุมกลุ ่มจ ังหวัด                    
ภาคตะวันออก ๑ ทั้งหมด 1,๐๒9,233.76 ไร่ โดยรวมเขตพื้นที่รักษาสัตว์ป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่มากท่ีสุดในจังหวัดระยอง และชลบุรี ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1-4๓ แสดงเขตพื้นที่อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

ที่มา : กรมป่าไม ้
  7.5.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
   (๑) ป่าชายเลน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล              
ภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ป่าชายเลน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-4๔ แสดงพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร่) 
ป่าชายเลน 

จำนวน (ไร่) ร้อยละของพื้นที่ท้ังหมด 

ฉะเชิงเทรา ๓,๓๔๔,๓๗๕.00 ๗,๕๘๕.๓๕ 0.23 
ชลบุร ี ๒,๗๒๖,๘๗๕.00 ๔,๕๕๑.๗๑ 0.17 

ระยอง ๒,๒๒๐,๐๐๐.00 ๑๐,๑๙๐.๘๓ 0.46 
รวม ๘,๒๙๑,๒๕๐.00 ๒๒,๓๒๗.๘๙ 0.27 

        ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ที ่ ชื่อ 
พ้ืนที่รับผิดชอบ

ทั้งสิ้น 
พ้ืนที่ป่า
สมบูรณ์ 

พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ ์
ให้ทำ

ประโยชน ์

พ้ืนที่ยึดคืนได้แล้ว 
(ไร่) 

ยังไม่พร้อม
ฟ้ืนฟ ู

พ้ืนที่
ปลูกป่า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1 ป่าแควระบมและป่าสียัด ๒๓๖,๐๑๘ ๒๓๖,๐๑๘ - - - 
  รวม ๒๓๖,๐๑๘ ๒๓๖,๐๑๘ - - - 
จังหวัดชลบุร ี
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู ่ 85,437.50 77,427.65 7,906.20 103.65  
2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 38,375.00 38,127.59 247.41 - - 
3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ 11,600.00 11,600.00 - - - 
4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน 2,299.00 2,299.00 - - - 
5 วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง 19,473.00 18,506.42 - 610.05 356.53 
6 สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ 483.52 483.52 - - - 
  รวม 157,668.02 148,444.18 8,153.61 713.70 356.53 
จังหวัดระยอง 
1 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 52,300.00 47,852.34 4,384.70 - 62.96 

2 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะ
เสม็ด 81,875.00 81,416.34 424.66 34.00  

3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 32,875.00 32,808.43 66.57 - - 
4 สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ 625.00 618.46 6.54 - - 
  รวม 167,675.00 162,695.57 4,882.57 34.00 62.96 
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 จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
มีพ้ืนที่ป่าชายเลนทุกจังหวัด โดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด รองลงมาคือชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา 
   (๒) พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเล : ด้วยที่ตั้งและภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ๑  ที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่ง และ             
ในทะเลอย่างหลากหลาย แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง               
การใช้ประโยชน์จากชายฝั่งหรือกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและขยายตัว
เพิ ่มขึ ้น จากการประเมินการเปลี ่ยนแปลงชายฝั ่ง ในช่วงปี  60 ปีที ่ผ ่านมา พบว่ากลุ ่มจังหวัด                 
ภาคตะวันออกมีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลระยะทางชายฝั่งประมาณ 562.81 กิโลเมตร ระยะทาง  
ที่ถูกกัดเซาะประมาณ 115.27 กิโลเมตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-45 แสดงพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลแยกตามระดับความรุนแรง 

จังหวัด 
ระยะทาง 
ชายฝ่ัง 
(กม.) 

ระยะทางชายฝ่ัง
ถูกกัดเซาะ (กม.) 

ระยะทางชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะแยกตาม 
ระดับความรุนแรง (กม.) 

ระดับวิกฤต ระดับเร่งด่วน ระดับเฝ้า
ระวัง 

1. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๖.๒๘ ๗.๘๙ ๗.๘๙ ๒.๐๔ ๕.๘๕ 
2. จังหวัดชลบุร ี 171.78 17.60 1.43 11.08 5.09 
3. จังหวัดระยอง 104.48 21.75 1.17 15.75 4.83 

รวม ๒๙๒.๕๔ ๔๗.๒๔ ๑๐.๔๙ ๒๘.๘๗ ๑๕.๗๗ 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 จากตารางข้างต้นจะพบว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที ่มีระยะทาง 
ตามแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมากที่สุด คือ 21.24 กิโลเมตร มากจังหวัดชลบุรี ซึ่งระยะทางตามแนว
ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะเพียง 17.60 และเมื่อเปรียบเทียบถึงสัดส่วนของพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะกับพื้นที่ตามแนว
ชายฝั่งแล้ว พบว่ากลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนอยู่ที่ 0.16 : 1 โดยจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วน 
ของพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะกับพื้นที่ตามแนวชายฝั่งมากที่สุด คือ 0.49 : 1 ในขณะที่จังหวัดชลบุรีมีสัดส่วน
น้อยสุด คือ 0.01 : 1 
 (๓) หญ้าทะเล : เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่ออย่างมากต่อระบบนิเวศทาง
ทะเลและเป็นตัวบ่งชี ้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและปริมาณสัตว์น้ำ เนื ่องจากบริเวณที่มี                  
หญ้าทะเลเจริญเติบโตอยู่จะเป็นแหล่งอนุบาล แหล่งวางไข่ แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำ 
โดยเฉพาะในวัยอ่อน เนื่องจากโครงสร้างของหญ้าทะเลที่มีใบ ลำต้น และรากที่สลับซับซ้อนเหมาะแก่ 
การเจริญเติบโต จึงอาจกล่าวได้ว่าหญ้าทะเลก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้าน  
การประมงเป็นอันมาก ซึ่งในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง พบว่ามีหญ้าทะเลประมาณ ๑๗,๖๓๐.๑๘ ไร่ ใน 9 ชนิดสายพันธุ์ เช่น 
หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้าเงา หญ้าเงาใส และหญ้าคาทะเล โดยแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญและเป็นแหล่งใหญ่ 
ได้แก่ อ่าวเตยงาม อ่าวสัตหีบ และอ่าวจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี ร็อคการ์เด้นท์ และบ้านเพ จังหวัดระยอง  
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 (๔) ปะการัง : แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความสลับซับซ้อนและ 
เป็นแหล่งรวมของบรรดาสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่อาหาร                     
โดยสิ่งมีชีวิตจะใช้แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัย และ
แหล่งหากิน นอกจากนี้ แนวปะการังชายฝั่งยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนกำแพงกันคลื่นมิให้กัดเซาะชายฝั่ง 
ช่วยรักษาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่
และความสมบูรณ์แนวปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง พบว่าในพื้นที่กลุ ่มจังหวัด                    
ภาคตะวันออก ๑ มีขนาดพื ้นที่แนวปะการังจำนวน 2,435 ไร่ และมีสถานะภาพตั ้งแต่ระดับ                  
เสียหายมาก เสียหาย และสมบูรณ์ปานกลาง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-4๖ แสดงสถานภาพแนวปะการังกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด พื้นที่ (ไร่) 
ปริมาณครอบคลุมพื้นท่ี ร้อยละ 

สถานภาพ ปะการัง
มีชีวิต 

ปะการัง
ตาย 

ทราย หิน อื่นๆ 

ชลบุร ี 1,627       
- เกาะครามหาดหน้าบ้าน  6.1 61.8 31.9 - 0.2 เสียหายมาก 
- เกาะครามอ่าวพุดซาวัน  8.7 44.7 46.6 - - เสียหายมาก 
- เกาะครามน้อยตะวันตก  28.3 56.4 14.5 - - เสียหาย 
- เกาะอีร้าด้านตะวันออก  15.4 62.3 18.2 3.2 0.9 เสียหายมาก 

ระยอง 808       
- เกาะเสม็ดอ่าวพร้าว  28.7 41.4 23.2 - 6.7 สมบูรณ์ปานกลาง 
- เกาะเสม็ดอ่าวลูกโยน  34.1 48.0 15.9 - 2.0 สมบูรณ์ปานกลาง 
- เกาะเสม็ดอ่าวลุงดำ  33.7 61.4 4.9 - - เสียหาย 
- เกาะเสม็ดอ่าวกิ่วนอก  43.7 47.2 7.3 - 1.8 สมบูรณ์ปานกลาง 
- เกาะกุฎีตะวันตก  45.8 37.9 15.0 - 1.3 สมบูรณ์ปานกลาง 
- เกาะกุฎีตะวันออก  39.8 41.9 17.4 - 0.9 สมบูรณ์ปานกลาง 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  7.5.๕ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 
   (๑) การจัดการน้ำเสีย : ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประสบ
ปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร หรือการอุปโภคและ
บริโภคได้ โดยสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำเสียก็คือ น้ำเสียจากชุมชน และน้ำเสียจากอุตสาหกรรม 
    (๑.๑) น้ำเสียจากชุมชน เกิดจากน้ำเสียที่ปล่อยออกจากบ้านเรือนและ
ที่อยู่อาศัย ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
พื้นที่ แต่เนื่องด้วยความไม่พร้อมและไม่มีศักยภาพทำให้ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะเพื่อบำบัดน้ำเสีย
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละแห่งก็ใช้เทคนิคและมาตรฐานการบำบัด           
ที่แตกต่างกันส่งผลให้คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ที่องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนจะปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่มี
การบำบัดส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
สร้างมีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น 
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  (๑.๑.๑) จังหวัดชลบุรี ได้แก่ เมืองพัทยา และเกาะล้าน เทศบาล
นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม บ้านบึง เทศบาลตำบลบางเสร่ นาจอมเทียน พานทอง 
อ่าวอุดม บางละมุง สัตหีบ เกาะสีชัง บางพระ คลองตำหรุ อ่างศิลา หนองปรือ หนองตำลึง หนองใหญ่ 
   (๑.๑.๒) จังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาล                   
เมืองจอมพลเจ้าพระยา มาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านเพ ปากน้ำประแสร์ บ้านปลวกแดง แกลงกะเฉด 
สุนทรภู่ กองดิน ทุ่งควายกิน สำนักท้อน บ้านฉาง มาบข่า มาบข่าพัฒนา เนินพระ ทับมา ชุมแสง องค์การ
บริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตาสิทธิ์ ละหาร แม่น้ำคู้ มาบยางพร หนองไร่ 
    (๑.๒) น้ำเส ียจากอุตสาหกรรม เนื ่องจากในพื ้นที ่กล ุ ่มจ ังหวัด                 
ภาคตะวันออก ๑ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและมีโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งแปลงเกษตรกรรม
จำนวนมาก แม้จะมีกฎหมายให้สถานประกอบการต่าง ๆ มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะแต่ก็มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยที่ไม่มีการบำบัดบ้าง หรือบำบัดแล้วแต่คุณภาพน้ำไม่ได้
มาตรฐานบ้างโดยเฉพาะในสถานประกอบการขนาดเล็ก  
   (๒) การจัดการขยะมูลฝอย : จากการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ ๔,๖๑๒.๗๗ ตัน/วัน 
แบ่งเป็นขยะมูลฝอยชุมชนที่กำจัดถูกต้อง ๒ ,๓๕๖.๔๕ ตัน/วัน (ร้อยละ ๕๑) ขยะมูลฝอยชุมชนที่กำจัด 
ไม่ถูกต้อง ๑,๒๘๓.๖๓ ตัน/วัน (ร้อยละ ๒๘) และขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ๙๗๒.๖๙ ตัน/วัน 
(ร้อยละ ๒๑) ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑.๑-๔๗  แสดงสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ขยะมูลฝอยชุมชน           

ที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

ขยะมูลฝอยชุมชน   
ที่กำจัดถูกต้อง 

(ตัน/วัน) 

ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่นำ
กลับมาใช้
ประโยชน์ 
(ตัน/วัน) 

ขยะมูลฝอย
ชุมชน   ที่กำจัด

ไม่ถูกต้อง 
(ตัน/วัน) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ๔,๖๑๒.๗๗ ๒,๓๕๖.๔๕ ๙๗๒.๖๙ ๑,๒๘๓.๖๓ 
ฉะเชิงเทรา ๗๓๓.๑๔ ๘.๘๑ ๑๓๔.๖๕ ๕๘๙.๖๘ 
ชลบุรี ๒,๙๐๙.๘๖ ๑,๕๓๑.๗๘ ๖๙๓.๒๔ ๖๘๔.๘๕ 
ระยอง ๙๖๙.๗๖ ๘๑๕.๘๖ ๑๔๔.๘๐ ๙.๑๐ 

ที่มา : รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
          กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
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ตารางท่ี ๑.1-๔7  แสดงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนและจำนวนสถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะ
มูลฝอยชุมชนของกลุ่มจังหวัด 

 
 
 

จังหวัด 

จำนวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (แห่ง) 

สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เปิดดำเนินการ (แห่ง) 

มีการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

ชุมชน 

ไม่มีการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

ชุมชน 

ดำเนินกา
รกำจัด
ถูกต้อง1 

ดำเนินการ
กำจัด 

ไม่ถูกต้อง2 

สถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย 

รวม 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ๑ 

๒๓๔ ๓๙ ๑๔ ๒๐ ๒ ๓๖ 

ฉะเชิงเทรา ๗๕ ๓๓ ๒ ๕ - ๗ 
ชลบุรี ๙๓ ๕ ๑๑ ๑๑ - ๒๒ 
ระยอง ๖๖ ๑ ๑ ๔ ๒ ๗ 

หมายเหตุ : 1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ดำเนินการกำจัดถูกต้อง ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบเชิงวิศวกรรม 
(Endineered Landfill) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ ่งใช ้อากาศ (Semi Aerobic 
Landfill) เตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Incinerator) เตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน 
(WTE) การหมักทำปุ ๋ย (Compost) การบำบัด ขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
การผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF) และการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled 
Dump) ขนาดไม่เกิน ๕๐ ตัน/วัน 

 2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ดำเนินการกำจัดไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเทกอง (Open 
Dump) การเผากลางแจ้ง (Open Burn) เตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
(Small Incinerator)  และการฝ ั ง กลบแบบ เทกองควบค ุ ม  ( Controlled Dump) 
ขนาดมากกว่า ๕๐ ตัน/วัน       

ที่มา : รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
        กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

 ในปัจจุบันการกำจัดขยะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ใช้วิธีฝั่งกลบ
ซึ่งพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการฝังกลบที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล คือ เทกอง 
แต่ไม่มีการไถดินกลบ ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน และ
นอกจากการจ ัดการขยะม ูลฝอยจากช ุมชนแล ้ว ย ังม ีขยะและของเส ียจากกระบวนการผลิต  
ทางอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ กากอันตรายหรือมีพิษ กากที่ไม่เป็นอันตราย และน้ำเสีย                 
ซึ ่งจำเป็นอย่างยิ ่งที่ต้องได้รับการจัดการที ่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยการกำจัดขยะอันตรายดังกล่าว                
ในปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการด้วยตนเองเนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะและ
ต้องลงทุนสูงจึงใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมารับไปดำเนินการแทน โดยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
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ภาคตะวันออก ๑  มีเอกชนที่รับจัดการของเสียอันตรายเพียง ๔ ราย โดยเป็นกลุ่มที่ใช้วิธีการคัดแยก                 
รีไซเคิล ซึ ่งมีความสามารถในการรองรับปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรมในปริมาณจำกัด ทำให้
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จำเป็นต้องนำของเสียดังกล่าวไปกำจัดยังนอกพ้ืนที่ เช่น การขนส่งไปกำจัดที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น  แต่ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้น
ตามมาคือ ขาดการควบคุมกำกับดูแล ในกรับวนการขนถ่าย ขนส่ง และการลักลอบท้ิงกากของเสีย  
 (๒) มลพิษทางอากาศ : เนื่องจากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
เป็นฐานอุตสาหกรรมทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมลพิษทางอากาศสูง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของสถานีตรวจวัดอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่า คุณภาพอากาศของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก ๑ ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังคงพบปัญหาก๊าซโอโซน ฝุ่นขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน 
และฝุ่นขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน มีค่าเกินมาตรฐานบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม คือ  
  (๒.๑) โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็ก เช่น                   
โรงสีข้าว  
  (๒.๒) ยานพาหนะ เนื่องจากทั้งสามจังหวัดเป็นเส้นทางเชื่อมโยง
การเดินทางไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ บริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่นย่อมจะมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศมากขึ้นตามไปด้วย 
  (2.3) อื่น ๆ ได้แก่ การเผาขยะของชาวบ้าน การทิ้งวัสดุเหลือใช้ 
จากก ิจกรรมต ่าง ๆ เช ่น ฟางข ้าว เป ็นต ้น มลพิษท ี ่ เก ิดข ึ ้นส ่วนใหญ่จะเป ็นกล ิ ่นคว ัน และ  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญให้แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว ยังส่งผล
กระทบด้านอื่น ๆ อาทิ การเพิ่มโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเผาฟาง
ข้าวในท้องนาใกล้กับเส้นทางการจราจร ทำให้เกิดควันไฟบดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่ได้ นอกจากนี้ 
บริเวณตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ยังมีปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เกินค่ามาตรฐาน ๓ ชนิด 
ได้แก่ Benzene 1,3–Butadiene และ 1,2–Dichloroethane โดยเฉพาะ Benzene เกินค่ามาตรฐาน
เกือบทุกสถานีตรวจวัด 
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ส่วนที่ ๑.๒ 
ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
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ส่วนที่ ๑.๒ 
ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

 

๑. การทบทวนนโยบาย และความเชื่อมโยงต่อกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 2580) 
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องของ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” นั้น มีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญทั้งสิ้น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ภาพที่ 1.2-๑ แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

  โดยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี ดังกล่าวข้างต้น มี 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน : การเกษตรสร้างมูลค่า                      
พืชเกษตรเขตร้อน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และ
พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

  ยุทธศาสตร์ 4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค             
ทางสังคม : ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนา
ระบบบร ิหารจ ัดการส ุขภาพ  ม ีสภาพแวดล ้อมท ี ่ เอ ื ้ อต่ อ                      
การดำรงชีว ิตในสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน                     
ทางสังคมและชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญาให้กับชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : 
มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรม
บนความสมด ุลของฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิและค ุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี                      
ทำหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน                            
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั ่งยืน ด้วยการพัฒนา                         
ตามปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง โดยม ีย ุทธศาสตร ์ท ั ้ งส ิ ้น 10 ย ุทธศาสตร์  ประกอบด้วย                           
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ                       
ในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ                       
สู ่ความมั ่งคั ่งและยั ่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                           
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ10) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
   จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ข้างต้น พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 9                    
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื ่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด                     
มากที่สุด ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ก็ยังได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคเอาไว้ และ
สำหรับภาคตะวันออกได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพื ่อให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจชั ้นนำ                   
ของอาเซียน : โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู ่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่                    
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้น                  
การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที ่สุดในภูมิภาค
อาเซียน  

- พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลัก
ให ้ เอ ื ้ อประโยชน ์ต ่อการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมและ                    
เมืองในอนาคต  

- ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก  
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- พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจ ัย และเทคโนโลยี                     
เพ่ือผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และ  
การพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอดและขับเคล ื ่อน                    
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

- พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัด            
ชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสรา้งงาน
ให้แก่ชุมชน  

- พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจ ังหวัดให ้เป็น                 
เมืองน่าอยู่ เอื ้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีสมดุล  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาภาคตะวันออกให้เป ็นแหล่งผลิตอาหารที ่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

- พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็น 
ศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน
การผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจำหน่าย  

- ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรี
และฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกร               
ม ีความร ู ้ความสามารถในการใช ้เทคโนโลยีการผลิต               
ที ่ทันสมัยและพันธุ ์ที ่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบ                               
การบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

- พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล
อย่างยั ่งย ืนต่อไป โดยเร ่งร ัดการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และ                     
การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก า รจ ั ดกา รและว ิ ธ ี ก า ร เพา ะ เล ี ้ ย งส ั ต ว ์ น ้ ำ เ พ่ี อ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริม
และพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
- ฟื ้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที ่ยวในจังหวัด

นครนายก ฉะเช ิงเทรา จ ันทบ ุร ี  และตราด ให ้ เป็น                  
แหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และ                  
การท่องเที ่ยวโดยช ุมชน โดยฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยว                   
พร ้อมทั ้งปร ับปร ุงส ิ ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม                    
การท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล  

- ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและ
สระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟู
บูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

- พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า 
การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา
และเว ียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที ่ดิน                   
ให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 

- พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐก ิจพ ิ เศษชายแดนหาดเล็ก 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง 
กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกบริเวณ   
จุดผ่านแดน  

- พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด 
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยง
กับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื ่อให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหาร
จัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

- บริหารจัดการน้ำเพื ่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ำท่วม
จันทบุรีและตราด โดยปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม 
จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม  

- ฟ ื ้นฟ ูป ่ าต ้นน ้ ำ ให ้ เก ิดความสมด ุลต ่อระบบน ิ เวศ                     
โดยปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังติดตาม                       
การบุกรุกป่า  

- คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และ
ป้องการกัดเซาะชายฝั ่ง โดยเฉพาะจังหวัดที ่ม ีพ ื ้นที่  
กัดเซาะรุนแรง 

- ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ  
- ปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้ำเสีย

ชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที ่ยว 
และพ ื ้นท ี ่ อ ุตสาหกรรม รวมท ั ้ งการจ ัดการน ้ำทิ้ ง 
จากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และ   
การกำจัดขยะจังหวัดชลบุรีและระยองให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บ
ตามประเภท การคัดแยกขยะให้เป็นระบบ  

ทั้งนี้ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้แก่ 
    (๑) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยองให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
   (๒) เพิ่มรายได้จากการพัฒนาสู่การเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก                
ของพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน้ำจืดของประเทศ  
   (๓) พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและ
จำหน่ายผลไม้เพ่ือการส่งออก 
   (๔) กระจายรายได้สู่เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และเป็ดในจังหวัดชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา  
   (๕) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย 
ได้แก่ ชลบุรี ระยองให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร สามารถเป็นแหล่งรายได้ระยะยาวที่ยั่งยืน  
   (๖) สร้างฐานการกระจายรายได้และการสร้างงานจากแหล่งท่องเที ่ยว
ชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี  
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    (๗) ดึงดูดนักท่องเที ่ยว สร้างรายได้ชุมชน ผ่านการปรับปรุงการพัฒนา                       
การท่องเที ่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และ                         
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   (๘) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำในภาคตะวันออก 

  ๑.๓ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 
   ตามบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                 
พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ ในภาคตะวันออก    
ที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
   โดยในการกำหนดพื้นทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   1.3.1 พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือ   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   1.3.2 จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรค
และต้นทุน ในการประกอบกิจการ  
   1.3.๓ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ                            
มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์  
   1.3.๔ กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพ
ของพ้ืนที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   1.3.๕ พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที ่เหมาะสมต่อการ 
อยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวด้านการลงทุนและการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาเมืองสำคัญให้เป็นเมืองศูนย์กลางในด้านต่าง  ๆ อาทิ ฉะเชิงเทราเป็นเมืองที ่อยู ่อาศัยชั ้นดี                        
เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยว อู่ตะเภาเป็นเมืองธุรกิจการบิน เป็นต้น โครงสร้างพื้นฐาน
เป็นสิ ่งจำเป็น มีความพร้อม เพียงพอและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลาง                 
ในด้านต่าง ๆ 

   จากการบังคับใช้กฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดังกล่าวส่งผล
กระทบทางทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้แก่ 
   (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยในระยะอันใกล้อันจะนำมาซึ่งการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่  และ 
ในอนาคตประชาชนทั้งในพื ้นที ่และประชาชนชาวไทยทั ้งหมดจะได้ได้ร ับความสะดวกจากบริการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของเมืองเศรษฐกิจชั้นนำในอนาคต 
   (๒) การลงทุนเพิ ่มขึ ้นของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ที ่ เป ็นกลไกหลักในการขับเคล ื ่อนเศรษฐกิจเพ ื ่ออนาคต (New Engine of Growth) 
ซึ ่งประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที ่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
(New S - Curve) 
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   (๓) การพัฒนาการศึกษา การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข                       
การท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมและชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

  ๑.๔ แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
    แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปีนี้ เป็นแผนแม่บทที่จัดทำควบคู่ 
มากับทิศทางการพัฒนาของประเทศในระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “เกษตรกรมั่นคง                         
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่                         
1) เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmers) 2) สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเน ินงาน (Smart Agricultural Groups) 3) ส ินค ้าเกษตรม ีค ุณภาพมาตรฐานตรงตาม 
ความต้องการของตลาด (Smart Agricultural Products) และ 4) พื้นที ่เกษตรและภาคการเกษตร 
มีศักยภาพ (Smart Area/Agriculture) 
   จากเป้าประสงค์ข้างต้น จึงมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกมาเป็น                         
5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 3) การเพิ ่มความสามารถในการแข่งขัน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
อย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   ทั้งนี้ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้แก่ 
   (๑) สร้างกิจกรรมเศรษฐกิจทั ้งห่วงโซ่มูลค่าของผลผลิตเกษตรเป้าหมาย 
รายได้และความผาสุกของเกษตรกรและสถาบันเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   (๒) มีประสิทธิภาพของผลผลิตจากการเกษตรกรรมเพิ ่มขึ ้น และมีมูลค่า                     
ภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น 
   (๓) ฟ้ืนฟูทรัพยากรเกษตร และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  (๔) ปัจจัยการผลิตของสินค้าเกษตรเป้าหมายมีราคาสูงขึ้น จากความต้องการ
ปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่สูงขึ้น 

  ๑.๕ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
    แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปีนี ้ มุ ่งเน้นไปที่                       
การเสริมสร้างและต่อยอดอุตสาหกรรมหลัก และวางแผนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและกิจกรรมการผลิต                  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันเป็น Value Chain ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมาย (First 
S- Curve and New S-Curve) โดยจำแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรแปรรูป
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม เครื่องกลที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
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   ๑.5.1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา :                   
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมการใช้งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการ
การผลิตในกลุ่ม SMEs เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
    ๑.5.2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา : 
ปฏิรูปองค์กรภาครัฐ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่ เพิ่มการลงทุน R&D เพิ่มจำนวนนักวิจัย เพิ่มจำนวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร 
และเพ่ิมจำนวนแรงงาน คุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
   ๑.5.๓ เชื ่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก: ปรับรูปแบบการผลิต 
ของภาคการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง 
พัฒนารูปแบบและเพิ่มการใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดหา วัตถุดิบและการทำตลาดระดับโลก เพิ่มการลงทุน  
ของผู ้ประกอบการไทยและเพิ ่มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย                        
เพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ 

   ทั้งนี้ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้แก่ 
   (๑) สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ ่มสูง รวมทั้ง 
เกิดการเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่มูลค่าท้ังในและต่างประเทศ 
   (๒) ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
   (๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรมนุษย์ทั ้งในแง่คุณภาพ และ
ปริมาณ ตลอดจนองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
   (๔) ทรัพยากรธรรมชาติเส ื ่อมโทรมลงจากผลกระทบของการประกอบ
อุตสาหกรรม 

  ๑.6 แผนแม่บทการท่องเที่ยวฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนแม่บทการการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 2 นี้ 
จะให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยจะเน้นย้ำเรื่องการบริหาร
จัดการภาคการท่องเที่ยวในภาพรวม การตลาด และการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และ
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยปี 2579 ที่ว่าให้ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพชั้นนำของโลก ที ่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื ่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยว ส ินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร ์ท ี ่  5 การบูรณาการการบร ิหารจ ัดการการท่องเที ่ยวและ 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   นอกจากยุทธศาสตร์ทั ้ง 5 ข้างต้นนี ้แล้ว แผนแม่บทดังกล่าวยังได้มีการ
กำหนดถึงทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยวเชิงพื ้นที ่ในภูมิภาคต่างๆ ไว้ด้วย ซึ ่งมีรายละเอียด  
ในส่วนของภาคตะวันออก เช่น (๑) เขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออก (จันทบุรี ตราด) 
(๒) เมืองต้องห้าม...พลาด (จันทบุรี ตราด) และ (๓) เมืองต้องห้าม...พลาด PLUS (สระแก้ว) 
   จากแผนแม่บทการการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 2 รวมทั้งทิศทางการพัฒนา                  
ด้านการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ประกอบด้วย 
   (๑) สร้างพื้นที่ท่องเที่ยว สินค้าและบริการที่มีการเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งอ่าวไทย
และพ้ืนที่บนบกที่มีศักยภาพ 
   (๒) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงบุคลากรมีการพัฒนา
เพ่ือรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว 
   (๓) ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมได้รับ                      
ความเสียหายจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม 
   (4) การมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ อาจทำให้เกิดการเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้สูญเสียเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย 
   (5) อาจมีปัญหาแรงงานต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามาในชุมชนมากขึ้น 

  ๑.7 แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย                      
พ.ศ. 2558 – 2565 
    กระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                     
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ขึ้นมา โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ 1) เสริมสร้างรากฐาน
ความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 2) เสริมสร้างรากฐาน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความเร็วในการเดินทาง และกระตุ ้นให้เกิด                       
การลงทุนในภาคการผลิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  3) เสริมสร้างความมั ่นคงปลอดภัย                         
ในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 4) สร้างโอกาส
สำหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน โดยให้ความสำคัญ  
กับการพัฒนาคมนาคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
   1.7.1 แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว ่างเม ือง  : รถไฟทางคู่  
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา 
   1.7.2 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิต                  
ที ่สำคัญของประเทศและเชื ่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบ าน : มอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุต 
ทางลอดพัทยากลางแก้ปัญหาจราจรในพัทยา และเนินสำลีในระยอง 
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   1.7.3 แผนงานการพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ำ: พัฒนาท่าเรือน้ำลึก                
แหลมฉบัง ศูนย์การขนส่งตู้สินค้า ท่าเรือเฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน เส้นทางเดินเรือบางสะพาน-แหลมฉบัง 
สงขลา-แหลมฉบัง สุราษฎร์ธานี-สัตหีบ ปากน้ำปราน-สัตหีบ 
   1.7.4 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ : 
ขยายท่าอากาศยานอู่ตะเภา พัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ธุรกิจขนส่งสินค้า 
โดยแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้แก่ 
   (๑) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางให้น่าอยู่             
ทั้งระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี 
   (๒) มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองหลักอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
   (๓) การเชื ่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ ง ทำให้การขนส่งส ินค้าและ 
ฅการเดินทางสะดวกยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   (๔) กระจายความเจริญ สังคมเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่เมือง
เป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพื้นที่ 
   (๕) ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งในเชิงความมั่นคง สาธารณสุข ตลอดจนการแย่งงานคนในพ้ืนที่ 
 

   จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาข้างต้น เมื ่อรวบรวมและ
วิเคราะห์แล้วมปีระเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยแบ่ง
ออกมาเป็นมิติการพัฒนาที่สำคัญๆ ดังนี้ 
 

   (1) การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
   (๑.๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด ทั้งในด้านการผลิต 
การบริการ การค้า การลงทุน และการพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    (๑.๒) สร ้างการพัฒนาของเศรษฐก ิจและส ังคมที ่ม ีความยั ่งยืน 
ผ่านการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชน 
   (๑.๓) กระจายความเจริญ สังคมเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่
เมืองเป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ 
   (๑.๔) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน นำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOPของกลุ่มจังหวัด
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ   
   (๑.๕) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลดี  
ต่อการค้า เศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมเมือง 
 
 
 
 



 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก ๑ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕    หน้า 62     

   (๒) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
    (๒.๑) สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้ง
เกิดการเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่มูลค่าท้ังในและต่างประเทศ 
   (๒.๒) ยกระดับรายได้ผ่านการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นกลุ ่มอุตสาหกรรมสำหรับกิจการที ่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
   (๒.๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัพยากรมนุษย์ทั้งในแง่คุณภาพ 
และปริมาณ ตลอดจนองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
   (๒.๔) เชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอื ้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
ท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 ท่าเรือมาบตาพุต ระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื ่อม 3 ท่าเรือ และ  
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุต 
 

   (๓) การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
    (๓.๑) สร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ 
สุกร และไก ่ในชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 
   (๓.๒) ปัจจัยการผลิตของสินค้าเกษตรเป้าหมายมีราคาสูงขึ ้นจาก 
ความต้องการปัจจัยการผลิตในพื้นที่สูงขึ้น 
   (๓.๓) พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง
รอบอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยองให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร สามารถเป็นแหล่งรายได้ระยะยาว                   
ที่ยั่งยืน 
   (๔) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   (๔.๑) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงบุคลากร 
มีการพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว 
   (๔.๒) สร้างฐานการกระจายรายได้และการสร้างงานจากแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชายทะเลจังหวัดอ่ืน 
   (๔.๓) ด ึงด ูดน ักท่องเที ่ยว สร ้างรายได ้ช ุมชน ผ ่านการปร ับปรุง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

   (๕) การพัฒนาด้านสังคม 
   (๕.๑) มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองหลักอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   (๕.๒) ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับ  
การขยายตัวของกรุงเทพฯ และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลดีต่อการค้า 
เศรษฐกิจ และการพฒันาสู่สังคมเมือง 
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   (๕.๓) ชลบุรี : พัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ
และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของอาเซียน และศูนย์การให้บริการ                   
ด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ 
   (๕.๔) ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์  
สร้างความรู้ความสามารถให้ประชาชน เป็นเมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 
   (๕.๕) อู่ตะเภา : ศูนย์การบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
   (๕.๖) การมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพ้ืนที่ อาจทำให้เกิดการเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้สูญเสียเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย 
 

   (๖) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (6.๑) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำของกลุ่มจังหวัด 
   (6.๒) ป่าชายเลนได้รับการคุ ้มครองและฟื้นฟู และป้องการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 
   (6.๓) จัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
   (6.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรีและระยอง 
   (6.๕) ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรม
ได้รับความเสียหายจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม และจากผลกระทบของการประกอบอุตสาหกรรม 
 

๒. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
  

  ๒.๑ ด้านอุตสาหกรรม 

   ๒.๑.๑ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
รวมทั้งการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :                       
จากการที ่ร ัฐบาลได้กำหนดให้พื ้นที ่จ ังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง เป็นเขตพัฒนาพิเศษ                      
ภาคตะวันออก เพื่อวัตถุประสงค์ (๑) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๒) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ                   
ครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและต้นทุน ในการประกอบกิจการ (๓) จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ (๔) กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพ
ของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติ                      
ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและการประกอบกิจการอย่างมี
คุณภาพ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านการลงทุนและการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาเมืองสำคัญให้เป็นเมืองศูนย์กลางในด้านต่าง  ๆ อาทิ ฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่อยู่
อาศัยชั้นดี เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยว อู่ตะเภาเป็นเมืองธุรกิจการบิน เป็นต้น โครงสร้าง
พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น มีความพร้อม เพียงพอและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลาง                 
ในด้านต่าง ๆ 
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    ข้อเสนอ : ควรกำหนดรูปแบบการพัฒนาเมืองศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ และ
วางผังเมืองให้ชัดเจน เพื ่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานรองรับเมืองที ่จะเกิดขึ ้นของหน่วยงาน  
ที่เกี ่ยวข้อง และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
   ๒.๑.๒ ปัญหาปริมาณน้ำไม่สมดุลกับความต้องการใช้ : การขยายตัวของเมือง 
แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที ่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ำเพื ่อนำมาใช้ 
ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก แต่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่เก็บกักและ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบ
ต่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเกษตรกรรมผลิตผลไม้ที่ต้องการน้ำในปริมาณที่มากในช่วงผลผลิต
ที่จะผลิตดอกออกผลในฤดูแล้ง และธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น และการอุปโภคบริโภค  
ของประชาชนในพ้ืนที่     
    ข้อเสนอ : ควรมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มี
ปริมาณน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการอุปโภคบริโภค  กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 
ของอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการลงทุน
ประกอบก ิจการภาคอ ุตสาหกรรมโรงงาน และการท ่อง เท ี ่ ยว  ซ ึ ่ งการพ ัฒนาและจ ัดหา 
แหล่งรองรับน้ำจากการผันน้ำเป็นสิ่งจำเป็น อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศ และระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับพ้ืนที่ต้นน้ำลำธารทีท่ำให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้   

    ๒.๑.๓ ภาวะขาดแคลนกำลังแรงงานฝีมือและมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม :                       
จากนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกส่งผลให้มี การขยายตัวอย่างรวดเร็ว                     
ในการลงทุนเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจเพื ่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ ่งประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิม                   
ที่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) 
    ผลจากขยายตัวและการพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะฝีมือสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการ 
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการผลิต ในขณะที่แรงงานในท้องถิ่นที่เป็นแรงงานขาดทักษะฝีมือไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ 

    ข้อเสนอ : ควรมีการวางแผนเพื่อพัฒนาประชากรในวัยแรงงานให้มี                
ศักยภาพและความพร้อมเพื่อให้มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการบูรณาการ
การพัฒนาศักยภาพคนระหว่างภาครัฐ เอกชน ในส่วนผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา และสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น       
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 1.2-๒ แสดง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 

  ๒.๒ ด้านเกษตรกรรม 

  ในปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรกรรมของกลุ ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น 57,001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ด้านเกษตรกรรมทั้งประเทศ (1,330,008  ล้านบาท) โดยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมด้านเกษตรกรรมสูงสุด คือ 19,730ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.61 ในขณะที่ฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดระยอง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรกรรมรองลงมา คือ 18,303 ล้านบาท (ร้อยละ ๓2.11) 
และ 11,181 ล้านบาท (ร้อยละ 19.61) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก ๑ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕    หน้า 66     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.2-๓ แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรกรรม 
 

   การทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะในกล ุ ่มชาวสวนผลไม้ ในกล ุ ่มจ ังหวัด 
ภาคตะวันออก ๑ ยังคงเป็นการทำเกษตรกรรมแบบดั่งเดิม คือ  
   ๒.๒.๑ ไม่ค่อยมี/หรือมีแต่น้อยในการนำเอาเทคโนโลยี องค์ความรู ้หรือ
นวัตกรรมเก่ียวกับเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิต  

   ๒.๒.๒ ไม่มีการวางแผนการผลิตปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติทำให้บางปี  
ที่สภาพอากาศอำนวยผลผลิตออกมาในปริมาณมากก็ก่อให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ  
แต่ในบางปีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวยต่อการผลิตผลผลิตก็จะออกมาน้อยราคาสินค้าก็จะสูง   
   ๒.๒.๓ มีการใช้ปุ ๋ยเคมีและสารปราบศัตรูพืชเป็นจำนวนมากทำให้มีสาร
ตกค้างในผลผลิต ซึ่งในปัจจุบันประชากรโลกได้ให้ความสนใจในเรื่องการรักษาสุขภาพและการบริโภค
อาหารปลอดภัย รวมทั้งในการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศผลไม้ดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ดังนั้น จะทำให้ผลไม้ท่ีมีสารเคมีตกค้างไม่เป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลต่อราคาตกต่ำ 

   ๒.๒.๔ ขาดการรวมกลุ ่มของเกษตรทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรองในการ
จำหน่ายสินค้า 
    ข้อเสนอ : ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจร 
โดยเฉพาะการผลิตไม้ผลที่ตลาดต้องการสูง (ทุเรียน มังคุด มะม่วง มะพร้าว ขนุนและสัปปะรด) เน้นเรื่อง
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สามารถส่งออกไปต่างประเทศ แก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ โดย 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 กลุ่มอื่นๆ

95.71%

19,730

11,181

18,303

ชลบรุี ระยอง ฉะเชิงเทรา
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    (๑) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัยด้วยการใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการพัฒนาให้มีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 
เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  
    (๒) ส ่งเสร ิมและสนับสนุนให ้เกษตรกรเป ็นเกษตรปราดเปร ื ่อง 
(smart farmer) มีการนำเอาเทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมทั้งมีการวางแผนการผลิตควบคุมปริมาณและเน้นคุณภาพของสินค้า ไม่ปล่อยให้การผลิตเป็นไปตาม
ธรรมชาติ   
    (๓) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ
การขยายส่วนแบ่งตลาดหรือการหาตลาดใหม่เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
    (๔) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในลักษณะการทำเกษตรแปลงใหญ่ 
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 
 

  ๒.๓ ด้านการท่องเที่ยว 

   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น และมีศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด                          
มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวจำนวนมาก  
 

 
ภาพที่ 1.2-๔ แสดงข้อมูลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

  

   จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า จังหวัดชลบุรีมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวสูงกว่าจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรามากกว่าเท่าตัว ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากชลบุรีเป็นที่
รู้จักในระดับสากลและเป็นเป้าหมายสำคัญในการเดินทางมาท่องเที่ยวระดับโลก และปัจจัยที่ทำให้รายได้
ด้านการท่องเที ่ยวของจังหวัดชลบุรีสูงถึงกว่า 206,272 ล้านบาท นั ้นมาจากการมีนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวและพำนักมากกว่าชาวไทย ในขณะที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ และในพื ้นที ่จ ังหวัดฉะเชิงเทราซึ ่งใกล้
กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีนั้นมีอัตราการค้างพำนักของนักท่องเที่ยวน้อยทำให้รายได้จากการ
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ท่องเที่ยวจึงน้อยกว่าจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองมาก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลในเชิงลึกถึง 
การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเองก็พบว่ามีการกระจุกตัวด้านการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเป็นหลัก ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อน ให้เห็นเห็นถึงปัญหาการกระจุกตัวด้านการท่องเที่ยว ทำให้ขาดการกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวลงสู่พ้ืนที่และชุมชน    
    ข้อเสนอ :        
    (๑) สร้างสิ ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ของสถานที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัยและทุกเชื้อชาติ 
เช่น การพัฒนาเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ทางเดินในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  
   (๒) พัฒนาเพื ่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการด้านการท่องเที ่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การให้บริการด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งการควบคุมดูแลผู้ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นต้น อันจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   (๓) จัดกิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่มีจ ุดขายเด่นชัดใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์  
การท่องเที ่ยว และทำการตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื ่อขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ ่มรายได้  
ด้านการท่องเที่ยว 
    (๔) มีการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท่องเที ่ยว 
ในการรองรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ แรงงานที่เข้ามาในพื้นที ่จำนวนมาก ได้แก่ ขยะ น้ำเสีย 
การจราจร ชุมชนแออัด ปัญหาสังคม อาชญากรรม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
และสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวที่ดีของพ้ืนที่และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น 
 

  ๒.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ผลจากการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาโดยการมาตรการควบคุมดูแลที่เข้มงวด              
จึงทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปค่อนข้างมากและยังก่อให้เกิดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
ตามมา อาทิ มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปัญหากากของเสีย
อุตสาหกรรม และปัญหาน้ำเส ียและสารโลหะหนักที ่ลงไปในแหล่งน ้ำต ่างๆ  ซ ึ ่งล ้วนแต่ส ่งผล 
ต่อการดำรงชีวิต สุขอนามัยและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันมากจนบางครั้งนำมาสู่
การต่อต้าน และสร้างความขัดแย้งในสังคม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความเชื ่อมั่น 
ในการลงทุนจากนักลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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   ข้อเสนอ :        
   (๑) เพื่อให้การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ควรมีการกำหนดพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
ที่ชัดเจนกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมมลภาวะให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติอย่างจริงจัง  
กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติภัยในโรงงานรวมถึงการเตือนภัยกรณีภัยพิบัติจากโรงงานจะมีผลกระทบ 
ต่อชุมชนโดยรอบ และการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 

   (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่เสื ่อมโทรมด้วยการปลูกป่า                        
สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่เป็น
แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน    
   (๓) ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหามลพิษ ตั ้งแต่
แหล่งกำเนิด ได้แก่ สถานประกอบการ ชุมชน บ้านเรือน และในส่วนของกำจัดขยะนั้น จำเป็นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

 

  ๒.๕ ด้านสังคม 
   ส ังคมไทยในป ัจจ ุบ ัน ได ้ม ีการเปล ี ่ยนแปลงตามบร ิบทของโลก ที่ มี  
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดอยู่นิ่งๆ ทำให้คนในสังคมต้องเรียนรู้ ปรับและพัฒนาตัวเองให้ทันกับ 
ความเปลี่ยนแปลง แต่จากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้บ้างหน่วยในสังคมปรับตัวไม่ทันก็อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ต้องมีการแก้ไข ซึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
และส่งผลต่อสภาพสังคมในภาพรวม ดังนี้ 
   2.5.1 โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงวัย  
   2.5.2 นโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
   2.5.3 ค่านิยมทางความคิดของเยาวชน ถูกรุกรานด้วยวัฒนธรรมต่างชาติ                         
ซึ่งส่วนใหญ่เยาวชนไทยเลือกรับวัฒนธรรมที่ไม่ดีและไม่ผ่านการกลั่นกรองทางความคิด จึงทำให้สังคมไทย
ถอดถอยหรือไม่พัฒนาเท่าที่ควร ความเอื้ออาทร รวมถึงความมีน้ำใจที่เคยเป็นจุดเด่นของสังคมไทย             
ลดน้อยลงซึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับทิศทางของความเจริญทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ปัญหาสังคม
แตกแยก  หย่าร้าง ยาเสพติด อาชญากรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

   2.5.4 ความเสี่ยงในการเป็นโรคและเสียชีวิตในโรคไม่ติดต่อใน 5 โรคร้ายแรง 
โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจมีอัตราเสี่ยงสูงมากในภูมิภาค แต่อัตราการรอคอยในการรักษายังมีอัตรา  
ที่สูงมาก 
   ข้อเสนอ : จำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหาร
จัดการและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้ได้มาตรฐานรองรับอนาคต ทั้ง 4 ช่วงวัย 
ได้แก่   
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• ปฐมวัย (ในครรภ์-ก่อน 6 ปี) คือ เรื่องการเกิดอย่างมีคุณภาพและพัฒนาการ 
• วัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา (5-21 ปี) คือ เรื่องกระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้าง

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทักษะชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกันความรู้เท่าทันสังคม  
• วัยทำงาน (15-59 ปี) คือ เรื่องการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ

และทักษะฝีมือแรงงานให้ศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

• วัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คือ เตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุและมีความสุขกับ
ความเปลี่ยนแปลง  
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สวนที่ ๑.๓ 
ผลการพัฒนาและแกไขปญหาของกลุมจังหวดัในชวงที่ผานมา  
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สวนที่ 1.3                                                                                                                              
ผลการพัฒนาและแกไขปญหาของกลุมจังหวดัในชวงที่ผานมา 

 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 โดยมุงพัฒนาเปนพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษ 
ระดับอาเซียน รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูให เติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนใหประเทศไทยเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  
เปนฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค โดยมีเปาหมายในการพัฒนา  
และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1.๓-๑ แสดงเปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและ
ทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

   

ตัวช้ีวัด ๑.๑ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอุตสาหกรรม
กลุมจังหวัดฯ เพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๑.๒ เมืองศูนยกลางสํ าคัญเป าหมายรองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษไดรับการพัฒนา 

๒. แหล งผ ลิตอาหารและผล ไม เ พ่ื อ                  
การสงออก 

   

ตัวช้ีวัด ๒.๑ มู ลค าผลิ ตภัณฑมวลรวมภาค เกษตร 
กลุมจังหวัดฯ เพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๒.๒  มูลคาการจําหนายสินคาเกษตรเปาหมาย
ของกลุมจังหวัดฯ เพ่ิมข้ึน 

๓. แหล งท อ ง เ ท่ี ยวมาตรฐานระดั บ
นานาชาติ 

   

ตัวช้ีวัด ๓.๑  รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๓.๒ สัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวกระจาย                

ลงสูพ้ืนท่ีชุมชนอยางท่ัวถึง 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
   

ตัวช้ีวัด ๔.๑ สั ดส ว นของขยะ มูลฝอยชุ มชน ได รั บ                     
การจัดการอยางถูกตอง 

ตัวช้ีวัด ๔.๒ พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๔.3  ปริมาณขยะบริเวณชายหาดและแนวปะการัง   
                  ธรรมชาติลดลงรอยละ 3 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับ
บริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและ
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 

   

ตัวช้ีวัด ๕.๑ สถานพยาบาลได รั บรอง คุณภาพ HA  
เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

ตัวช้ีวัด ๕.๒ เด็กและวัยแรงงานมีความรูและทักษะ
เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานใน
ระเบียงเศรษฐกิจ 
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 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประเด็นการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมาย 
ในการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  จํานวน 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริม
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม เพ่ือมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐานสากล 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 4 โครงการ 1 รายการคาใชจาย                       
ในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 603,563,000 บาท โดยจําแนกตาม
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุน
อุตสาหกรรม เพ่ือมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาค
อาเซียน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีและสราง
บรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม
มุงสูเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

242,107,900  

 1.1 กิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม) 

3,600,000 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 
ชลบุร ี

1.2 กิจกรรมพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพกําลังคน
รองรับพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
(สงเสรมิพัฒนาผูเรียนใหมศีักยภาพ ทักษะความรู
และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
พรอมเขาสูตลาดแรงงาน) 

9,007,900 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

1.3 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุด (กอสรางถนนสาย สายแยก ทช.ชบ.2081 
ถึงอางเก็บนํ้ามาบประชัน อําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร) 

 

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

 
1.4 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 

การพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและ
ทันสมัยท่ีสดุ (กอสรางถนนสาย ชบ.1063 สายแยก 
ทล.3 บานชากแงว ระยะทางไมนอยกวา 3.14 
กิโลเมตร ตําบลนาจอมเทียน และตําบลหวยใหญ 
อําเภอสัตหีบ และอําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุร ี

15,500,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

1.5 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุด (แกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจจังหวัด
ระยอง (คลองทับมา) (ระยะท่ี 3)) 

50,000,000 โครงการชลประทานระยอง 

 1.6 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุด (กอสรางปรับปรุงถนนสาย รย.1003 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 
3471 อําเภอแกลง - อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง) 

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทระยอง 

1.7 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุด (ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรตี
สายแยกทางหลวงหมายเลข 314 – เช่ือมทาง
หลวงชนบท ฉช.3020 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

22,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

1.8 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุด (กอสรางถนนสายอําเภอบางคลา เช่ือม
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

70,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

 1.9 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุด (กอสรางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 
3076 เช่ือมทางหลวงหมายเลข 304  
อําเภอสนามชัยเขต,อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร) 

22,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

 1.10 กิจกรรม Matching Innovation in smart 
industry (การจัด Matching Innovation in 
smart industry) 

5,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาภาคตะ วันออกให เป นแหล งผ ลิตอาหาร ท่ี มีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐานสากล 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

๒. โครงการพัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหาร
ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

119,028,900  

 2.1 กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการผลิตผลไมปลอดภัย
และไดมาตรฐานครบวงจร (สงเสรมิการผลิตพืช 
ใหปลอดภัยและไดมาตรฐานครบวงจร) 

6,970,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา และสาํนักงาน
พาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง 

2.2 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสรมิการ
ผลิตอาหารปลอดภยัไดมาตรฐานสากล (กอสราง
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานหนอง
ทากะสาว - บานหนองละลอก จังหวัดระยอง 
(ระยะท่ี 2)) 

50,000,000 โครงการชลประทานระยอง 

2.3 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสรมิการ
ผลิตอาหารปลอดภยัไดมาตรฐานสากล (ปรับปรุง
ระบบทอสงนํ้าสวนขยายเพ่ิมเติม อางเก็บนํ้าประแสร) 

50,000,000 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
ประแสร 

2.4 กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรรูป และ
อาหารแปรรูปสูอุตสาหกรรมแหงอนาคต (ยกระดับ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแปรรูปสู
อุตสาหกรรมแหงอนาคต) 

11,192,500 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9 

2.5 กิจกรรมสงเสริมการตลาดผลไมและอาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน (สงเสริมการตลาดผลไมและ
อาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน) 

866,400 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินการ 

3. โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดาน
การทองเท่ียว 

113,669,200  

 3.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสรางความเช่ือมั่น
ในความปลอดภัยเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(ขยายผิวจราจรถนนเขาแหลงทองเท่ียวสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 3200 - วัดสมานรัตนาราม – 
สวนปาลมฟารมนก เช่ือมถนนทางหลวงหมายเลข 
3481 จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

28,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

3.2 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสรางความเช่ือมั่น
ในความปลอดภัยเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(ขยายผิวจราจรถนนเขาแหลงทองเท่ียว ฉช.4050 
แยกทางหลวงหมายเลข 3200 เช่ือมทางหลวง
หมายเลข 3481 อําเภอเมือง,คลองเข่ือน, 
บางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะสอง) 
ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร) 

48,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

3.3 กิจกรรมประชารัฐรวมใจ OTOP Grand Sale 
(ประชารัฐรวมใจ OTOP Grand Sale) 

19,296,500 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

3.4 กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 : สีสันตะวันออก (เสริมสราง
ศักยภาพเครือขายดานการตลาดและการ
ประชาสมัพันธการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเพ่ือรองรับ EEC) 

13,495,000 สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

3.5 กิจกรรมเช่ือมโยงตลาดสินคาชุมชนเชิงนวัตกรรม
กับแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (จัดกิจกรรม
เช่ือมโยงตลาดสินคาชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ) 

4,877,700 สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เ ร ง แก ไ ขปญหา วิกฤตมล พิษ  และ พัฒนาร ะบบบริ หา รจั ด กา ร

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินการ 

4. โครงการการแกไขปญหามลพิษและพัฒนาบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

123,757,000  

 4.1 กิจกรรมฟนฟู อนุรักษปาตนนํ้า (ฟนฟูและอนุรักษ
ปาตนนํ้า) 

4,509,000 สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2 (ศรี
ราชา) 

4.2 กิจกรรมกอสรางระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปน
เช้ือเพลิง (Refuse – Derived Fuel : RDF)  
ปุยหมัก (ระยะท่ี 1) (กอสรางระบบการจัดการขยะ
เพ่ือผลิตเปนเช้ือเพลิง (Refuse – Derived Fuel : 
RDF) และปุยหมัก) 

59,624,000 ท่ีทําการปกครองอําเภอหนอง
ใหญ 

4.3 กิจกรรมกอสรางระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปน
เช้ือเพลิง (Refuse – Derived Fuel : RDF)  
ปุยหมัก (ระยะท่ี 1) (กอสรางระบบการจัดการขยะ
เพ่ือผลิตเปนเช้ือเพลิง (Refuse – Derived Fuel : 
RDF) และปุยหมัก) 

59,624,000 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   
 

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 5,000,000 บาท  
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินการ 

5 คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 
 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตร                 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

 

  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประเด็นการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมาย 
ในการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  จํานวน 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี ้
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริม
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม เพ่ือมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐานสากล 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีความม่ันคงปลอดภัย 
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  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4 โครงการ 1 รายการคาใชจาย                       
ในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 539,388,400 บาท โดยจําแนกตาม
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุน
อุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศ
เพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

363,632,700  

 1.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
โลจสิติกสเพ่ือรองรับการพัฒนาใหเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสดุ (ซอมสราง
ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ฉช.3015-นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ เช่ือมทางหลวงหมายเลข 
331 อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

50,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

1.2 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
โลจสิติกสเพ่ือรองรับการพัฒนาใหเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสดุ (ปรับปรุง 
และซอมสรางถนนสาย ชบ.3086 แยก ทล.331- 
บานโพธ์ิสําเภา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี)) 

48,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

1.3 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงนํ้าเพ่ือ
รองรับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและ
ทันสมัยท่ีสดุ (เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าคลอง 
บางไผ รองรับการขยายตัวของสนามบินอูตะเภา 

7,129,700 โครงการชลประทานชลบุร ี

1.4 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือรองรับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุด (ซอมสรางถนนสายแยก
ทางหลวงชนบท นย.3001 เช่ือมสถานีรถไฟชุมทาง
รถไฟคลอง 19 อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา) 

63,503,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

1.5 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือรองรับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุด (ปรับปรุงถนนสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 3259 บานหนองคอก-บาน
หนองขาหยั่ง อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เช่ือมบานขุนชํานาญ-ทางหลวงหมายเลข 3245 
อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุร ี

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

 1.6 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคม
เพ่ือรองรับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดี
และทันสมัยท่ีสดุ (ปรับปรุงและซอมสรางถนนสาย 
ชบ.2081 แยก ทล.36-บานบึง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี) 

50,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

1.7 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือรองรับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุด (ปรับปรุงและซอมสราง
ถนนสาย ชบ.4095 แยก ทล.3240-อางเก็บนํ้า
มาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี) 

25,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

1.8 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือรองรับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุด (ปรับปรุงและซอมสราง
ถนนสาย ชบ.4098 แยก ทล.3241-อางเก็บนํ้า
หนองคอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 

40,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

 1.9 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงนํ้า 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (ประตูระบายนํ้าคลองทับมา) 

50,000,000 โครงการชลประทานระยอง 

  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาภาคตะ วันออกให เป นแหล งผ ลิตอาหาร ท่ี มีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐานสากล 

- ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ - 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินการ 

2. โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดาน
การทองเท่ียว 

156,557,300  

 2.1 กิจกรรมปรับปรุงแหลงทองเท่ียวกลุมจังวัดภาค
ตะวันออก 1 (กอสรางแพรานคาชุมชนสงเสรมิการ
ทองเท่ียวทางนํ้า ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

30,513,000 สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 กิจกรรมศึกษาจัดทําแผนแมบทและสํารวจออกแบบ
รายละเอียดและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ในข้ันรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะท่ี 2) 

76,044,300 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง 
สํานักงานจังหวัดระยอง 

2.3 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือสรางความเช่ือมัน่และความ
ปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว (เสนทางปนจักรยาน
รอบอางเก็บนํ้าดอกกราย ระยะท่ี 1) 

50,000,000 โครงการชลประทานระยอง 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เ ร ง แก ไ ขปญหา วิกฤตมล พิษ  และ พัฒนาร ะบบบริ หา รจั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

3. โครงการเรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธภิาพ
เพ่ิมขึ้น 

11,540,000  

 3.1 กิจกรรมการบรหิารจดัการแกไขปญหาทรัพยากร
ทางทะเลและปาชายเลนอยางยั่งยนื 

11,540,000 สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงท่ี 1 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง
ปลอดภัย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

4. โครงการพัฒนาดานสังคม 3,658,400  
 4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา และเตรียม

ความพรอมเด็กและเยาวชน เพ่ือรองรับสังคมไทย 4.0 
3,658,400 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
 

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,000,000 บาท  
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินการ 

5 คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 4,000,000 
 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตร                 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

 

 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีประเด็นการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมาย 
ในการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  จํานวน 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริม
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม เพ่ือมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐานสากล 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีความม่ันคงปลอดภัย 
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  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 5 โครงการ 1 รายการคาใชจาย                       
ในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 603,614,000 บาท โดยจําแนกตาม
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุน
อุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศ
เพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

307,780,000  

 1.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงนํ้า 
เพ่ือสนับสนุนการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(กอสรางประตูระบายนํ้าขนาดกวาง 6.00 เมตร 
สูง 4.00 เมตร พรอมเครื่องกวาน บานระบายและ
เกียรมอเตอรไฟฟา และดาดคอนกรีตยาว 100.00 
เมตร ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จงัหวัดระยอง) 

50,000,000 โครงการชลประทานระยอง 

1.2 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
โลจสิติกสเช่ือมโยงเขาสูพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ปรับปรุงถนน
สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 เช่ือมทางหลวง
ชนบท ฉช.4012 ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

59,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

1.3 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
 โลจสิติกสเช่ือมโยงเขาสูพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมรองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ขยายผิวจราจร 
ลาดยางพาราแอสฟลติกคอนกรตีสาย รย.5059 

 สายแยกทางหลวงชนบท รย.4058 - บานบึงตาตา
ระยะทาง 3.76 กิโลเมตร อําเภอบานคาย อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง) 

43,000,000 แขวงทางหลวงชนบทระยอง 

 

1.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคม 
เพ่ือเตรียมความพรอมการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3076 
ระยะทาง 6.300 กิโลเมตร อําเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่ือมทางหลวงหมายเลข 331 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี) 

 
 

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

1.5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคม 47,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

เพ่ือเตรียมความพรอมการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(ปรับปรุงและซอมสรางถนนสาย ชบ.4012  
แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บานกระบกคู 
ระยะทาง 10.0000 กิโลเมตร อําเภอเกาะจันทร 
จังหวัดชลบุรี) 

 1.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคม 
เพ่ือเตรียมความพรอมการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(ปรับปรุงและซอมสรางถนนสาย ชบ.4082  
แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บานคลองพลู 
ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร อําเภอบานบึง  
อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี) 

19,780,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

1.7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคม 
เพ่ือเตรียมความพรอมการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 3076 - บานธรรมรัตนใน 
ระยะทาง 8.300 กิโลเมตร อําเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่ือมทางหลวงหมายเลข 
3245 อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุร)ี 

59,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาภาคตะ วันออกให เป นแหล งผ ลิตอาหาร ท่ี มีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐานสากล 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2. โครงการพัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหาร
ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

50,000,000  

 2.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสรมิ 
การผลิตอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน  
(กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า 
บานหนองกวาง ระยะท่ี 2 ตําบลวังหวา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง) 

50,000,000 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
ประแสร 

 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

3. โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการ 
ดานการทองเท่ียว 

233,000,000  

 3.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงเขาสูแหลงทองเท่ียว 
(ปรับปรุงสะพานและปรับปรุงระบบระบายนํ้า 
ถนนเขาแหลงทองเท่ียวสายแยกทางหลวง
หมายเลข 3200 - วัดสมานรัตนาราม  
สวนปาลมฟารมนก เช่ือมทางหลวงหมายเลข 
3481 อําเภอเมือง อําเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 9 แหง) 

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

3.2 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงเขาสูแหลงทองเท่ียว  
(ขยายผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟลติกคอนกรตี
สาย รย.5002 สายแยกทางหลวงชนบท  
รย.4005 - บานคลองยาง ระยะทาง 5.500 
กิโลเมตร อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง) 

50,000,000 แขวงทางหลวงชนบทระยอง 

3.3 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงเขาสูแหลงทองเท่ียว 
(ปรับปรุงและซอมสรางถนนสาย ชบ.5020  
สายแยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 - บานคลองใหญ 
ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี) 

50,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

 3.4  กิจกรรมปรับปรุงแหลงทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 (กอสรางลานเอนกประสงคและ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพ้ืนท่ีชายฝงทะเลเทศบาล 
เมืองชลบุรี ขนาดกวาง 30.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร พรอมระบบไฟฟาแสงสวาง  
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร)ี 

34,000,000 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

 

 3.5 กิจกรรมพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดาน 
ความปลอดภัยเพ่ือยกระดับการทองเท่ียว 
(ติดตั้งทุนเครื่องหมายสาํหรับจดัระเบียบพ้ืนท่ี 
ทางนํ้า พรอมโปรแกรมควบคุม อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 3 แหง) 

69,000,000 สํานักงานเจาทาภมูิภาคสาขา
พัทยา 

 

 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เ ร ง แก ไ ขปญหา วิกฤตมล พิษ  และ พัฒนาร ะบบบริ หา รจั ด กา ร

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

4. โครงการเรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธภิาพ
เพ่ิมขึ้น 

11,540,000  

 4.1 กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมในการฟนฟู
ทรัพยากรสตัวนํ้าและบริหารจดัการขยะทะเล  

8,834,000 สํานักงานทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝงท่ี 1 (ระยอง) 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง
ปลอดภัย 

- ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ - 
 

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,000,000 บาท  
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินการ 

5 คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 4,000,000 
 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตร                 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
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สวนที่ 2                                                                                                                              
ประเด็นการพัฒนา 
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สวนที่ 2                                                                                                                              
ประเด็นการพัฒนา 

 

๑. บทวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 
 

 จากขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ในมิติตาง ๆ ภายใตกฎหมาย 
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ แผนแมบทในการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก สามารถนํามาวิเคราะหสภาวะ
แวดลอม (SWOT Analysis) ไดดังนี้  
 

 1.1  จุดแข็ง (Strengths)  
   ๑.๑.๑ มิติดานอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เปนศูนยรวมท่ีตั้ง 
ของอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ และมีแนวโนมท่ีจะเติบโตเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมสมัยใหม 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากไดมีการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญและเปนท่ีตั้งของ
อุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
กลั่นน้ํามัน อุตสาหกรรม ยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกสและเครื่องใชไฟฟา รวมถึงอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.3-1 แสดงสัดสวนมูลคาดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
 

    กลุมจั งหวัดภาคตะวันออก 1 มีมูลคาภาคอุตสาหกรรมประมาณ 
1,711,915 ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓2 ของประเทศ มากเปนอันดับ ๑ ของกลุมจังหวัดท้ังหมด 
ในประเทศไทย และมีอัตราการขยายตัวเ พ่ิม ข้ึนรอยละ 8.3 และเม่ือพิจารณาแนวโนมของ
ภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา จะพบวามูลคาภาคอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก ๑ มีการเติบโตอยางตอเนื่อง   
 

ตารางท่ี 1.3-1 แสดงผลผลิตมวลรวมดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

 
2557 2558 2559 2560 2561 

มูลคาผลผลิตมวลรวม (ลานบาท) 1,392,993 1,388,514 1,486,843 1,580,316 1,711,915 
อัตราการเติบโต (รอยละ) 3.359 -0.322 7.082 6.287 8.327 

ชลบุรี 
597,115 
34.88% 

ฉะเชิงเทรา 
273,648 
15.98% 

ระยอง 
841,152 
49.14% 

ภาค
ตะวันออก 1 
1,711,915 

32% 

กลุมอ่ืนๆ 
3,570,575 

68% 

มูลคาภาคอุตสาหกรรม 

ประเทศไทย 

5,282,490 ลานบาท 

มูลคาภาคอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 1 

1,711,915 ลานบาท 
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  ๑.๑.๒ มิติดานโครงสรางคมนาคมขนสงและโลจิสติกส มีทาเรือน้ําลึก และ
ระบบโครงขายการขนสงทางถนนและรถไฟท่ีสนับสนุนการเปดประตูการขนสงของประเทศเขาสู 
ระบบโครงขายการเดินเรือนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังประสานโครงขายการขนสงหลัก
ของพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับระบบโครงขายการขนสงหลัก 
ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตางประเทศ  
จะชวยยกระดับการพัฒนาจากการเปนแคฐานการผลิตและประตูสงออกทางทะเลผานทาเรือน้ําลึก 
แหลมฉบังและมาบตาพุดในปจจุบัน เขาสูการเปนประตูเศรษฐกิจนานาชาติ รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม และเปดตลาดการคาไปสูภูมิภาคตางๆของโลก เชน สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยอาศัย 
การขนสงเชื่อมโยงกันในรูปแบบของการขนสงตอเนื่องระหวางถนน รถไฟ และทาเรือน้ําลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.3-๒ แสดงระบบโครงขายการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

  1.1.3 มิติดานการทองเท่ียว มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะพัทยา-บางแสนซ่ึงเปนเมืองทองเท่ียวท่ีรูจักกันในระดับนานาชาติ
อยูแลว นอกจากนี้ ยังมีเกาะเสม็ดท่ีกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีการพัฒนาภาพลักษณ
สภาพแวดลอม และการตลาดของเมืองเพ่ิมข้ึน ทําใหกระแสการเดินทางทองเท่ียวจากท่ัวโลก 
เดินทางมายังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูง  
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ภาพท่ี 1.3-3 แสดงขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว 

 

   นอกจากนี้กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ยังมีทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ปาเขา น้ําตก อุทยานแหงชาติ และทะเล ท่ีจะดึงดูดและใหบริการนักทองเท่ียวได โดยมีพ้ืนท่ีหลายแหง 
ท่ีมีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติท่ีเหมาะตอการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีสามารถ 
จัดกิจกรรมไดหลายอยาง ท้ังการทองเท่ียวแบบผจญภัย ทัวรปา  ลองแกง ตลอดจนในชวงฤดูผลไม 
จะเปนชวงท่ีจูงใจใหนักทองเท่ียวไดเขามาเท่ียวชมสวน และบริโภคผลไม และสัมผัสกับวิถีชีวิต                      
ท่ีเปนธรรมชาติและมีอัตลักษณโดดเดนดานศิลปวัฒนธรรม สินคา และกิจกรรมอ่ืนๆของชุมชน 
  1.1.4 มิติดานการเกษตรและประมง เปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ 
โดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด  มะมวง มะพราว ขนุนและสัปปะรด ซ่ึงมีปริมาณการผลิตมากพอสําหรับ 
ใชบริโภคภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศ สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนผลไม 
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ พ้ืนท่ีชายฝงทะเลของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ยังเหมาะแกการทําประมง 
น้ําลึก และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3-4 แสดงขอมูลผลผลิตผลไมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
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  1.1.5 มิติดานการศึกษา กลุมจั งหวัดภาคตะวันออก ๑  มีสถานศึกษา 
ทุกประเภท ท้ังระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา จึงมีความพรอมท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนทรัพยากรมนุษย 
ท่ีมีคุณภาพและพรอมเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3-5 แสดงขอมูลสถานศึกษาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

 

  ๑.๑.6 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีรายไดตอหัวและการกระจายไดของ

ประชาชนในกลุมจังหวัดอยูในระดับดีท่ีสุดของประเทศ  
 

ตารางท่ี 1.3-๒ แสดงรายไดตอหัว 

 
WHOLE 

KINGDOM 

GROUP OF 

PROVINCE 
CHACHOENGSAO CHON BURI RAYONG 

Gross provincial product (GPP) 16,365,574  2,463,249  386,602 1,030,949 1,045,697 

GPP Per capita (Baht) 236,815  680,103 469,539 566,801 1,067,446 
 

 1.2 จุดออน (Weaknesses) 
  1.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ในชวงท่ีผานมา
ขาดมาตรฐานการบริหารจัดการดานมลพิษและควบคุมกระบวนการผลิตสงผลใหเกิดปญหามลพิษข้ึน 
ไดแก มลพิษทางอากาศ ปญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และปญหาน้ําเสียและ สารโลหะหนัก 
ท่ีลงไปในแหลงน้ํา 
  1.2.2 การขยายตัวของเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเ ท่ียว                      
อยางรวดเร็วไดสงผลใหเกิดความตองการใชน้ําเพ่ือนํามาใชในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภค
บริโภคปริมาณมาก กอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการใชน้ํา เดิมแหลงน้ําจะถูกใชเพ่ือกิจกรรมทาง
การเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็กเทานั้น ปจจุบันตองแยงกันใชน้ําระหวางภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม เมือง และบริการแกนักทองเท่ียว แมวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ํารองรับไวแลวบางสวน แต
ด ว ย ข อ จํ า กั ด ข อ ง 
ภูมิประเทศทําใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญได จึงตองมีการวางทอสงน้ําเชื่อมโยงระหวาง
อางเก็บน้ําท่ีมีอยูเพ่ือนําน้ํามาทดแทนในบางพ้ืนท่ียามขาดแคลน 
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  1.2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ท่ีผานมา ไดกอใหเกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตมากข้ึนตามลําดับ อาทิ                     
การทําลายทรัพยากรปาไมได สงผลกระทบไปถึงปญหาความแปรปรวนของลมฟาอากาศ กอใหเกิด                                
ภาวะฝนแลงและน้ําทวมอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจับสัตวน้ําโดยไมถูกวิธี ทําใหจํานวนสัตวน้ํา                          
ตามธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังพ้ืนท่ีปาชายเลนในแตละจังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจาก
การบุกรุกเพ่ือทํานากุง 
  1.2.4 แมวากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จะเปนแหลงเพาะปลูกผลไม                   
หลักของประเทศ แตผลไมเปนผลิตผลท่ีมีชวงระยะเวลาในการเก็บเก่ียว ดูแล รักษาจํากัด เม่ือพนกําหนด
จะเสียหาย และเปนผลผลิตท่ีมีชวงฤดูกาลไมสามารถผลิตออกไดตลอดป และหากปการผลิตใดประสบ
ปญหาภัยแลงขาดน้ํา หรือสภาพอากาศไมเหมาะสมก็จะทําความเสียหายใหแกสวนผลไมอยางรุนแรง                    
ทําใหปริมาณผลผลิตไมแนนอน ไมมีเสถียรภาพดานราคา รวมท้ังยังขาดการบริหารจัดการในชวงท่ีผลไม
ออกมามาก และกระจุกตัวอยางเหมาะสมและทันเวลา ทําใหผลไมเนาเสียงาย นอกจากนี้ยังขาดการวิจัย
และพัฒนาท้ังในดานการผลิตใหออกผลผลิตนอกฤดูกาล การเก็บรักษา การลําเลียงถึงท่ีหมายกอน                  
การเนาเสีย และมีปญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานไมสมํ่าเสมอ เชน การคัดขนาด บรรจุหีบหอ แปรรูป และเก็บรักษา 
  1.2.5 การขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมท่ีผานมา ทําใหเกิดภาวะ                                   
ขาดแคลนแรงงาน ประกอบดวย แรงงานท่ีเคลื่อนยายเขาไมไดตอบสนองความตองการท่ีแทจริง เนื่องจาก
สวนใหญเปนแรงงานระดับลาง ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือสําหรับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงข้ึน นอกจากนี้ แรงงานท่ีมีฝมือจะพยายามเขาสู
อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีไดมาตรฐานและมีความม่ันคงตออนาคตในการทํางานมากกวา จึงเกิดปญหา    
การโยกยายการทํางานอยูในอัตราท่ีสูง ตลอดจนแรงงานในทองถ่ินไมสามารถตอบสนองความตองการไดเพียงพอ 
  1.2.6 ประชากรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีความเสี่ยงในการเปนโรคและ
เสียชีวิตในโรคไมติดตอใน 5 โรครายแรง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจมีอัตราเสี่ยงสูงมากในภูมิภาค 
แตอัตราการรอคอยในการรักษายังมีอัตราท่ีสูงมาก 
 

 1.3 โอกาส (Opportunities) 
  ๑.๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากการท่ีไดมีการตราพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดบัญญัติใหพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
เปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีทันสมัย
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (๒) จัดใหมีการใหบริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพ่ือลดอุปสรรคและตนทุน ในการประกอบกิจการ (๓) จัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพมีความตอเนื่อง ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบโดยสมบูรณ (๔) กําหนดการใชประโยชนในท่ีดินอยางเหมาะสมกับ                 
สภาพและศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (๕) พัฒนาเมืองใหมี                    
ความทันสมัยระดับนานาชาติท่ีเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางสะดวก ปลอดภัย เขาถึงไดโดยถวนหนา
และการประกอบกิจการอยางมีคุณภาพ สงผลใหเกิดการขยายตัวดานการลงทุนและการขยายตัว                   
ของเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองท่ีเปนเปาหมายในการพัฒนาเมืองสําคัญใหเปนเมืองศูนยกลาง                      



 

 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)    หนา 91     

ในดานตาง ๆ อาทิ ฉะเชิงเทราเปนเมืองท่ีอยูอาศัยชั้นดี เมืองพัทยาเปนศูนยกลางธุรกิจการทองเท่ียว                        
อูตะเภาเปนเมืองธุรกิจการบิน เปนตน โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปน มีความพรอม เพียงพอและ
สอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดใหเปนเมืองศูนยกลางในดานตาง ๆ ซ่ึงผลจากการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาวจะสงผลกระทบทางทางตรงและทางออมตอการพัฒนาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในเรื่อง
(๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัยท้ังโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ และโครงสรางพ้ืนฐานทาง
ดิจิทัล โดยในระยะอันใกลอันจะนํามาซ่ึงการลงทุนขนาดใหญในพ้ืนท่ี และในอนาคตประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี
และประชาชนชาวไทยท้ังหมดจะไดไดรับความสะดวกจากบริการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว และเปนการ
เตรียมความพรอมของเมืองเศรษฐกิจชั้นนําในอนาคต  (๒) การลงทุนเพ่ิมข้ึนของภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ท่ีเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New 
Engine of Growth) ซ่ึงประกอบดวย 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S - Curve) และ                      
5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) และ (๓)  การพัฒนาการศึกษา การใหบริการดานการแพทย
และสาธารณสุข การทองเท่ียว การพัฒนาสังคมและชุมชน รวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
   ๑.๓.๒ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะทําใหผูประกอบการในกลุมจังหวัด                        
ภาคตะวันออก 1 มีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค       
ท่ีหลากหลาย ท้ังในดานคุณภาพ มาตรฐาน และราคา ดังนี้คือ 
   (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สงเสริม
กระบวนการการผลิตท่ีสะอาดมีสวนชวยประหยัดการใชทรัพยากรและลดปริมาณของเสียและมลพิษได                      
มากข้ึน 
   (๒) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน จะสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา สนับสนุนการสรางนวัตกรรม และผลักดันใหเกิดการใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
   (๓) การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางสรางสรรค จะสรางโอกาสการ
เรียนรูในการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางกวางขวาง สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
  1.3.3 กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ จะชวยใหเกิด                               
ความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันจะสรางกระแส
ความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ จึงเปนโอกาสในการพัฒนาสวนผลไมปลอดภัย และ
แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติตางๆ ใหเปนทางเลือกใหมในการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและเชงินิเวศ โดยเปดโอกาส
ใหเกษตรกรและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียว 
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 1.4 อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
  ๑.๔.๑ การแขงขันในตลาดโลกและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว

ทําใหเกิดความเสี่ยงตอความอยูรอดของผูประกอบการอุตสาหกรรมเดิมของภาคตะวันออก ๑ จึงจําเปน

จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงกิจการเพ่ือใหอยูรอดและมีขีดความสามารถดานการแขงขัน 

  ๑.๔.๒ การส งออกสินค า จาก อุตสาหกรรมการผลิ ตของกลุ มจั งหวั ด                        

ภาคตะวันออก 1 มักจะไดรับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษีเพ่ิมข้ึน เชน มาตรฐานการผลิต
สินคา มาตรฐานดานความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และมาตรฐาน
ดานทรัพยสินทางปญญา เปนตน ซ่ึงไดมีการตั้งกฎเกณฑในการรับซ้ือสินคาจากผูผลิตคอนขางมาก และ 
มีการตรวจสอบคุณภาพอยางเขมงวด ดังนั้น เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ท่ีพ่ึงพา                     
กา รส ง ออกจะต อง เ ร งป รั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต ให ได ม าตรฐ านและ คุณภาพสิ นค า 
ใหเปนท่ียอมรับระหวางประเทศ 
  ๑.๔.๓ ความไมแนนอนของตลาดสินคาเกษตร ทําใหเกษตรกรตองเผชิญภาวะ
ความไมแนนอนของรายได 
  ๑.๔.๔ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงผลใหมีความตองการ

แรงงานจํานวนมากสงผลใหแนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานจากตางถ่ินเขามาทํางานในพ้ืนท่ี ซ่ึงการ

เคลื่อนยายแรงงานดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับการใชบริการสาธารณะ เชน บริการดาน

การแพทยและสาธารณสุข การจราจรติดขัด  และปญหาสังคมอ่ืนๆ เชน ปญหายาเสพติด  

   ๑.๔.๕ ระบบคุณคาท่ีดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง เนื่องจากคนในสังคม                        
ไมสามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทําใหพฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี่ยนไป หันไปนิยมและซึมซับวัฒนธรรมตางชาติท่ีไมพึงประสงคมากข้ึนโดยหันมาใหความสําคัญกับ
วัตถุนิยม เงินตรา จนเกินความพอเพียง ซ่ึงมีสัญญาณชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการลมสลายในครอบครัว 
วัฒนธรรมและสังคม ดังนี้ 
   (๑) เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ขาดการเคารพ                          
เชื่อฟงผูอาวุโส ขาดความกตัญูรู คุณ ในขณะเดียวกันยังขาดความรู เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง                   
ไมสามารถปรับตัวและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได นิยมใชอารมณและความรุนแรงมากกวาเหตุผล 
พฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม และการจับกลุมม่ัวสุมกระทําความผิดตางๆ ในขณะเดียวกันสถาบัน
ครอบครัวออนแอลง เนื่องจากวิถีชีวิตความเปนอยูในสังคมเปลี่ยนแปลงไปท่ีตองมุงทํางานเพ่ือเลี้ยงชีพ 
สามีภรรยาตองออกไปทํางานนอกบาน ทําใหการแบงเวลาใหครอบครัวมีนอย ความสัมพันธและ 
ความชวยเหลือเก้ือกูลกันภายในครอบครัวลดลง ซ่ึงเห็นไดจากการอัตราการหยารางท่ีเพ่ิมข้ึน 
   (๒) คนวัยแรงงานตองรับภาระเพ่ิมข้ึนในการดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
คาใชจายดานสาธารณสุข ทําใหกําลังการผลิตลดลงอาจสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได 
   (๓) คุณภาพทางการศึกษาลดต่ําลงอยางตอเนื่อง ไมสามารถสรางคน 
ท่ีมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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  1.4.๖ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ดังนี้ 
   (๑) การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล และลมมรสุมท่ีรุนแรงมากข้ึน                    
อาจสงผลใหปญหาการกัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ทําใหเกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและ
แหลงทองเท่ียวทางทะเล และสงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง โดยเฉพาะปาชายเลน                     
ซ่ึงเปนแหลงผลิตสัตวน้ําเปนท่ีวางไขและท่ีอยูอาศัยของตัวออนสัตวน้ํา และเปนพ้ืนท่ีกันชนปองกัน                     
แนวชายฝงจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศปาชายเลนมีความออนไหว                         
ตอระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน โดยความหนาแนนของพรรณไมจะลดลง เนื่องจากระดับน้ําทะเลท่ีสูงข้ึน                     
จะทําใหพืชตายและถูกแทนท่ีดวยหาดเลน ในขณะท่ีปากแมน้ําจะจมลงใตน้ําทําใหเกิดการชะลาง
พังทลายของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
   (๒) อุณหภู มิน้ํ าทะเลและคาความเปนกรด -ดางของน้ํ าทะเล ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว และ
แหลงปะการังถูกทําลาย สงผลกระทบตอผลผลิตสัตวน้ําโดยรวม ปจจุบันทรัพยากรประมงชายฝงและ
ประมงทะเลอยูในสภาพเสื่อมโทรม โดยสัตวน้ํากรอยบริเวณชายฝงและสัตวน้ําในทะเลมีปริมาณ                 
ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอด นอกจากนี้การรุกล้ําของน้ําเค็มเขาสูลําน้ําจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอการดํารงชีวิตของพืช สัตว และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ 
   (๓) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะทําใหปญหา                     
การขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีจะรุนแรงข้ึน เนื่องจากตองประสบกับภาวะภัยแลงเปนเวลานาน และ                  
ทําใหปญหาการแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวางภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต                    
ซ่ึงเหตุการณดังกลาวเคยเกิดข้ึนในป พ.ศ.๒๕๔๘ สงผลใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยเฉพาะ             
จังหวัดระยองท่ีมีปริมาณฝนท่ีลดลงและขาดชวง ทําใหแหลงน้ําท่ีใชในภาคอุตสาหกรรมท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขาดแคลนไปดวย และนําไปสูวิกฤตน้ําและการแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวางภาคอุตสาหกรรม และ                       
ภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้การขาดแคลนน้ําจะสงผลใหตนทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง    
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหภัยพิบัติ และภาวะน้ําทวมฉับพลันเกิดบอยครั้ง และรุนแรงข้ึน 
เนื่องจากกําลังแรงของลมมรสุม ลักษณะฝนท่ีตกหนักในเวลาอันสั้น ทําใหปริมาณน้ํามีมากเกิน
ความสามารถในการกักเก็บ ประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ําลงสูทะเลของพ้ืนท่ี
โดยรวมลดลง ทําใหมีแนวโนมในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงข้ึน 
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๒. การกําหนดประเด็นการพัฒนาดวยเทคนิค TOWS Matrix 
 

  จากการวิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือใหเห็นถึงจุดแข็ง (Strength) จุดออน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ แลว 

ขอมูลท้ังหมดไดถูกนํามาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธเชิงเมตริกซ โดยใชเทคนิค TOWS Matrix                       

เพ่ือกําหนดทางเลือกในการพัฒนาท้ังในลักษณะยุทธศาสตรเชิงรุก ยุทธศาสตรเชิงแกไข  ยุทธศาสตร                    

เชิงปองกัน และยุทธศาสตรเชิงรับ ดังนี้ 
 

  ๒.๑ ยุทธศาสตรเชิงรุก (จุดแข็ง / โอกาส) 
  ๒.๑.๑ S1,O1 สงเสริมการพัฒนาภาคธุรกิจบริการท่ีเชื่อมโยงกับการทองเท่ียว                  

ท่ีตอยอดจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต  เชน สุขภาพ e-sport  (ยุทธศาสตรท่ี 3) 
   ๒.๑.๒ S2,O1 พัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานท่ีจําเปนเ พ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและเมืองในอนาคต (ยุทธศาสตรท่ี 1)  
  ๒.๑.๓ S5,O1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษาใหรองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ยุทธศาสตรท่ี 5)  
  ๒.๑.4 S3,O2 เพ่ิมชองทางการตลาดและการขายสําหรับนักทองเท่ียวกลุมตางๆ 

โดยใชเทคโนโลยี (ยุทธศาสตรท่ี 3)  
  ๒.๑.๕ S4,O2 สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร การยืดอายุ                       

การพัฒนาบรรจุภัณฑ (ยุทธศาสตรท่ี 2)  
  ๒.๑.๖ S3,O3 สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีใหเชื่อมโยงไปจังหวัดระยอง

และฉะเชิงเทรา (ยุทธศาสตรท่ี 3) 
 

  ๒.๒ ยุทธศาสตรเชิงแกไข (จุดออน / โอกาส) 
  ๒.๒.๑ W1,O2 เพ่ิมแหลงเก็บกักน้ําและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ

รองรับความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน (ยุทธศาสตร 1 และ 4)  
  ๒.๒.๒ W2,O2 สงเสริมการแกปญหาตนน้ําเสียจากชุมชนและโรงงานกอนท้ิง                

ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ (ยุทธศาสตร 4)  
  ๒.๒.๓ W2,O2 สงเสริมการลดขยะมูลฝอยและขยะมีพิษจากตนทาง (ยุทธศาสตร 4)  

  ๒.๒.๔ W4,O2 สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับการผลิตท่ีเริ่มใช

เทคโนโลยีข้ันสูงมากข้ึน (ยุทธศาสตร 1)  
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  2.3 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (จุดแข็ง / อุปสรรค) 
   2.3.1 S1,T1 สงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการในพ้ืนท่ีใหมี

ศักยภาพรองรับการเชื่อมตอหวงโซมูลคากับอุตสาหกรรมเปาหมาย (ยุทธศาสตรท่ี 1)  
   2.3.2 S4,T3 สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร รูปแบบใหมๆ (ยุทธศาสตรท่ี 2)  

   2.3.3 S4,T3 สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตรออนไลน 

(ยุทธศาสตรท่ี 2)  
   2.3.4 S3,T3 พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมแหลงรายไดใหชุมชน (ยุทธศาสตรท่ี 3) 
 

  ๒.๔ ยุทธศาสตรเชิงรับ (จุดออน / อุปสรรค) 
   ๒.๔.๑ W2,T3 คุมครองและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และปองกัน 

การกัดเซาะชายฝง (ยุทธศาสตร 4)  
  ๒.๔.๒ W2,T3 ฟนฟูปาตนน้ําใหเกิดความสมดุลตอระบบ และบริหารจัดการ 

พ้ืนท่ีปาของชุมชนไมใหเสื่อมโทรมลง (ยุทธศาสตร 4) 
  ๒.๔.๒ W6,T4 พัฒนาการแพทยและสาธารณสุขท้ังในมติการปองกัน การรักษา

และการติดตามดูแล  เพ่ือลดการสูญเสียจากโรคไมติดตอรายแรง ๕ โรคราย (ยุทธศาสตร 5) 
 

๓. เปาหมายในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
 

 ๓.1 วิสัยทัศน (Vision): 
  “พ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหลงผลิตอาหารและผลไมปลอดภัยเพ่ือการสงออก
และแหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ” 

 

 ๓.2  เปาประสงครวม (Ultimate Goals) 
   ๓.๒.๑ พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
  ๓.๒.๒ แหลงผลิตอาหารและผลไมปลอดภัยเพ่ือการสงออก 
  ๓.๒.๓ แหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ 
  ๓.๒.๔ ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๕ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและ
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 
 

 ๓.๓ ตําแหนงในการพัฒนา (Positioning) 
  ๓.๓.๑ ฐานเศรษฐกิจชั้นนําและศูนยกลางโลจิสติกส 
  ๓.๓.๒ แหลงผลิตอาหารและผลไมเมืองรอนท่ีมีชื่อเสียง 
  ๓.๓.๓ แหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติและแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนิเวศ
และเกษตร โดยชุมชน 
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 ๓.๔  ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายในการพัฒนาของกลุมจังหวัด 
เปาหมายในการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและ
ทันสมัยท่ีสดุในภูมภิาคอาเซยีน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผลติภณัฑมวลรวมดานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 มูลคาการคาการลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 อัตราการขยายตัวการลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 
2.  แหลงผลิตอาหารและผลไมปลอดภัยเพ่ือ

การสงออก 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผลติภณัฑมวลรวมดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 มูลคาสินคาทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 
3.  แหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ ตัวช้ีวัดท่ี 1 รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ปญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศไดรับการแกไขใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 ปริมาณขยะทะเลบริเวณชายหาดและแนวปะการัง
ธรรมชาตลิดลงรอยละ 3 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรบับริการ
สาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและสงเสริม                      
ใหมีการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement 
Index – HAI) สูงกวาเกณฑคาเฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ 1 

 

 ๓.๕ ประเด็นในการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริม

การคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดี
และทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาภาคตะวั นออก ให เ ป นแหล ง ผลิ ตอาหาร                        
ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรั บปรุ ง มาตรฐานสินค า และธุ ร กิ จบริ การด าน                      
การทองเท่ียว 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความม่ันคงปลอดภัย 
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๓.๖ กรอบแนวคิดในการพัฒนากลุมจังหวัดในระยะ ๔ ป (พ.ศ.256๒-2565) 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริม
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3-6 แสดงหวงโซมูลคาในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตนทาง 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

กลางทาง 

การสรางมลูคาเพ่ิมและนวัตกรรม 
 

ปลายทาง 

การสงเสริมการตลาด 
 

1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพื่อ เต รียมความพรอม 
การเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 
โลจิสติกสเชื่อมโยงเขาสูพื้นที่อุตสาหกรรม
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

1.3 บูรณาการระบบการจัดการน้ําจังหวัด
ระยอง สูความมั่นคง จังหวัดระยอง 

1.4 จางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบรายละเอียด 
ผังระบบคมนาคมขนสงเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก สนับสนุนรถไฟฟ า
ความเร็วสูง อําเภอเมือง อําเภอศรีราชา 
และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 

1.5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถผูประกอบการอุตสาหกรรมตอบสนอง 
การเปล่ียนแปลงตามวิถีใหม (New Normal) รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
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  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3-7 แสดงหวงโซมูลคาในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ี 2 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดาน                      
การทองเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3-8 แสดงหวงโซมูลคาในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ี 3 

 
 

 

ตนทาง 

การพัฒนาปจจัยการผลิต 

 

กลางทาง 

การสรางมลูคาเพ่ิมและนวัตกรรม 
 

ปลายทาง 

การสงเสริมการตลาด 
 

2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การผลิตอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน 

2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา 
เพื่อสงเสริมการผลิตภาคการเกษตร 
ใหไดมาตรฐาน  

 

 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัย 
 

ตนทาง 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 

กลางทาง 

การสรางมลูคาเพ่ิมและนวัตกรรม 
 

ปลายทาง 

การสงเสริมการตลาด 
 

3.1 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวภายใน 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

3.2 พัฒนาโครงสร างพื้ นฐานสร าง 
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  

3.3 พัฒนาโครงสร า งพื้ นฐานด าน
เส นทางคมนาคมรอ ง รับก า ร
ขยายตัวภาคการทองเที่ยว 

3.4 พัฒนาโครงสร า งพื้ นฐานด าน
เสนทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเขา
สูแหลงทองเที่ยว  

3.5 พัฒนาศักยภาพและแขงขันการ
บริการนักทอง เที่ ย ว เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

3.6 สีสีนอีอีซี (Colors of EEC) 
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  ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3-9 แสดงหวงโซมูลคาในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ี 4 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความม่ันคงปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.3-10 แสดงหวงโซมูลคาในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
 

ตนทาง 

การอนุรักษและปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

กลางทาง 

การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 

ปลายทาง 

การดแูล บํารุงรักษา สงเสริม                

การมีสวนรวมในการบริหารจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

4.1 ควบ คุมประชากรลิ งและตรวจ
สุ ข ภ า พ ลิ งในพื้ น ท่ี ก ลุ มจั งหวั ด 
ภาคตะวันออก 1 

4.2 บูรณาการปฏิบัติงานปองกันภัยและ
แก ไขปญหาช า งป ากลุ มจั งหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

4.3 แกไขปญหาลิงรบกวนประชาชน 
ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

4.4 เตรียมความพรอมบุคลากรในการ
อนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา ปองกัน 
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

4.5 เสริมสรางการมีสวนรวมในการฟนฟู
ทรัพยากรสัตวน้ําและบริหารจัดการ
ขยะทะเล 

4.6 เสริมสรางการมีสวนรวมในการ
อนุรักษและฟนฟูรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ตนทาง 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

กลางทาง 

ยกระดับการใหบริการและ
นวัตกรรม 

ปลายทาง 

สงเสริมการมีสวนรวม 

5.1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
เพื่อความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

 

5.2 พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพื่อสรางนวัตกรรมและชุมชนสราง
งานอยางยั่งยืน 

5.3 สรางอาชีพโดยใชภูมิปญญาผูสูงอายุ
แบบครบวงจรเพื่อเตรียมความพรอม
รับการ เป ล่ียนแปลงเข า สู สั งคม
ผูสูงอายุ 
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สวนที่ 3                                                                                                                              
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
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แบบ จ.๑/ กจ.1 

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
 

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 : 1. พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

 2. แหลงผลิตอาหารและผลไมเพ่ือการสงออก 

 3. แหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 4. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาความ

พรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือ

สงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม 

มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย

ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

แผนงานท่ี 1 แผนงานรองรับการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผลติภณัฑ 

มวลรวมดานอุตสาหกรรม

เพ่ิมข้ึน รอยละ 3 

- 3 3 3 3 6 

  ตัวช้ีวัดท่ี 2 มูลคาการคา

การลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 

- - 2 2 2 3 

  ตัวช้ีวัดท่ี 3 อัตราการ

ขยายตัวการลงทุนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1 

- - 1 1 1 2 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาภาค

ตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

แผนงานท่ี 2 แผนงานพัฒนาดาน

การเกษตร 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผลติภณัฑ 

มวลรวมดานการเกษตร

เพ่ิมข้ึน รอยละ 3 

- 3 3 3 3 3 

  ตัวช้ีวัดท่ี 2 มูลคาสินคา

ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 2 

- 2 2 2 2 2 

ประเด็นการพัฒนา ท่ี  ๓ ปรับปรุ ง

มาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดาน

การทองเท่ียว 

แผนงานท่ี 3 แผนงานพัฒนาดาน

การทองเท่ียวและการบริการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รายไดจากการ

ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 

- 5 5 5 5 5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหา

วิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหาร

จั ด ก า รทรั พย าก ร ธ ร รมชาติ ใ ห มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนงานท่ี 4 แผนงานพัฒนาและ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 พ้ืนท่ีปา 

ชายเลนเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 

- - 1 1 - 1 

  ตัวช้ีวัดท่ี 2 ปญหาวิกฤต

มลพิษทางอากาศไดรับ 

การแกไขใหอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 

- 4 4 4 - 4 

  ตัวช้ีวัดท่ี 3 ปริมาณขยะ

บริเวณชายหาดและแนว

ปะการังธรรมชาติลดลง 

- - - - 3 3 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 

ปร ะ เ ด็ น ก า ร พัฒ น า ท่ี  5  พัฒ น า

ทรัพยากรมนุษย ในทุกช วงวัยใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภัย 

แผนงานท่ี 5 แผนงานพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ดัชนี

ความกาวหนาของคน 

(Human Achievement Index – 

HAI) 

- - สูงกวา 

เกณฑ

คาเฉลี่ย 

ระดับ 

ประเทศ 

รอยละ 1 

สูงกวา 

เกณฑ

คาเฉลี่ย 

ระดับ 

ประเทศ 

รอยละ 1 

สูงกวา 

เกณฑ

คาเฉลี่ย 

ระดับ 

ประเทศ 

รอยละ 1 

สูงกวา 

เกณฑ 

คาเฉลี่ย

ระดับประเทศ รอย

ละ 1 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกจิพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

แผนงานท่ี 1 แผนงานรองรับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

         

1. โครงการพัฒนาความพรอมของ
พ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริม
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม  
มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและ
ทันสมัยท่ีสดุในภูมภิาคอาเซยีน 

         

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.๑ พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือเตรียมความ
พรอมการเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบท

ฉะเชิงเทรา  

- - - - 110.0000 

ลานบาท 

110.0000 

ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.๒ พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดาน
คมนาคมโลจสิติกสเช่ือมโยง
เขาสูพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบท

ฉะเชิงเทรา  
ชลบุร ีและ

ระยอง 

- - - - 234.0000 

ลานบาท 

234.0000  
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.๓ บูรณาการ
ระบบการจัดการนํ้า 
จังหวัดระยองสูความมั่นคง 
จังหวัดระยอง  

1 2 สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

- - - - 55.0000  
ลานบาท 

55.0000  
ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.4 จางท่ีปรึกษา
สํารวจออกแบบรายละเอียดผัง
ระบบคมนาคมขนสง 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สนับสนุนรถไฟฟาความเร็วสูง 
อําเภอเมือง อําเภอศรีราชาและ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุร ี

 

- - - - 48.0000  
ลานบาท 

48.0000  
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.5 เพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ตามวิถีใหม (New Normal) 
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

1 2 อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 
ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา 

- - - - 9.7000  
ลานบาท 

9.7000  
ลานบาท 

2. โครงการจัดหาหองปฏิบัติการ AR 
และ VR รองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายกลุมดิจิทัล 

2 2 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

- - - - 2.5850 
ลานบาท 

2.5850 
ลานบาท 

3. โครงการจดัหาครุภณัฑตดิตั้ง
หองปฏิบัติการผลติช้ินสวนยานยนต
สมัยใหม CNC Simmulation 

2 2 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

- - - - 3.5470 
ลานบาท 

3.5470 
ลานบาท 

4. โครงการจัดหาครภุัณฑติดตั้ง
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีงานเช่ือม
สมัยใหม ของแผนกวิชาชางเช่ือม
โลหะ 

2 2 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

- - - - 5.5300 
ลานบาท 

5.5300 
ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

5. โครงการยกระดับเสนทาง 
การคมนาคมเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน 
ระยอง – อ.แกลง ชวง กม.ท่ี 
226+000 – 271+822 

2 2 กรมทางหลวง - - - - 2,385.0000 
ลานบาท 

2,385.0000
ลานบาท 

6. โครงการยกระดับเสนทางการ
คมนาคมเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ทางหลวง
หมายเลข 3574 ตอน มาบปู – 
เขาคันทรง ชวง กม.ท่ี 0+000 – 
14+000 

2 2 กรมทางหลวง - - - - 1,000.0000 
ลานบาท 

1,000.0000 
ลานบาท 

7. โครงการพัฒนาระบบขนสง
มวลชนรองรับการพัฒนาเมืองตาม
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

2 2 กระทรวง
คมนาคม 

- - - - - - 

8. โครงการยกระดับดานคมนาคม
โดยศึกษาความเหมาะสมและสํารวจ
ออกแบบรายละเอียด เสนทาง
คมนาคมเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเขตพัฒน
พิเศษภาคตะวันออก  
(3 สายทาง) 

2 2 กรมทางหลวง
ชนบท 

- - - - 100.0000 
ลานบาท 

100.0000 
ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตร
ชาติ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

แผนงานท่ี 2 แผนงานพัฒนา 
ดานการเกษตร 

         

1. โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให
เปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคณุภาพ
และไดมาตรฐานสากล 

         

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริม
การผลิตอาหารปลอดภัยได
มาตรฐาน 

1 2 โครงการ
ชลประทาน

ระยอง 

- - - - 50.0000  
ลานบาท 

50.0000  
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการนํ้า
เพ่ือสงเสริมการผลิตภาค
การเกษตรใหไดมาตรฐาน 

1 2 โครงการ 

สงนํ้าและ
บํารุงรักษา 

ประแสร 

- - - - 38.0000  
ลานบาท 

38.0000 
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติและ
การตลาดอาหารปลอดภัย 

1 2 สํานักงานเกษตร
และสหกรณ/

สํานักงานเกษตร/
สํานักงานพาณิชย/
สํานักงานประมง/
สํานักงานปศุสัตว

(จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และ

ระยอง)  
 

- - - - 8.7000  
ลานบาท 

8.7000  
ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

2. โครงการกอสรางอางเก็บนํ้า 
คลองโพล 

2 2 กรมชลประทาน - - - - 3,470.0000 

ลานบาท 

3,470.0000 

ลานบาท 

3. โครงการกอสรางอางเก็บนํ้า 
เขาจอมแห – เขาน่ังยอง ตําบลมะขามคู 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

2 2 กรมชลประทาน - - - - 432.8600  
ลานบาท 

432.8600  
ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธรุกจิบรกิารดานการทองเท่ียว 

แผนงานท่ี 3 แผนงานพัฒนาดาน
การทองเท่ียวและการบรกิาร 

         

1. โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคา
และธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 

         

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.1 ปรับปรุง
แหลงทองเท่ียวภายใน 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

1 2 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดชลบุร ี

สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดระยอง 

- - - - 36.3620 

ลานบาท 

36.3620 

ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.2 พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานสรางความ
เช่ือมั่นในความปลอดภัยเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี 

- - - - 25.0000 
ลานบาท 

25.0000 
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมรองรับการขยายตัว
ภาคการทองเท่ียว 

1 2 แขวงทางหลวง
ระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

- - - - 119.1100 
ลานบาท 

119.1100 
ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.4 พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทาง
คมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงเขาสู
แหลงทองเท่ียว 

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

- - - - 135.0000  
ลานบาท 

135.0000  
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี ๑.5 พัฒนา
ศักยภาพและแขงขันการ
บริการนักทองเท่ียวเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

1 2 สํานักงานการ
ทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา 

- - - - 20.0000  
ลานบาท 

20.0000  
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.6 สีสันอีอีซี 
(Colors of EEC)  

1 2 สํานักงานการ
ทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา 

- - - - 40.0000 
ลานบาท 

40.0000 
ลานบาท 

2. โครงการกอสรางถนนเฉลิมบูรพา
ชลทิศ ระยะท่ี 2 

2 2 กรมทางหลวง
ชนบท 

- - - - 4,500.0000  
ลานบาท 

4,500.0000  
ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

แผนงานท่ี 4 แผนงานพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

         

โครงการเรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษ
และพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

         

- กิจกรรมหลักท่ี ๑ ควบคมุ
ประชากรลิงและตรวจสุขภาพลิง
ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 1  

1 5 สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 
2 (ศรีราชา) 

- - - - 2.4167 

ลานบาท 

2.4167 

ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 2 บูรณาการ
ปฏิบัติงานปองกันภัยและ
แกไขปญหาชางปา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

1 5 สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 
2 (ศรีราชา) 

- - - - 43.7910 

ลานบาท 

43.7910 

ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 3 แกไข
ปญหาลิงรบกวนประชาชน 
ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

1 5 สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 
2 (ศรีราชา) 

- - - - 7.1318 

ลานบาท 

7.1318 

ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

- กิจกรรมหลักท่ี 4 เตรียม
ความพรอมบุคลากรในการ
อนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา 
ปองกัน และแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1 5 สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 
2 (ศรีราชา) 

- - - - 3.5343 

ลานบาท 

3.5343 

ลานบาท 

  - กิจกรรมหลักท่ี 5 เสรมิสราง 
  การมีสวนรวมในการฟนฟู 
  ทรัพยากรสตัวนํ้าและบริหาร 
  จัดการขยะทะเล 

1 5 สํานักงาน
ทรัพยากรทาง

ทะเลและ 

ชายฝงท่ี 1 

และ 2 

- - - - 19.2650 

ลานบาท 

19.2650 

ลานบาท 

  - กิจกรรมหลักท่ี 6 เสรมิสราง 
  การมีสวนรวมในการอนุรักษ 
  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดลอม 

1 5 สํานักงาน
ทรัพยากรทาง

ทะเลและ 

ชายฝงท่ี 2 

- - - - 4.560 

ลานบาท 

4.560 

ลานบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ แหลง  
งปม. 

ยุทธศาสตรชาติ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภัย 

แผนงานท่ี 5 แผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

         

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีความมั่นคงปลอดภยั 

         

- กิจกรรมหลักท่ี ๑ พัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัย
เพ่ือความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

1 2 ตํารวจภูธร
จังหวัดระยอง 

- - - - 30.0000  
ลานบาท 

30.0000  
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพเพ่ือสรางนวัตกรรม
และชุมชนสรางงานอยางยั่งยืน 

1 2 สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชลบุร ี

- - - - 30.0000  
ลานบาท 

30.0000  
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 3 สรางอาชีพ
โดยใชภูมิปญญาผูสูงอายุแบบ
ครบวงจรเพ่ือเตรียมความ
พรอมรับการเปลีย่นแปลง 
เขาสูสังคมผูสูงอาย ุ

1 2 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 

- - - - 12.3435  
ลานบาท 

12.3435 
ลานบาท 

- กิจกรรมหลักท่ี 4 คาใชจายใน
การบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ 

  กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - - 4.0000 
ลานบาท 

4.0000 
ลานบาท 

รวมท้ังสิ้น        
12,985.44 

ลานบาท 
12,985.44 

ลานบาท 
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2. แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) (แบบ กจ.1-1) 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุน

อุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
แผนงาน :  แผนงานรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุน

อุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
2. ความสําคัญ 
ของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ซ่ึงประกอบดวยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง เปนกลุมจังหวัดท่ีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมและมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรม
มากท่ีสุดในบรรดา ๑๘ กลุมจังหวัด โดยในป 2561 มีมูลคาสูงถึง 1,711,915 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 69.498 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด และมีอัตรา                   
การขยายตัวรอยละ 8.327  โดยอุตสาหกรรมหลักของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
ประกอบดวย (๑) กลุมยานยนตและชิ้นสวนในชลบุรี และระยอง (๒) กลุมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในชลบุรี และระยอง (๓) กลุมปโตรและเคมีภัณฑในชลบุรี และระยอง 
(๔) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในระยอง (๕) กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
(กิจการเสนใยประดิษฐดายหรือผาฟอกยอม/พิมพ เครื่องนุงหม) ในชลบุรี สําหรับ
ฉะเชิงเทราเปนอุตสาหกรรมดานการเกษตร อาหาร พลาสติก โลหะ และขนสง โดย 
ในป ๒๕๕๙  มีโรงงานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จํานวน ๘,๖๖๗ แหง 
เงินลงทุน ๑,๔๒๘,๕๐๑ ลานบาท มีแรงงานจํานวน ๔๓๘,๔๖๖ คน นอกจากนี้ ในพ้ืนท่ี
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ยังเปนท่ีตั้งของเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
รวมท้ังสิ้น ๓๒ แหง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ๑๕ แหง จังหวัดระยอง ๑๒ แหง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๕ แหง  
 จากศักยภาพของพ้ืนท่ีในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ดังกลาว ประกอบกับ
เปาหมายในการพัฒนาของรัฐบาลท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย เรงการลงทุนจากตางชาติและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 
จึงไดกําหนดใหพ้ืนท่ีในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เปน “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster 
และเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  
จึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 
ภายใตแนวคิดท่ีวา ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S - Curve) 
ใน 2 รูปแบบ ไดแก 5 อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต
(New S - Curve) โดยคาดการณวาการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะกระตุน
ใหเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ตอป สรางการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
100,000 อัตราตอป สรางฐานภาษีใหมไมต่ํากวา 1 แสนลานบาทตอป ดึงดูดนักทองเท่ียวกวา 
10 ลานคนตอป และสรางฐานรายไดเพ่ิมไมนอยกวา 4.5 แสนลานบาทตอป  
 แตอยางไรก็ดี ในการพัฒนาตามแนวทางดังกลาวยังมีปญหาในหลายประการ               
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ท่ีตองการแกไข อาทิ (๑) ปญหาโครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอตอการขนสงสินคาและ                
โลจิสติกส รวมท้ังการขยายตัวของเมืองท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก  (๒) ปญหาปริมาณน้ําไมสมดุลกับความตองการใช เนื่องจาก                   
การขยายตัวของเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวอยางรวดเร็ว รวมถึง 
แหลงเกษตรกรรมไดสงผลใหเกิดความตองการใชน้ําเพ่ือนํามาใชในกระบวนการผลิต 
บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก แตเม่ือเทียบกับปริมาณน้ําท่ีเก็บกักและสามารถ
นํามาใชประโยชนไดไมสมดุลกัน ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําใชในชวงฤดูแลง  
สงผลกระทบตอการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ 
การผลิตผลไมท่ีตองการน้ําในปริมาณท่ีมากในชวงผลผลิตท่ีจะผลิดอกออกผลในฤดูแลง  
ธุรกิจการทองเท่ียวท่ีกําลังขยายตัวเพ่ิมข้ึน และการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และ (๓) ปญหาภาวะขาดแคลนกําลังฝมือแรงงานท่ีมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม  
เนื่องจากการขยายตัวและการพัฒนาอุตสาหกรรมทําใหเกิดความตองการแรงงาน 
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีทักษะฝมือสําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหม  
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ท่ีเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
(New Engine of Growth) ซ่ึงประกอบดวย 5 อุตสาหกรรมเดิม ท่ีมีศักยภาพ (First S - Curve) 
และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ซ่ึงลวนแตตองใชทักษะในการทํางานสูงแต
แรงงานในทองถ่ินท่ีเปนแรงงานขาดทักษะฝมือไมสามารถตอบสนองความตองการแรงงาน
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาวได 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศสงเสริม
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เพ่ือมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
ท้ังในมิติ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและฝมือแรงงาน  
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา และการสงเสริมตลาด กลุมจั งหวัด 
ภาคตะวันออก 1 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศ 
เพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุด 
ในภูมิภาคอาเซียนข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานอุตสาหกรรมสรางบรรยากาศสงเสริม
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ท้ังในมิติการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและแรงงานฝมือ ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา และการสงเสริมตลาด                

2. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ใหสูงข้ึน  
3.  เพ่ือเพ่ิมมูลคาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสูงข้ึน 

4. พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
 

 5. กิจกรรมหลัก จํานวน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้   
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 5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคมเพ่ือเตรียม 

 ความพรอมการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

- กิจกรรมยอย (1) ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีตถนนสาย แยก ทล.3076 –  
 บานธรรมรัตนใน อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อม  

ทล.3245 อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
 (งบประมาณ 50,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง

ชนบทฉะเชิงเทรา) 
- กิจกรรมยอย (2) ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีตสายทางหลวงชนบท  

ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อําเภอบานโพธิ์  
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 (งบประมาณ 60,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทฉะเชิงเทรา) 

 5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมโลจิสติกสเช่ือมโยงเขาสู 
 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

- กิจกรรมยอย (1) ปรับปรุ งและซอมแซมถนน สายแยก 344 – บ านท าจาม  
อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 

  (งบประมาณ 45,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี)  

- กิจกรรมยอย (2) ปรับปรุงและซอมแซมถนน สายแยก 331 – บานเขามะพูด  
อําเภอบางละมุง จั งหวัดชลบุรี  เชื่อมโยงอําเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

  (งบประมาณ 49,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี) 

- กิจกรรมยอย (3) ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีตถนนสาย แยก ทล.3076 -  
บานไทรทอง เชื่อมตอ ทล.331 อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   

  (งบประมาณ 50,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทฉะเชิงเทรา) 

 
 
 
- กิจกรรมยอย (4) ซอมสรางถนนสาย แยก ทล.314 อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     

เชื่อมทางหลวงชนบท ฉช.2004 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา     
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  (งบประมาณ 40,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง

ชนบทฉะเชิงเทรา) 
- กิจกรรมยอย (5) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.5059 แยก ทช.รย.

4058 – บานบึงตาตา อําเภอบานคาย – ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
  (งบประมาณ 50,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง

ชนบทระยอง) 
 5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 บูรณาการระบบการจัดการน้ําจังหวัดระยองสูความม่ันคง 

 จังหวัดระยอง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- กิจกรรมยอย   ศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ํา เพ่ือใหได 

แบบรายละเ อียดของแหล งน้ํ า และโครงข ายทรัพยากรน้ํ า  
รวมท้ังระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปใชในการออกแบบ
กอสรางและปรับปรุงเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  (งบประมาณ 55,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ สํานักงาน
จังหวัดระยอง) 

 5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จางท่ีปรึกษาสํารวจออกแบบรายละเอียดผังระบบคมนาคมขนสง 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนรถไฟฟาความเร็วสูง  
อําเภอเมือง อําเภอศรีราชา และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- กิจกรรมยอย (1)  สํารวจออกแบบรายละเอียดผังระบบคมนาคมถนนสาย ฎ2  

และ ถนนสาย ช5 อําเภอศรีราชา, บางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ระยะทาง 13.600 กิโลเมตร 

  (งบประมาณ 23,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี) 

- กิจกรรมยอย (2)  สํารวจออกแบบรายละเอียดผังระบบคมนาคมกิจกรรมถนนสาย ญ3 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 13.600 กิโลเมตร 

  (งบประมาณ 25,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี) 

 
 

 5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอบสนองการเปล่ียนแปลงตามวิถีใหม (New Normal) 
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- กิจกรรมยอย (1)  อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
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หัวขอ รายละเอียด 
ธุรกิจดวยเทคโนโลยีและดิจิทัล ตลอดจนความสําคัญในการปรับตัว 
เขาสูการเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม (New Normal)  

- กิจกรรมยอย (2) ปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการประยุกตใช เทคโนโลยีและดิจิ ทัล 
เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ 

- กิจกรรมยอย (3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเชิญสื่อมวลชนและผูสนใจ 
ท่ีเก่ียวของเขารวมกิจกรรม เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลสําเร็จ 
ของการจัดกิจกรรมและโครงการ  

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 9,700,000 9,700,000 

หนวยรับผิดชอบ : อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
 

6. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

1 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

7. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังหมด และแหลงท่ีมาของงบประมาณ                   
แยกปงบประมาณ  

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 456,700,000 456,700,000 

  
8. ผลผลิต 
(output) 

1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและโลจิสติกส รวมท้ัง                
มีแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ืออุตสาหกรรมเพียงพอ รองรับการพัฒนาใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุด 

2. สถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตดวย
นวัตกรรมเพ่ือการลดตนทุน และเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 

9. ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ (Outcome) 

1.  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 2 
2. มูลคาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 2 
3. อัตราการขยายตัวการลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ : พัฒนาภาคตะวั นออก ให เ ป นแหล ง ผลิ ตอาหาร ท่ี มี คุณภาพและได

มาตรฐานสากล 
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แผนงาน :  แผนงานพัฒนาดานการเกษตร 
หัวขอ รายละเอียด 

1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
2. ความสําคัญ 
ของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ซ่ึงประกอบดวยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง มีการใชประโยชนจากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 67 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด               
แตมีมูลคาผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรกรรมท้ังจากการปลูกพืชและไมเศรษฐกิจ ปศุสัตว                        
และประมง เพียง ๕7,001 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.31 (มากเปนลําดับท่ี ๗ เม่ือเทียบ
กับสาขาการผลิตอ่ืนๆ ภายในกลุมจังหวัด)   
 โดยพ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จะเปนพ้ืนท่ี 
ปลูกไมยืนตน (เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน) มากเปนอันดับหนึ่ง คือ ๒,๔๕๔,๖๘๕ ไร คิด
เปน   รอยละ ๔๘.๑๕  รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร (เชน ออย มันสําปะหลัง) จํานวน 
1,080,994 ไร คิดเปนรอยละ 20.20 พ้ืนท่ีนาขาว จํานวน 1,001,271 ไร คิดเปน 
รอยละ ๙.๕๐ และพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมผล (มะมวง มะพราว ทุเรียน มังคุด เงาะ ขนุน และ
สัปปะรด เปนตน) จํานวน ๔๘๔,๐๖๗ ไร คิดเปนรอยละ ๙.๕๐ ซ่ึงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด สาเหตุ
สําคัญของการลดลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสวนใหญมาจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและในกลุมจังหวัด รวมท้ังความผันผวนของราคาสินคาทางการเกษตรและ             
สภาพดิน ฟา อากาศ ท่ีมีความไมแนนอนทําใหเกษตรกรเกิดความไมม่ันใจในการลงทุน และ                 
ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต สงผลใหเกษตรกรสวนใหญขายท่ีทํากินใหแกกลุมนายทุน
ไปเปนจํานวนมากเนื่องจากไดราคาดี รวมท้ังการรุกล้ําของพ้ืนท่ีเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตางๆ เขามาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนา และไร แตในชวงหลายปท่ีผานมา
ความตองการผลไมคุณภาพจากตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศสงผลใหราคาของผลไม    
อยูในเกณฑดีเกษตรกรชาวสวนผลไมจึงมีการรักษาพ้ืนท่ีเพาะปลูกเดิมและมีการขยายพ้ืนท่ี               
เพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน มังคุด มะมวง มะพราว ฯลฯ  
 ดวยรสชาติท่ีดีของผลไมจากภาคตะวันออกผนวกกับกระแสการรักษาสุขภาพสงผล
ใหผูบริโภคมีความตองการอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยจึงเปนโอกาสท่ีจะทําให 
ตลาดผลไมปลอดภัยขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑  
เปนท้ังสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนเปาหมายในการเดินทางลําดับตนๆ ของนักทองเท่ียว 
ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ทําใหมีนักทองเท่ียวเขามาในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
เปนจํานวนมากทําใหเกิดการทองเท่ียวลักษณะเยี่ยมชม ชอป กิน ในสวนผลไม ซ่ึงสงผลให
ภาคการเกษตรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพ้ืนท่ีในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก ๑ ให เปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยิ่ งจะทําให มีนักลงทุน 
ผูประกอบการและแรงงานเขามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากการเขามาของนักทองเท่ียว  
นักลงทุน ผูประกอบการและแรงงานสงผลตอความตองการบริโภคอาหารและผลไมท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยเพ่ิมสูงข้ึนหลายเทาตัว 
 แตดวยสภาพภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ซ่ึงไมมีเทือกเขาท่ีจะ
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หัวขอ รายละเอียด 
สามารถสรางเข่ือนและแหลงเก็บกักน้ําได รวมท้ังในบางพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําแตระบบ 
การกระจายน้ํายังไมท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพทําใหพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบางสวนประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ประกอบกับการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรใน 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ สวนใหญนิยมใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชคอนขางมาก  
ทําใหมีสารเคมีตกคางในผลผลิตสงผลการขยายตลาดสินคาปลอดภัยและการสงออกผลไม 
นอกจากนี้ ยังขาดการนําเอาองคความรูทางวิชาการดานการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต การวางแผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑและ 
การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา ทําใหเกษตรกรมีรายไดนอย ผลผลิตมวลรวมดานเกษตรกรรมต่ํา 
  ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาและพัฒนาดานการเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิต
อาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลข้ึน โดยมุงพัฒนาการเกษตรในพืชเปาหมายอยาง
ครบวงจร ท้ังในมิติการพัฒนาปจจัยการผลิตและเกษตรกร มิติการสรางมูลคาเพ่ิมและ
นวัตกรรม และมิติการสงเสริมการตลาด 

3. วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันดานเกษตรซ่ึงทําใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
เปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลอยางครบวงจร               

๒. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ใหสูงข้ึน  
4. พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

 5. กิจกรรมหลัก จํานวน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้   

 5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 
 ไดมาตรฐาน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- กิจกรรมยอย กอสรางคลองผันน้ําคลองน้ําแดง (ระยะท่ี 2) ตําบลละหาร อําเภอปลวก

แดง จังหวัดระยอง 
 (งบประมาณ 50,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ โครงการ

ชลประทานระยอง)  
 5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํ า เ พ่ือส ง เสริมการผลิต 

ภาคการเกษตรใหไดมาตรฐาน  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 - กิจกรรมยอย  กอสรางระบบทอสงน้ําเพ่ิมเติมของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกวาง 
 (งบประมาณ 38,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ โครงการสงน้ํา 
 และบํารุงรักษาประแสร) 

 5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัย 
- กิจกรรมยอยท่ี (1) สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
- กิจกรรมยอยท่ี (2) พัฒนาเกษตรกรสมัยใหม 
- กิจกรรมยอยท่ี (3) พัฒนาและสรางมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย 
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หัวขอ รายละเอียด 
- กิจกรรมยอยท่ี (4) เชื่อมโยงเครือขายสินคาเกษตร 

 

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 8,700,000 8,700,000 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานเกษตรและสหกรณ สํานักงานเกษตร สํานักงานพาณิชย
สํานักงานประมง สํานักงานปศุสัตว (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) 
 

6. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

1 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

7. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังหมด และแหลงท่ีมาของงบประมาณ                   
แยกปงบประมาณ  

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 96,700,000 96,700,000 

  
8. ผลผลิต 
(output) 

1. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ   

2. เกษตรกรไดรับการพัฒนาในเรื่องการนําเทคโนโลยี องคความรูและนวัตกรรมมาใช                   
ในการผลิตอาหารใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและไดมาตรฐานสากลข้ึน รวมท้ังไดรับ 
การสงเสริมใหมีการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และการสงเสริมการตลาด 

9. ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ (Outcome) 

1.  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เพ่ิมสูงข้ึน
 รอยละ 2 
2. มูลคาสินคาเกษตรในกลุมผลไมเปาหมายเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 2 

 
 
 
 
 
 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
แผนงาน :  แผนงานพัฒนาดานการทองเท่ียวและการบริการ 
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หัวขอ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
2. ความสําคัญ 
ของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีหลากหลายและ
ผลิตภัณฑการทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนและมีศักยภาพมาก จากการสํารวจขอมูลพบวาใน
กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออก ๑ มีแหล งทอง เ ท่ียวรวมท้ังสิ้น  ๕๓๙ แห ง จํ าแนก                
แหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวตามแนวทางของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
ไดเปนแหลงทองเท่ียวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ ๒๒๕ แหง แหลงทองเท่ียว
ประเภทธรรมชาติ ๑๕๗ แหง แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร โบราณคดี ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ๑๐๙ แหง และแหลงทองเท่ียวประเภทมนุษยสรางข้ึน ๔๘ แหง 
จังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวมากท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามลําดับ 
 จากขอมูลของกรมการทองเ ท่ียวพบวา  กลุมจั งหวัดภาคตะวันออก ๑                   
มีนักทองเท่ียว จํานวน 29,381,574 คนตอป มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 11.55 ตอป 
โดยจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดท่ีมีนักทองเท่ียวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.96 ของจํานวน
นักทองเท่ียวท้ังหมดท่ีเขามาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบ
จํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติจะพบวา สวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชาวไทย 
คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๑ เปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ รอยละ 34.99 และในจํานวน             
ท้ังสามจังหวัดนั้นจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดเดียวท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติมากกวา
นักทองเท่ียวชาวไทย โดยมีสัดสวนนักทองเท่ียวชาวไทยตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
เทากับ 46.86 : 53.14  โดยนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี                
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จํานวน 10 อันดับแรก ไดแก จีน รัสเซีย เกาหลี เยอรมัน 
อินเดีย ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง อังกฤษ ไตหวัน ยุโรปตะวันออก และออสเตรเลีย 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงรายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ แลว พบวา  
มีรายไดจากการทองเท่ียว 241,126 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวของรายไดอยูท่ี                               
รอยละ 33.19  ซ่ึงถือวาคอนขางสูงมาก 
 การท่ีรัฐบาลไดกําหนดใหพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง) เปนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะทําใหมีนักทองเท่ียวซ่ึง
เปนนักลงทุนและครอบครัวชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ในแผนแมบทการการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับ 2 ของรัฐบาลยังมี
เปาหมายท่ีจะทําใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลกท่ีเติบโตอยางมี
ดุลยภาพ บนพ้ืนฐานความเปนไทย เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจาย
รายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน ซ่ึงในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว รัฐบาลไดกําหนดใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก ๑ ประกอบดวย (๑) การสรางพ้ืนท่ีทองเ ท่ียว สินคาและบริการ 
ท่ีมีการเชื่อมโยงท้ังสองฝงอาวไทยและพ้ืนท่ีบนบกท่ีมีศักยภาพ (๒) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงบุคลากรมีการพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรม 



 

 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)    หนา 124     

หัวขอ รายละเอียด 
การทองเท่ียว (๓)การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และมรดกทางวัฒนธรรม
ไดรับความเสียหายจากนักทองเท่ียวบางกลุมใหกลับมาสมบูรณดังเดิม และ (4) การรักษา
เอกลักษณและวัฒนธรรมความเปนไทยใหคงอยูในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันดานการทองเท่ียวใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
 แตอยางไรก็ดี หากพิจารณาขอมูลในเชิงลึกเก่ียวกับการทองเท่ียวจะพบวา  
มีการกระจุกตัวดานการทองเท่ียวในเมืองพัทยาเปนหลัก ขาดการเชื่อมโยงการทองเท่ียว 
ไปสูแหลงทองเท่ียวอ่ืนและชุมชน ทําใหขาดการกระจายรายไดจากการทองเท่ียว 
นอกจากนี้  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ยังประสบปญหาเก่ียวกับการทองเท่ียว 
ในเรื่องตางๆ อาทิ (๑) ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับนักทองเ ท่ียวทุกเพศ ทุกวัยและทุกเชื้อชาติ  เชน การพัฒนาเสนทาง  
ปายประชาสัมพันธ ทางเดินในแหลงทองเท่ียวสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ (๒) ขาดมาตรฐาน
ในเรื่องสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากล รวมท้ังบุคลากรท่ีทําหนาท่ี
ใหบริการดานการทองเท่ียวยังขาดการพัฒนาทําใหขีดความสามารถดานการแขงขัน 
ดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ลดลง (3) ขาดความเชื่อม่ันในการ
ดูแลและรักษาความปลอดภัยให กับนักทองเ ท่ียว และ (4 ) ขาดการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ/แหลงทองเท่ียวใหมๆ รวมท้ังการ
ข ย า ย ต ล า ด 
ดานการทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและ 
เพ่ิมรายไดดานการทองเท่ียวใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวใหกับ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการ                      
ดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ข้ึน เพ่ือพัฒนาครอบคลุมท้ังในมิต ิ                
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว มิติการสรางมูลคาเพ่ิมและนวัตกรรม และมิติการสงเสริม
การตลาด 

3. วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

๑. เพ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันดานการทองเ ท่ียวของกลุมจังหวัด                    
ภาคตะวันออก ๑ ดวยการปรับปรุงสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหได
มาตรฐานระดับสากล 

2. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ใหสูงข้ึน  
4. พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ประกอบดวย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

 
 
 

 5. กิจกรรมหลัก จํานวน 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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หัวขอ รายละเอียด 
- กิจกรรมยอย (1)  กอสรางลานเอนกประสงครองรับกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวบริเวณ

ถนนเลียบชายฝงทะเลเทศบาลเมืองชลบุรี ระยะท่ี 2 
 (งบประมาณ 20,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ สํานักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี) 
- กิจกรรมยอย (2)  ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร 

ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 
 (งบประมาณ 16,362,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ สํานักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 
 5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสรางความเช่ือม่ันในความปลอดภัย

เพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- กิจกรรมยอย  อํ า น ว ยคว า มปลอดภั ย ใ น พ้ื น ท่ี แห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว หลั ก แล ะ 

แหลงทองเ ท่ียวรองเชื่อมโยงภาคตะวันออกปรับปรุงจุดเสี่ยง  
ติดตั้งปาย และไฟฟาแสงสวาง 

 (งบประมาณ 25,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี)  

 5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคมรองรับการ
ขยายตัวภาคการทองเท่ียว 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- กิจกรรมยอย (1) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.4060 แยก ทล. 

3377 – บานพะวา อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เชื่อมเขต 
อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

 (งบประมาณ 50,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง) 

- กิจกรรมยอย (2) บูรณะทางผิวแอสฟลต ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อางเก็บน้ํา
หนองปลาไหล – หนองเสือชาง ตําบลแมน้ําคู และตําบลปลวกแดง 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 (งบประมาณ 39,100,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงระยอง) 
- กิจกรรมยอย (3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหมในทางหลวง

หมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพัฒนา – อางเก็บน้ําหนองปลาไหล  
 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง    
 (งบประมาณ 30,010,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงระยอง) 

 5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคมเพ่ือเช่ือมโยง 
เขาสูแหลงทองเท่ียว  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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หัวขอ รายละเอียด 
- กิจกรรมยอย (๑) ปรับปรุงและซอมแซมถนน สายแยก ทล.332 - เขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 
 (งบประมาณ 35,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง

ชนบทชลบุรี) 
- กิจกรรมยอย (2) พัฒนาปรับปรุ งขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.5002 แยก  

ทช.รย.4005 – บานคลองยาง อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
เชื่อมเขตอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 

 (งบประมาณ 50,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง) 

- กิจกรรมยอย (3) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.5018 แยก  
ทล.3377 - บานคลองยาง อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
เชื่อมเขต อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 

 (งบประมาณ 50,000,000 บาท, หนวยรับผิดชอบ แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง)  

 5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนาศักยภาพและแขงขันการบริการนักทองเท่ียวเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 20,000,000 20,000,000 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุร ี

หนวยรวมดําเนินงาน  : สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 

 สํานักงานการทองเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 สีสันอีอีซี (Colors of EEC) 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- กิจกรรมยอย (1)  มหกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว 
- กิจกรรมยอย (2) มหกรรมอาหารถ่ิน แหลงกิน แหลงนอน แหลงเท่ียว 
- กิจกรรมยอย (3) เทศกาลสีสันแหง EEC 

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 40,000,000 40,000,000 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
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หัวขอ รายละเอียด 
6. ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
1 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

7. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังหมด และแหลงท่ีมาของงบประมาณ                   
แยกปงบประมาณ  

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 375,472,000 375,472,000 

  
8. ผลผลิต 
(output) 

1. แหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพรองรับ
นักทองเท่ียวทุกเพศ ทุกวัยและทุกเชื้อชาติ 

๒.  สินคาและบริการดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานสากล 
3.  บุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาเปนแรงงานท่ีมีทักษะและฝมืออยูในระดับ

มาตรฐานสากล 
4. นักทองเท่ียวมีความเชื่อม่ันในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ในระหวางทองเท่ียวและพํานักในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
5. นักทองเท่ียวมีขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมท่ีเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวเดิม 

รวมท้ังไดมีโอกาสไปเขารวมกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวใหมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออก 1 

9. ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ (Outcome) 

1. สินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ อยูในระดับ
มาตรฐานสากล สงผลทําใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการทองเท่ียวสูงข้ึน 

2. รายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ สูงข้ึนรอยละ 5 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ : เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
แผนงาน :  แผนงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ โครงการเรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. ความสําคัญ 
ของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย                       
มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว และมีศักยภาพ เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคา               
ควรแกการอนุรักษและการพัฒนาโดยเฉพาะแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพเพ่ือ    
การทองเท่ียว อาทิ ชายหาด ปาบก ปาชายเลน แหลงปะการัง และเกาะตาง ๆ สามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือสรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 และประเทศไทย 

 แตอยางไรก็ดี เม่ือเมืองไดรับการพัฒนาไปมากและเดินหนาไปอยางรวดเร็วทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกนํามาใชเปนจํานวนมากซ่ึงบางครั้งเปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมระมัดระวัง หรือขาดมาตรการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนสงผล
ใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเกิดมลพิษในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก โดยมีปญหาสําคัญ 
ประกอบดวย 
 1. การกัดเซาะชายฝงทะเล : ดวยท่ีตั้งและภู มิประเทศของกลุมจังหวัด                    
ภาคตะวันออก ๑  ท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเล แตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ 
และสภาพแวดลอม รวมท้ังการใชประโยชนจากชายฝงหรือกิจกรรมของมนุษยสงผลให
ปญหาการกัดเซาะชายฝงรุนแรงและขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ชายฝง ในชวงป พ.ศ. 2560 พบวากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีการเปลี่ยนแปลง
ชายฝ งทะเลระยะทางชายฝ งประมาณ 562.81 กิโลเมตร ระยะทางท่ี ถูกกัดเซาะ 
ประมาณ 115.27 กิโลเมตร 
 2. น้ําเสีย : ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประสบปญหาน้ําเสียในแหลงน้ํา
ธรรมชาติทําใหไมสามารถนํามาใชประโยชนในการเกษตร การอุปโภคและบริโภคได  
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดน้ําเสียก็คือ น้ําเสียจากชุมชน และน้ําเสียจากอุตสาหกรรม 
 3. ขยะมูลฝอย : ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีปริมาณขยะท้ังบนบก
และในทะเล (รวมบริเวณชายหาดและแนวปะการัง) เกิดข้ึนรวมกันในแตละวันคอนขางมาก 
ประมาณ 1,683,661 ตัน/ป และมีปริมาณขยะท่ีกําจัดไมถูกตอง 468,524 ตัน/ป  
ซ่ึงในปจจุบันการกําจัดขยะในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ใชวิธีฝงกลบซ่ึงพ้ืนท่ีฝงกลบ
เปนหลัก ซ่ึงยังพอมีพ้ืนท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดอยางเพียงพอ แตปญหาท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากจะมีการฝงกลบท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล คือ เทกอง แตไมมีการไถดินกลบ ซ่ึงจะทําให 
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หัวขอ รายละเอียด 
เกิดผลเสียหายตอสภาพแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน และนอกจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยจากชุมชนแลว ยังมีขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  
ซ่ึงประกอบดวย กากอันตรายหรือมีพิษ กากท่ีไมเปนอันตราย และน้ําเสีย ซ่ึงจําเปน 
อยางยิ่ง ท่ีตองไดรับการจัดการท่ีถูกหลักสุขาภิบาล แตปญหาท่ีประสบในพ้ืนท่ีคือ 
สถานประกอบการสวนใหญไมสามารถจัดการ ดวยตนเองเนื่องจากตองใชเทคโนโลยี 
เฉพาะและตองลงทุนสูงจึงใชวิธีจางเหมาเอกชน ท่ีมีความเชี่ยวชาญมารับไปดําเนินการแทน 
แตก็มีปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ ขาดการควบคุมกํากับดูแล กระบวนการขนถาย ขนสง 
และการลักลอบท้ิงกากของเสีย  
 4. มลพิษทางอากาศ : เนื่องจากในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เปนฐาน
อุตสาหกรรมทําใหมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดมลพิษทางอากาศสูง จากผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของสถานีตรวจวัดอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษพบวา คุณภาพ
อากาศของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน แตยังคงพบปญหากาซ
โอโซนและฝุนขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน มีคาเกินมาตรฐานบางครั้ง โดยเฉพาะ                      
อยางยิ่งมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

 จากสภาพปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาวจึงเปนประเด็น
ทาทายท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จะตองเรงดําเนินการแกไขปญหา ฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกลับมาสมบูรณ และทําใหคน ชุมชน สถาน
ประกอบการอยูรวมกับธรรมชาติอยางสมดุล กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จึงไดเสนอใหมี
การจัดทําโครงการเรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ท้ังในดานการอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดูแล             
บํารุงรักษา สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

๑. เพ่ือแกไขปญหาวิกฤตมลพิษของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑  
2.  เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณเพ่ิม             

มากข้ึน   
3. สงเสริมใหประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
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หัวขอ รายละเอียด 

 5. กิจกรรมหลัก จํานวน 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ควบคุมประชากรลิงและตรวจสุขภาพลิงในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 
แหลง 

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 2,416,700 2,416,700 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2 (ศรีราชา) 
 5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 บูรณาการปฏิ บัติ งานปองกันภัยและแก ไขปญหาชางปา 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 43,791,000 43,791,000 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2 (ศรีราชา) 
 5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 แกไขปญหาลิงรบกวนประชาชนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 
แหลง 

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 7,131,800 7,131,800 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2 (ศรีราชา) 
 5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 เตรียมความพรอมบุคลากรในการอนุรักษ ฟนฟูดูแลรักษา 

ปองกัน และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- กิจกรรมยอย   ฝกอบรมราษฎรปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 
แหลง 

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 3,534,300 3,534,300 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2 (ศรีราชา) 
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หัวขอ รายละเอียด 

 5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 เสริมสรางการมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและ
บริหารจัดการขยะทะเล 

- กิจกรรมยอยท่ี (1) ทุนแพกระชังเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทะเล 
- กิจกรรมยอยท่ี (2) ทุนแพทางเดินลอยน้ําลดการทองเท่ียวสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
- กิจกรรมยอยท่ี (3) การจัดการขยะในแนวปะการังและชายหาด 
- กิจกรรมยอยท่ี (4) ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง การใชประโยชน ซ้ังเชือกและสัตว

ทะเลหายากรวมกับกลุมประมงเรือเล็ก 
งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 19,265,000 19,265,000 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 1 และสํานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงท่ี 2 

 5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 เสริมสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมยอยท่ี (1) การจัดวางซ้ังบานปลาเพ่ือการอนุรักษความอุดมสมบูรณใหกับ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง 

- กิจกรรมยอยท่ี (2) ปลูกฟนฟูปะการังเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- กิจกรรมยอยท่ี (3) ติดตั้งทุนเพ่ือการอนุรักษความอุดมสมบูรณใหกับระบบนิเวศ 

ทางทะเลและชายฝง 
งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 4,560,000 4,560,000 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 2 
6. ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
1 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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หัวขอ รายละเอียด 
7. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังหมด และแหลงท่ีมาของงบประมาณ                   

แยกปงบประมาณ  
แหลง 

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 80,698,800 80,698,800 

  
8.  ผลผลิต 

(output) 
1. ปญหาขยะทางทะเลไดรับการแกไขปรับปรุง 
2. สัตวปามีท่ีอยูอาศัย แหลงหากินตามธรรมชาติท่ีสมบูรณอยางพอเพียง ท่ัวถึง และปลอดภัย   

มีอัตราความถ่ีในการออกนอกพ้ืนท่ีลดลง ลดปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนกับ
สัตวปาโดยสามารถอยูอาศัยรวมกันได 

3. ประชาชน และชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูและปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9. ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 
(Outcome) 

1.  ประชาชนของกลุ มจั งหวัดภาคตะวันออก ๑ มี คุณภาพชีวิต ท่ีดี  เนื่ อ งจาก 
มีสภาพแวดลอมดีเหมาะแกการอยูอาศัย 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีความอุดมสมบูรณ 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ : พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง

ปลอดภัย 
แผนงาน :  แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัย 
2. ความสําคัญ 
ของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 ณ สิ้นป พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีจํานวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร จํานวน 3,013,167 คน โดยประมาณ คิดเปนสัดสวนรอยละ ๔.53 
ของประเทศ (๖6,558,935 คน) แตคาดวามีประชากรแฝงจากแรงงานท่ีเขามาทํางานใน
พ้ืนท่ี หรือแรงงานตางดาวอีกจํานวนมากกวา 2.4 ลานคน ซ่ึงหากนับรวมกันแลวมี
ป ร ะ ช า ก ร 
อยูในพ้ืนท่ีมากกวา 5.3 ลานคน ซ่ึงจํานวนประชากรท่ีมากทําใหการจัดบริการสาธารณะ
ตางๆ อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
ทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงปลอดภัยจึงเปนเรื่องสําคัญและ
จําเปนตองดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาอยางเรงดวน 
 จากขอมูลด านการศึกษาพบวา ในพ้ืนท่ีกลุมจั งหวัดภาคตะวันออก ๑  
มีสถานศึกษาใหจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กและเยาวชนในทุกระดับชั้น และกระจาย 
อยูในท้ัง ๓ จังหวัด และจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ ๑๕ – 60 ป ของประชาชนใน       
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๘.๙ ป และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                  
ตอนปลาย มีผลทดสอบทางการศึกษา O-net สูงกวา ๓๕.๔๓  ซ่ึงถือวาสูงกวาคากลาง
ระดับประเทศ แตอยางไรก็ดีปญหาสําหรับนักเรียนท้ังในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มัธยมศึกษา
ปท่ี 6 หรือแมแตนักศึกษาในชั้นอุดมศึกษาก็คือ การตัดสินใจเลือกอนาคตของตนเอง  
วาจะเรียนตอดี หรือจะทํางาน หากจะเรียนตอจะเรียนอะไร หากจะทํางานจะตองพัฒนา
ทักษะดานใดเพ่ือใหเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  
ไดใหความสําคัญเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูและขอมูลท่ีมากเพียงพอรวมท้ัง 
การสงเสริมการพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 ใหเพียงพอรองรับตลาดแรงงานซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจเลือกทางเดิน 
และอาชีพในอนาคตไดอยางถูกตองและดีท่ีสุด 
 สําหรับขอมูลสถานการณดานสาธารณสุขและแนวโนมการเจ็บปวยของ
ประชาชนในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ พบวา สถานการณและแนวโนมการเสียชีวิต                      
ของประชากรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  (๑) โรคความดัน
โลหิตสูง (2) ความผิดปกติเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ และ                  
(3) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด แมกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จะมีสถานพยาบาล 
จํานวนท้ังสิ้น 1,758 แหง ประกอบดวยสถานพยาบาลของรัฐ 47 แหง สถานพยาบาล
เอกชน 17 แหง สถานพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 388 แหง และคลินิกทุกประเภท 
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หัวขอ รายละเอียด 
1,306 แหง แตความสามารถในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย รวมท้ังการปองกันเพ่ือลด
ภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคมีคอนขางนอยเม่ือเทียบกับจํานวนผูปวยท่ีรอคิวในการรักษา 
โดยเฉพาะการรักษาผูปวยในระยะวิกฤตซ่ึงจําเปนตองมีแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญ                 
มีเครื่องมีแพทยท่ีดี ท้ังนี้ เพ่ือลดอัตราการสูญเสียลง 
 นอกจากนี้ ในสวนของผูสูงอายุก็เปนปญหาท่ีเพ่ิมความรุนแรงข้ึนในชวง 5 ปท่ีผานมา 
เนื่องจากท้ัง ๓ จังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน  
และคาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึนตอไปเรื่อย ๆ ซ่ึงผูสูงอายุดังกลาวจะมีท้ังท่ีตองพ่ึงพิงประชากร 
ในวัยแรงงาน และเปนผูสู งอายุ ท่ี เลี้ ยงตนเองได  ซ่ึงจากขอมูลประชากร พบวา  
ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีอัตราการพ่ึงพิงของผูสูงอายุ 4.64 ซ่ึงอยูในระดับ 
ปานกลาง อยางไรก็ดี ผูสูงอายุเหลานี้สวนใหญยังคงมีศักยภาพในการทํางานและบางทาน 
ก็มีองคความรูหรือมีภูมิปญญาท่ีสําคัญเปนประโยชนแกทองถ่ินหรือชุมชน ดังนั้น เพ่ือเปนการ
ลดภาระการพ่ึงพิงของประชากรวัยสูงอายุดวยการดึงศักยภาพมาใชในการทํางาน  
หรือสรางอาชีพในกลุมหนึ่ง และอีกกลุมหนึ่งก็ดึงศักยภาพท่ีมีอยูมาถายทอดองคความรู
หรือภูมิปญญาใหกับคนรุนหลังในหมูบานและชุมชน ซ่ึงการพัฒนาท้ังสองกลุมจะทําใหผูสูงอายุ
มีความรูสึกวาตนเองเปนผูท่ีมีคุณคา มีศักยภาพและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 จากสภาพปญหาดานสังคมท่ีเกิดข้ึนกับคนในทุกประเภท ทุกชวงวัย ท้ังวัยเด็ก
และเยาวชน วัยแรงงาน และวัยสูงอายุดังกลาว จึงเปนประเด็นทาทายท่ีกลุมจังหวัด                        
ภาคตะวันออก ๑ จึงมีความจําเปนตองเรงดําเนินการแกไขเ พ่ือทําใหประชาชน 
ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จึงไดเสนอใหมีการจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัยข้ึน เพ่ือพัฒนาประชาชนของ 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ในทุกประเภท ทุกชวงวัย ท้ังในมิติการศึกษา สาธารณสุข 
สังคมคุณภาพชีวิต และความม่ันคงปลอดภัย 

3. วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

๑. เพ่ือยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

๒. เพ่ือแกปญหาอาชญากรรม จัดการความเสี่ยงและแกไขปญหาอุบัติเหตุการจราจร 
๓. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

4. พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
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 5. กิจกรรมหลัก จํานวน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

 5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือความม่ันคงในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน  

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 
แหลง 

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 30,000,000 30,000,000 

 

หนวยรับผิดชอบ : ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 
 5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือสรางนวัตกรรม  

 และชุมชนสรางงานอยางย่ังยืน 
งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 30,000,000 30,000,000 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
 5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 สรางอาชีพโดยใชภู มิปญญาผู สูงอายุแบบครบวงจรเ พ่ือ 

 เตรียมความพรอมรับการเปล่ียนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
- กิจกรรมยอยท่ี (1) หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุเ พ่ือเตรียม 

ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
- กิจกรรมยอยท่ี (2) จัดฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือยกระดับอาชีพผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง 

- กิจกรรมยอยท่ี (3) การพัฒนามาตรฐานสินคาเพ่ือนําไปสูมาตรฐานสินคาระดับสากล
จากภูมิปญญา 

- กิจกรรมยอยท่ี (4) ฐานขอมูลทําเนียบภูมิปญญาผูสูงอายุท่ีสามารถสื่อสารเปนเรื่องราว
นําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และประชาสัมพันธใหสังคม 
ชุมชนและนักทองเท่ียวไดเห็นคุณคาและความสําคัญของผูสูงอายุ 

- กิจกรรมยอยท่ี (5) สื่อประชาสัมพันธท่ีสื่อสารคุณคาภูมิปญญา ความรูและประสบการณ
ของผูสูงอายุ ท่ีสรางอัตลักษณและวิ ถีชีวิต ท่ีเปนจุดเดนของ 
แตละพ้ืนท่ี 
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 - กิจกรรมยอยท่ี (6) การตลาดดิจิทัลท่ีสามารถสรางรายไดและสรางอาชีพเพ่ือเชื่อมโยง
กับการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนสูการหนุนเสริมการสรางรายได
และสร างอาชีพแบบรวมคิดร วมสร างและรวมพัฒนาโดย 
ความรวมมือระหวางเครือขายของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ท่ีกระจายในท่ัวประเทศ 

งบประมาณ                                                                หนวย : บาท 
แหลง 

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 12,343,500 12,343,500 

 

หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   

6. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

1 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

7. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังหมด และแหลงท่ีมาของงบประมาณ                   
แยกปงบประมาณ  

แหลง 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 

- - - 72,343,500 72,343,500 

  
8.  ผลผลิต 

(output) 
๑. ระบบความปลอดภัยในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

ไมนอยกวา 1 ระบบ 
๒. ระบบกลองวงจรปดท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหกับ

ประชาชน จํานวน 1 งาน 
๓. ศูนยประสานงานเครือขายตนแบบชุมชนสรางานอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ี จํานวน 1 ศูนย 
๔. คนในชุมชนหรืออาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ (ประกอบดวยเยาวชน ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ และประชาชนผูสนใจ) ไดรับความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม 

ความพรอมและพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณของโลก

ปจจุบัน รวมท้ังเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

9. ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 
(Outcome) 

๑. ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) ดานสุขภาพ   
ดานการศึกษา ดานชีวิตการงาน และดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ของคน                      
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ 1 

๒. คุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ดีข้ึน ประชาชนมีความสุข
เพ่ิมมากข้ึน 
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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
ครั้งท่ี 2/2563 

ณ หองประชุมพิพิธโภไคย ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. 

********************************************** 

ผูเขาประชุม จํานวน 29 คน 

 1. นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  

    แทน หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประธาน 

 2. วาท่ีรอยตรี พิรุณ เหมะรักษ รองผูวาราชการจังหวัดระยอง 

    แทน  ผูวาราชการจังหวัดระยอง  

 3. นางสาวกาญจนา สมรูป ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 

  เพ่ือการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

   แทน  ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4. นายเฉลิมชาติ กองแสง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 

  เพ่ือการพัฒนาจังหวัดระยอง 

   แทน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 

 5. นายณัฐพงศ รักษดีชวย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

    แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดชลบุรี 

 6. นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 7. นางสาวนภาพร แชมเชย แทน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 8. นายเฉลิมพร ม่ันคง แทน ผูอํานวยการสํานักงาทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดลอม 

 9. นายคนึงนิจ ทยายุทธ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 10. นายเฉก จีนาพันธ แทน พาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 11. นางสาวสมหมาย พลมณี แทน เกษตรจังหวัดระยอง 

 12. นายประณต มะอาจเลิศ แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 13. นายสะอาด บุทธิจักร แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 14. นางสาวขวัญใจ เลียดประถม แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

 15. นางสาวญฐาสุดา พลราชม แทน นายกเมืองพัทยา 

 16. นางณัฐปภัสร ชลวัฒนะธงชัย แทน นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี 

 17. นายมารุต คุณประเสริฐ แทน นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

 18. นายธาดา ศิริประเสรฐ แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเสม็ดใต

 19. นางสาวชนะดา วีระพันธ แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

 20. นายอมร เวียนหาผล นายกองคการบริหารสวนตําบลตะพง 

 

/ 21. นายจักรพงศ ... 



 21. นายจักรพงศ ประภากรสกุล แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 

     ภาคตะวันออก 1 

 22. นางสาวชนารดี พรวิสกุล แทน ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

 23. นายธนภณ เข็มกลัดทอง ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 24. นางขันคํา ศรีวรรณ ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 25. นายสุเทพ คุณชล แทน ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรี 

 26. นางสุดา ประกอบกิจ ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรี 

 27. นายสุรศักดิ์ วงษเหม ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดระยอง 

 28. นางสุธีรา ผองใส ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดระยอง 

 29. นายปวเรศ รัฐขจร ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร 

      กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

      แทน เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม จํานวน 2 คน 

 1.  นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุต ติดราชการ 

 2. หัวหนาสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม จํานวน 23  คน 

 1.  นายธนิต  ภูมิถาวร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

    รักษาการในตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร  

     กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออก สป. 

 2. นายญาณศิลป ภัสรางกูร สถาปนิกชํานาญการพิเศษ 

 3. นายคลังวิชญ อุทัยเรือง นายชางอาวุโส 

     4. นางสาวกันธิมา แสงจีน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 5.นางสาวนรีกาญจน  งดกระโทก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 6. นายรุจิภาส รุงดํารงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 7. นางสาวปทมนันท โชติกิจเรืองชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 8. นางสาวจิรัฏฐิกา ภานุกรกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 9. นางสาวนิพาดา พราหมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 10. นายกิตติพงษ เสนานันทสกุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 11. นางขวัญเรือน สวางกุล เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

 12. นางสาวสิริยา เพชรเรือง พนักงานทรัพยากรบุคคล  

 13. นางสาวโชติกา ทศมงคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 

 14. นายกําพล พลทิพย เจาพนักงานธุรการ 

 15. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 16. นางสาวพัชรมัย โภคาเทพ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 17. นางสาวณัฏฐิกา วงศาโรจน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 18. นายชาตรี มาสง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 / 19. นางสาวศุจีนันทน ... 



 19. นางสาวศุจีนันทน เกียรติคงสุข เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 20. นางสาววรนชุ ศิริสงค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 21. นางสาวอุษา รวดเร็ว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 22. นางสาวแสนรัก กาบกลาง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 23. สิบเอกตฤณเดช เดชอารีรักษ เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / ระเบียบวาระ ...



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
ครั้งท่ี 2/2563 

ณ หองประชุมพระพิพิธโภไคย ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
ในวันศุกรท่ี 11 กันยายน 2563 เวลา 14.30 – 17.00 น. 
********************************************** 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
            ขอตอนรับคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เนื่องจากผูวาราชการ
จังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ติดราชการสําคัญ  
จึงมอบหมายใหผม นายวิวัฒน มหาผลศิริ กุล รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ครั้งท่ี 2/2563 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไดจัด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก. )  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี  
26 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นั้น 
  ขอเท็จจริง 
  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง) ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 เสร็จเรียบรอยแลว 
จํานวนท้ังสิ้น 42 หนา (เอกสาร 1) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม               รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด 
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องเพ่ือทราบ 
           3.1.มติการประชุมคณะรัฐมนตรี  ครั้ งท่ี  35/2563 และการประชุม 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เม่ือวันท่ี  
25 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง 
           เรื่องเดิม 
          1. สํ านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี แจ งว ามี การประชุ มคณะรั ฐมนตรี 
อยางเปนทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2/2563 และตรวจราชการ ระหวางวันท่ี 
24 – 25 สิงหาคม 2563 ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)
โดยมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ในวันอังคารท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง 
            2. กระทรวงมหาดไทยและกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดจัดการประชุม
หารือเพ่ือจัดเตรียมรางขอเสนอการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด 
ผูแทนภาคเอกชน และผูบริหารทองถ่ินเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
              2.1 การประชุมฯในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมชลบุรี 
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
                 2.2 การประชุมฯในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
                 2.3 การประชุมฯในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ณ หองวายุภักษ 5- 6 
ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร 
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
           ขอเท็จจริง 
          สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแจงวาการประชุม
คณะรัฐมนตรี ครั้งท่ี 35/2563 และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง 
คณะรัฐมนตรีได มีมติ เห็นชอบตามขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 ระหวางนายกรัฐมนตรี กับผู วาราชการจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน  
และผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) โดยแบงเปน 4 ดานสําคัญ คือ (เอกสาร 2) 

ดานท่ี ๑ การทองเท่ียว และการเกษตร จํานวน 6 โครงการ 
ดานท่ี ๒ การบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          จํานวน 12 โครงการ 
ดานท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 3 โครงการ 
ดานท่ี ๔ โครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 12 โครงการ 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด ผูแทน
ภาคเอกชน และผูบริหารทองถ่ินเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
(ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 

/ 3.2 ผลการชี้แจง ... 
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                3.2 ผลการช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เรื่องเดิม 
  1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยความเห็นชอบตามมติการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 
ใหเสนอแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,094.0357 ลานบาท 
  ขอเท็จจริง 
  1. สํานักงบประมาณไดพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย 
ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จํานวน 623.614 ลานบาท 
  2. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ไดชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
               2.1 คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 
5 สิงหาคม 2563  
               2 .2  คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส า มัญพิจ ารณาร า งพระร าชบัญญั ติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 
8 สิงหาคม 2563 
               2.3 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา เสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 
26 สิงหาคม 2563 
  3. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดรับการประสานจากสํานักงบประมาณวา
คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแทนราษฎรไดมีการพิจารณาปรับลดงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จํานวน 
20,000,000 บาท ซ่ึงจะทําใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 603,614,000 บาท 
โดยแบงตามประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เปนตารางสรุปไดดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

        หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 

 

 

 

 

 

 

/ จึงเรียนมา ...

ท่ี ประเด็นการพัฒนา 
เสนอขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณ 

ราง พ.ร.บ. 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปรับลดข้ัน
กรรมาธิการฯ 

งบประมาณท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

1. 

พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือ
สงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสู 
เขตเศรษฐกิจพิ เศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุด 
ในภูมิภาคอาเซียน 

427.5501 325.7800 18.0000 307.7800 

2. 
พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหาร 
ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

85.9486 50.0000 - 50.0000 

3. 
ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดาน
การทองเท่ียว 

479.853 235.0000 2.0000 233.0000 

4. 
เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบ
บริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ ให มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

56.6840 8.8340 - 8.8340 

5. 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัย 

40.0000 - - - 

 คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 

รวมท้ัง 5 ประเด็นการพัฒนา 1,094.0357 623.6140 20.0000 603.6140 
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             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของกลุ มจั งหวัดภาคตะวันออก 1 ตอคณะกรรมาธิการวิสา มัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

        3.3 แนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
แจงวา เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนไปดวยความรวดเร็ว 
สอดคลองกับสถานการณและงบประมาณท่ีไดรับในกรณีตาง ๆ และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 
  1. กรณีใชงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติ โอน
งบประมาณรายจาย พ.ศ. .... หมายถึง เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. . . . . แลวเสร็จกอนเสนอ 
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระท่ี 2  
  2. เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแลว  
ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปท้ังป และรีบดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัต ิ
ทางการเงินแลว คือ หนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนถึงข้ันตอนไดตัวผูขาย
หรือผูรับจางไวกอนได เวนแตข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 
  3. ใหหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดซ้ือจัดจางกําหนดเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
การจัดซ้ือจัดจางไวดวยวา การจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือขอตกลง
เปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  
มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 
จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิก 
การจัดซ้ือจัดจางได 
  ขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
แจงวา ขณะนี้รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 อยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถ 
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เปนไปตามนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงินของรัฐบาล เม่ือคณะอนุกรรมาธิการ 
 

/ พิจารณาราง ... 
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พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายหนวยงานของรัฐและมีมติเปนท่ีสิ้นสุดแลวกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ในวาระ 2 ใหถือวาหนวยงานของรัฐนั้น ไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะ
ใชในการจัดซ้ือจัดจาง (เอกสาร 3) 
  ขอพิจารณา 
  ฝายเลขานุการ พิจารณาแลว เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายตามรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
และเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรรับทราบและ
ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลางกําหนด 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ แนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 
           4.1 การโอนทรัพยสินท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการภายใตพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เปนผูรายงาน) 
           เรื่องเดิม 
           ตามท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดแจงใหจังหวัดภายในกลุมจังหวัด 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ดําเนินการสํารวจทรัพยสินท้ังประเภทครุภัณฑ 
พัสดุ และประเภทท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการของสวนราชการ
และการเบิกจ ายแทนกันของจังหวัดภายในกลุมจั งหวัดภาคตะวันออก 1 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562.ท่ียังไมผานความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 ใหโอนทรัพยสิน โดยใหจัดทําขอมูลลงในแบบฟอรมบัญชี 
การโอนทรัพยสินฯ ท่ีกําหนด นั้น 
           ขอเท็จจริง 
              กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 แจงจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองเรงรัด 
การสํารวจและบันทึกบัญชีทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 -2563 ท่ียังไมผานความเห็นชอบใหโอนทรัพยสินจาก ก.บ.ก. กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 เพ่ือเสนอ ก.บ.ก. กลุมจั งหวัดภาคตะวันออก 1 พิจารณา 
ใหความเห็นชอบการโอนทรัพยสิน 
           (1) จังหวัดชลบุรี รายงานเพ่ือขอผานความเห็นชอบจาก ก.บ.ก (ถามี) ..........................     
           (2) จังหวัดระยอง รายงานเพ่ือขอผานความเห็นชอบจาก ก.บ.ก (ถามี) ..........................      
           (3) จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานเพ่ือขอผานความเห็นชอบจาก ก.บ.ก (ถามี) ................. 

/ นายณัฐพงศ ... 

6



นายณัฐพงศ  
รักษดีชวย 
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ 
จังหวัดชลบุรี 

นายเฉลิมชาติ กองแสง 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ระยอง 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวกาญจนา 
สมรูป 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

           รายงานตอท่ีประชุมวาในสวนของจังหวัดชลบุรียังไมมีทรัพยสินท้ังประเภท
ครุภัณฑ พัสดุ และประเภทท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการของ
สวนราชการและการเบิกจายแทนกันของจังหวัดภายในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ท่ีเสนอตอ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนทรัพยสินในครั้งนี้ 

           รายงานตอท่ีประชุมวาในสวนของจังหวัดระยอง 

             1. จังหวัดระยองดําเนินการสํารวจทรัพยสินท้ังประเภทครุภัณฑ พัสดุ และ
ประเภทท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการของสวนราชการและ 
การเบิกจายแทนกันของจังหวัดภายในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 นั้น ไดนําเสนอตอ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 พิจารณาให
ความเห็นชอบการโอนทรัพยสินทุกรายการเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ  
            2. ทรัพยสินท้ังประเภทครุภัณฑ พัสดุ และประเภทท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการของสวนราชการและการเบิกจายแทนกันของจังหวัด
ภายในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังอยูในข้ันตอน
ของการดําเนินโครงการ หากโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการแลวเสร็จ 
จะนําเสนอตอ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
การโอนทรัพยสินในครั้งตอไป 

             รายงานตอท่ีประชุมวาในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โครงการแกไขปญหามลพิษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กิจกรรมกอสรางระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse - 
Derived Fuel : RDF) และปุ ยหมัก (ระยะท่ี  1) (ก อสร างระบบจัดการขยะ 
เพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse - Derived Fuel : RDF และปุยหมัก) อยูในข้ันตอนของ
การตรวจรับ ซ่ึงจะดําเนินโครงการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563  
สําหรับโครงการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อยูระหวางดําเนินการคาดวาจะนําเสนอตอ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนทรัพยสินในครั้งตอไป 

           กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
           การโอนทรัพยสินท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการภายใตงบประมาณ 
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีระเบียบท่ีเก่ียวของโดยแบงเปน 
           1. กรณีครุภัณฑ (เอกสาร 4) 
     1.1 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/049986 
ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
               กรณีการโอนครุภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ไดแจงอนุมัติยกเวนการปฏิบัต ิ
ตามระเบียบฯ โดยใหจังหวัดและกลุมจังหวัดโอนพัสดุท่ีไดจัดหาโดยใชงบประมาณ 
ของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดซ่ึงเปนพัสดุท่ีมีคุณภาพดีและยังสามารถใชงานไดใหกับ 

/หนวยงานของ... 
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หนวยงานของรัฐ โดยใหคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีและความพรอมในการบริหารจัดการ 
ทรัพยสินของหนวยงานผูรับโอนดวย เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัดไดเปนกรณีเฉพาะราย ท้ังนี้ การโอนพัสดุดังกลาวจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ.(ก.บ.จ.) และ
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กอนทุกครั้ง  
    1.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.3/25542  
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การขอขยายเวลาการอนุมัติยกเวนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑท่ีมีคุณภาพดี 
    คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ  
โดยใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเปนกรณีเฉพาะราย 
    1 .3  หนั งสื อกรมบัญชี กล า ง  ท่ี  กค  0410.3/ ว81 ลงวั น ท่ี  
21 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง ซักซอมความเขาใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอน
สินทรัพยของจังหวัดและกลุมจังหวัด ไดแจงใหมีการบันทึกบัญชีท่ีสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐเก่ียวกับการโอนพัสดุของจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีไดจัดหา
จากงบประมาณของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด จึงขอใหจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ในฐานะผูโอนและหนวยงานของรัฐในฐานะผูรับโอนบันทึกบัญชีการโอนและการรับ
โอนสินทรัพยของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ ว 254 
งวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพยของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด 
           2. กรณีท่ีดินและสิ่งกอสราง (เอกสาร 5) 
      2.1 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
                       ขอ 2 “ผูขอใชท่ีราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ ท่ีขอใชท่ีราชพัสดุ
ตามกฎกระทรวงนี้ 
            “ผู ใช ท่ี ราชพัสดุ” หมายความว า  กระทรวง ทบวง กรม  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนผูปกครอง 
ดูแล หรือใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีเปน 
นิติบุคคลท่ีมีสิทธิใชท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย  
                       ขอ ๖  ในกรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 
ซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุ ในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุหรือในท่ีดินอ่ืน ใหแจงกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัดเพ่ือดําเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
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                     ขอ  ๑๔  ผู ขอใช ท่ี ร าช พัสดุ ท่ี ประสงค จะขอใช ท่ี ร าช พัสดุ 
เพ่ือประโยชนในทางราชการ ถาท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลง 
กับกรมธนารักษ แตถาท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู ในจังหวัดอ่ืน ใหขอใช ท่ีราชพัสด ุ
ตอผูวาราชการจังหวัด พรอมท้ังแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชท่ีราชพัสดุนั้น 
เม่ือไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลวใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ 
และใหเขาใชประโยชนในท่ีราชพัสดุไดเม่ือไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว 
      ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชท่ีราชพัสดุ 
ใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการไดตามความจําเปน โดยผูขอใชท่ีราชพัสดุ
ตองเขาทําประโยชนในท่ีราชพัสดุตามวัตถุประสงคท่ีขออนุญาตภายในกําหนดสามป
นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีกรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได 
     ใหผู ว าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผู ขอใช 
ท่ีราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน  
แตเม่ืออนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลวใหแจงใหกรมธนารักษทราบทันที 
     (๑) การขอใชท่ีราชพัสดุเปนการชั่วคราว ในกรณีท่ีมีความจําเปน 
และเรงดวนเพ่ือประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 
     (๒) การขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือกอสรางท่ีทําการหรือบานพัก 
หรือกิจการสาธารณูปโภคตามหลักเกณฑท่ีกรมธนารักษกําหนด 
    ขอ ๓๔ ใหผูใชท่ีราชพัสดุสงคืนท่ีราชพัสดุ ในกรณีดังตอไปนี้  
     (๑) เลิกใชประโยชนท่ีราชพัสดุ  
     (๒) มิไดใชประโยชนท่ีราชพัสดุตามท่ีไดรับอนุญาต  
     (๓) ใชประโยชนท่ีราชพัสดุไมครบถวนตามท่ีไดรับอนุญาต 
     (๔) ใชประโยชนท่ีราชพัสดุแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาต 
     (๕) เขาครอบครองใชประโยชนท่ีราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน  
     (๖) มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตท่ีกรมธนารักษกําหนด 
               2.2 หนังสือกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0304/5584 ลงวันท่ี 
22 เมษายน 2555 เรื่อง ขอหารือการโอนท่ีดินและสิ่งกอสรางซ่ึงเปนทรัพยสิน 
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ไดแจงวา ท่ีดินและสิ่งกอสรางอันเปนทรัพยสินของ
จังหวัดหรือกลุมจังหวัดซ่ึงไดจัดหามาโดยเงินงบประมาณและใชเพ่ือประโยชนราชการ
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางนี้ จึงเปนอสังหาริมทรัพยอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใช
เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและเปนท่ีราชพัสดุซ่ึงกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 
4 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยจังหวัดและกลุมจังหวัด
มีสถานะทางกฎหมายเปนเพียงผูใชประโยชนในท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีจัดหามาเทานั้น 
การท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัดจะโอนท่ีดินและสิ่งกอสรางไปใหสวนราชการอ่ืน 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ จึงตองถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ และการโอนจะกระทําไดในลักษณะเปลี่ยนแปลง
ผูใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเทานั้นโดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

/ (1) กรณีจังหวัด … 
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    (1) กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัดจะโอนท่ีดินหรือสิ่งกอสรางท่ีเปน  
ท่ีราชพัสดุใหแกหนวยงานอ่ืน ถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเลิกใชประโยชนท่ีราชพัสดุ 
ซ่ึงจะตองสงคืนใหกรมธนารักษ ตามขอ 34 (1) ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยในการสงคืนใหแสดงเหตุผลวาประสงคจะสงคืน 
เพ่ือใหหนวยงานใดเปนผูใชประโยชน 
    (2) สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ินท่ีจะรับโอนท่ีดินและสิ่งกอสราง จะตองถือปฏิบัติตามขอ 14  
ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชน เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยยื่นความประสงค 
ขอใชท่ีราชพัสดุนั้น ตอผูวาราชการจังหวัดพรอมท้ังแจงเหตุผลและความจําเปน 
ในการขอใชท่ีราชพัสดุนั้น เม่ือไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลวให 
ทําความตกลงกับกรมธนารักษ เม่ือไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลวจึงจะเขาใช
ประโยชนในท่ีราชพัสดุได 
           ขอพิจารณา 
            ฝายเลขานุการไดตรวจสอบแลว เพ่ือใหการโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 ใหกับสวนราชการ/หนวยงานท่ีประสงครับโอนทรัพยสิน 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีหนวยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการ 
บํารุงรักษา ดูแล และใชประโยชนทรัพยสินนั้น จึงเห็นควรรับทราบการรายงานผล 
การโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตามท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยองรายงาน โดยขอใหจังหวัดท้ัง 3 จังหวัด ดําเนินการเรงรัดการสํารวจและ
บันทึกบัญชีทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ท่ียังไมผานความเห็นชอบให
โอนทรัพยสินจาก ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เ พ่ือเสนอพิจารณา 
การโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในการประชุม ก.บ.ก. กลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 ในครั้งตอไป ท้ังนี้ ขอใหจังหวัดดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรารายงานโดยมอบหมายใหจังหวัด
ชลบุรี  ระยอง และฉะเชิ งเทราเร งรัดการสํ ารวจและบันทึกบัญชีทรัพยสิน 
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ท่ียังไมผาน
ความเห็นชอบใหโอนทรัพยสินจาก ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เพ่ือเสนอ ก.บ.ก.
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 พิจารณาใหความเห็นชอบการโอนทรัพยสินในครั้งถัดไป 
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 4.2 การติดตามโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2563 ของกลุ มจั งหวัดภาคตะวันออก  1 รวมถึ ง 
การขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปสําหรับโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เปนผูรายงาน) 
            เรื่องเดิม 
            กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ี จํานวน 5 โครงการ 15 กิจกรรม 
วงเงิน 539,388,400 บาท และถูกตัดโอนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม วงเงิน 34,171,400 บาท 
ทําใหคงเหลือ 4 โครงการ 13 กิจกรรม วงเงิน 505,217,000 บาท 

 
 
 

 
นายณัฐพงศ  
รักษดีชวย 
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ 
จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายเฉลิมชาติ กองแสง 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ระยอง 
 
 
 
 

            ขอเท็จจริง 
            1. จังหวัดชลบุรี รายงาน (ถามี) ................................................................. 
            2. จังหวัดระยอง รายงาน (ถามี) ................................................................ 
            3. จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงาน (ถามี) ......................................................... 

            รายงานตอท่ีประชุมวาในสวนของจังหวัดชลบุรีไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จํานวน 
1 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมยอย เปนงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5 กิจกรรมยอย และเปน
โครงการจากความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง (กรณีงบประมาณเหลือจาย) จํานวน 
1 กิจกรรมยอย รวมวงเงินท้ังสิ้น 179,624,200 บาท สําหรับผลการดําเนินการ
โครงการตางๆ มีดังนี้  
             โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลักสงเสริมการทองเท่ียวสีสัน EEC กิจกรรมยอยการจัดเทศกาลสีสัน EEC 
เปนโครงการท่ีขอใชเงินเหลือจายจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ซ่ึง ขณะนี้อยูระหวาง
การคัดเลือกผูรับจาง และคาดวาจะสามารถลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ PO  
ไดทันภายในวันท่ี 30 กันยายนพ.ศ. 2563 ในสวนของโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
อีก 5 กิจกรรมยอย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามงวดงานในสัญญาซ่ึงเบิกจายแลวจํานวน 
18,706,717 บาท คิดเปนรอยละ 10.40 และจองเงินในระบบ PO จํานวน 
150,778,777.41 บาท ซ่ึงเปนการกันเงินในระบบ GFMIS โดยอัตโนมัติเรียบรอยแลว 

             รายงานตอท่ีประชุมวาในสวนของจังหวัดระยองไดรับจัดสรรงบประมาณ
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมยอยและ 
ถูกตัดโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 คงเหลือจํานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 
4 กิจกรรมยอย วงเงิน 187,524,300 บาท โครงการของจังหวัดระยองไดลงนาม 
ในสัญญาและจองเงินในระบบ PO เรียบรอยแลวทุกกิจกรรม ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
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นางสาวกาญจนา 
สมรูป 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ฝายเลขานุการ 
 
 
 
 
 

ตามงวดงานในสัญญา ซ่ึงเบิกจายแลวจํานวน 15,774,870.86 บาท คิดเปนรอยละ 
8.45 และไดจองเงินในระบบ PO จํานวน 114,600,426.37 บาท จึงขอมติ 
ท่ีประชุมขอกันเงินในสวนของโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ียังคงดําเนินการอยู 
            รายงานตอท่ีประชุมวาในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทราไดรับจัดสรร
งบประมาณของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก 
4 กิจกรรมยอย และถูกตัดโอนงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 คงเหลือ 
จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมยอย วงเงิน 143,503,000 บาท 
โดยจังหวัดฉะเชิงเทราไดดําเนินกิจกรรมปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 
3259 บานหนองคอก - บานหนองขาหยั่ง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร อําเภอทาตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมบานขุนชํานาญ - ทางหลวงหมายเลข 3245 อําเภอบอทอง
จังหวัดชลบุรี วงเงิน 30,000,000 บาท ซ่ึงจะดําเนินโครงการแลวเสร็จภายใน 
30 กันยายน 2563 ทําใหคงเหลืออยู 2 กิจกรรม ซ่ึงไดลงนามในสัญญาและจองเงิน
ในระบบ PO เรียบรอยแลวทุกกิจกรรม ขณะนี้อยูระหวางดําเนินงานตามงวดงานในสัญญา
เบิกจายแลวจํานวน 19,920,000 บาท จึงขอมติท่ีประชุมขอกันเงิน 2 กิจกรรม
คือ โครงการพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคาการ
ลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
กิจกรรมซอมสรางถนนสายแยกทางหลวงชนบท นย.3001 เชื่อมสถานีรถไฟชุมทาง
รถไฟคลอง 19 ระยะทาง 7.550 กิโลเมตร อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วงเงิน 63,503,000 บาท และโครงการพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี สรางบรรยากาศ
เพ่ือสงเสริมการคาการลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมซอมสรางถนนสายแยกทางหลวงชนบท ฉช.3015 
ถึงนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 331 ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 50,000,000 บาท ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ท่ียังคงดําเนินการอยู ในสวนของการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 
กรณีงบประมาณเหลือจายจาก 1 โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณเหลือจาย 
3,212,267.94 บาท เพ่ือชําระคาปรับราคาตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลางจํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2563 ทางจังหวัดฉะเชิงเทราขอกันเงินในกรณีนี้ดวยซ่ึง
จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีหนังสือยืนยันขอกันเงินใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตอไป 

             ไดชี้แจงวา ขณะนี้กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ตอ อ.ก.บ.ภ. เพ่ือพิจารณา และเห็นชอบในหลักการใหสํารองเงินเหลือจาย 
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ท้ังนี้จะสามารถเบิกจายเงินงบประมาณเหลือจายดังกลาวไดตอเม่ือ ก.บ.ภ ไดเห็นชอบ 
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มติท่ีประชุม 
 
 
 
 

หลักเกณฑการใชเงินเหลือจายหรืองบบริหารจัดการของกลุมจังหวัด เพ่ือใชเปนคาใชจาย 
ในการชําระคาปรับรายการเงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) หรือ 
อ.ก.บ.ภ. ท่ีกํากับดูแลภาคพิจารณาใหความเห็นชอบการใชเงินเหลือจายของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 ตามท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอเพ่ือใชเปนคาใชจายในการชําระคาปรับ
รายการเงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k)             
           กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
            พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 มาตรา 55 เวนแตเปนกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 56 และมาตรา 57  
ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณได มีการกอหนี้ผูกพันไวตามพระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และไดมีการกันเงินไว 
ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงินจากคลังแลว ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตอไปได ท้ังนี้ ใหดําเนินการ
เบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
           ขอพิจารณา 
  ฝายเลขานุการไดตรวจสอบแลว เพ่ือใหการบริหารและติดตามโครงการ
ภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการท่ีตั้งไว จึงเห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา รายงาน/ยืนยันผลการดําเนินโครงการภายใตพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในกรณี
งบประมาณปกติ และกรณีการขอใชเงินเหลือจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตลอดจนการขอ 
ความเห็นชอบการกันเงินเหลื่อมปตามท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เสนอ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในกรณีท่ีมีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  
ขอกันเงินเหลื่อมป ในกรณีงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรณีขอใชเงินเหลือจายงบประมาณป พ.ศ. 2563 ของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 รวมถึงการรับทราบผลการดําเนินโครงการตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 ตามท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเสนอ โดยขอให
ดําเนินการภายใตหลักเกณฑและระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

               4.3  การจั ด ทํ าแผน พั ฒนาก ลุ มจั งห วั ดภาคตะ วั นออก  1  
พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 และแผนงาน/โครงการ 
ท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวง กรม (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
และระยอง เปนผูรายงาน) 
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       เรื่องเดิม 
            สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ไดแจงนโยบาย หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทําแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2563 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
จัดสงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565และแผนงาน/โครงการ 
ท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวง กรม ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
(เอกสาร.6)  
       ขอเท็จจริง 
  1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) และการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2565 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในระหวางวันท่ี 
15 – 16 กรกฏาคม 2563 ณ พัฒนากอลฟคลับ แอนด รีสอรท อําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 
         2. .กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออก 1 ไดประสานกับจั งหวัดภายใน 
กลุมจังหวัดใหจัดสงแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอเขาแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 
  3..กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) เสร็จเรียบรอยแลว
สามารถสรุปได ดังนี้ 
   3.1 วิสัยทัศน : พ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหลงผลิตอาหารและ
ผลไมเพ่ือการสงออก และแหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ 
                3.2 พันธกิจ : 
    (1) เตรียมความพรอมพ้ืนท่ีใหเปนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและ
ทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน                   
                      (2) พัฒนาแหลงผลิตอาหารและผลไมปลอดภัยเพ่ือการสงออก 
    (3) พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 
    (4) แกไขและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
    (5) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหไดรับบริการสาธารณสุขท่ีได
มาตรฐานและสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 
   3.3 ประเด็นการพัฒนา :  
    (1) พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา  
การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดี และทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
    (2) พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานสากล 

/ (3) ปรับปรุง ... 
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    (3) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
    (4) เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
    (5) พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีความม่ันคงปลอดภัย 
   3.4 เปาหมายในการพัฒนา : 
    (1) ผลิตภัณฑมวลรวมดานอุตสาหกรรมเ พ่ิม ข้ึนรอยละ 2  
และอัตราการขยายตัวดานการลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 
    (2) ผลผลิตภัณฑมวลรวมดานการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 
    (3) รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 
    (4) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟู โดยมีพ้ืนท่ี 
ปาชายเลนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 และปญหามลพิษไดรับการแกไข 
    (5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   3.5 งบประมาณรายจ าย ท่ี เ สนอ เข าแผน พัฒนากลุ มจั งหวั ด 
ภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) สามารถ
จําแนกไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ งบประมาณ … 
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งบประมาณรายจายท่ีเสนอเขาแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

 

 

 

 

 / 4. การจัดทําแผน ...  

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

ประเด็นการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ี
สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุน
อุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย
ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

377.4210 464.5170 427.5550 456.7000 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปน
แหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

159.6870 88.5378 85.9488 96.7000 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและ
ธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 

222.9280 307.0130 479.8530 387.4720 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

184.2500 180.6780 56.6840 80.6988 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุก
ชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัย 

5.0000 44.2344 40.0000 72.3435 

รวมท้ัง 5 ประเด็นการพัฒนา 949.2860 1,084.9802 1,090.0408 1,081.9143 
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  4. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 สามารถสรุปไดดังนี้ 
                  4.1 ฝายเลขานุการไดนําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  
มาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 โดยกําหนดหวงโซคุณคาเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันใน 2 สวน คือ 
       สวนท่ี 1 งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดท่ีเปน 
การเพ่ิมศักยภาพท่ีเปนความตองการรายพ้ืนท่ี หรือแกไขปญหาท่ีเปนประเด็นรวม
ของกลุมจังหวัด 
       สวนท่ี 2 งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดท่ีเปน 
การพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ี  
ระดับกลุมจังหวัด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
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             5. แผนงาน/โครงการท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวง กรม (จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และระยอง เปนผูรายงาน) 
                 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไดรับการประสานจากจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยองเพ่ือจัดสงแผนงาน/โครงการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวง กรม 
รวมจํานวนท้ังสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 
                 1.1 โครงการจัดหาหองปฏิบัติการ AR และ VR รองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายกลุมดิจิทัล หนวยดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑติดตั้งหองปฏิบัติการผลิตชิ้นสวนยานยนต
สมัยใหม CNC Simmulation หนวยดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 1.3   โครงการจัดหาครุภัณฑติดตั้งหองปฏิบัติการเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม
ของแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ หนวยดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
                 1.4  โครงการกอสรางถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะท่ี 2 หนวยดําเนินงาน  
กรมทางหลวงชนบท 
                         1.5 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองโพล หนวยดําเนินงาน กรมชลประทาน  
                   1.6 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําเขาจอมแห – เขานั่งยอง ตําบลมะขามคู
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง หนวยดําเนินงาน กรมชลประทาน  
                  1.7  โครงการยกระดับเสนทางการคมนาคมเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคต ะ วั น อ อ ก  ใ น ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข  3  ต อ น  ร ะ ย อ ง  – อ . แ ก ล ง  
ชวง กม.ท่ี 226+000 – 271+822 หนวยดําเนินงาน กรมทางหลวง  
                 1.8 โครงการยกระดับเสนทางการคมนาคมเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู  – เขาคันทรง 
ชวง กม.ท่ี 0+000 – 14+000 หนวยดําเนินงาน กรมทางหลวง  
                 1.9 โครงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนรองรับการพัฒนาเมืองตาม
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หนวยดําเนินงาน กระทรวงคมนาคม 
                 1.10 โครงการยกระดับดานคมนาคมโดยศึกษาความเหมาะสมและ 
สํารวจออกแบบรายละเอียด เสนทางคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (3 สายทาง) หนวยดําเนินงาน กรมทางหลวงชนบท 
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นายธนภณ เข็มกลัดทอง 
ผูแทนภาคประชา
สังคมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางสุธีรา ผองใส 
ผูแทนภาคประชา
สังคมจังหวัดระยอง 
 
มติท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ขอพิจารณา  
            ฝายเลขานุการ ไดพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ .  2565 ของกลุ มจั งหวัดภาคตะวั นออก แผนพัฒนา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนพ.ศ. 2565) 
และแผนงาน/โครงการท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวง กรม  
ซ่ึงเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึง 
กรอบเวลาท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด  
จึ ง เห็ นควรให คว าม เห็ นชอบแผนพั ฒนากลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออก 1  
พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 และแผนงาน/โครงการ
ท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกระทรวง กรม พรอมท้ังมอบหมายใหฝายเลขานุการ
รวมกับจังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทราในการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตอไป 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 พิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ
ท่ีใหความสําคัญกับการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันอออก 1 มากข้ึน เพ่ือใหพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เปนเมืองท่ีนาอยู 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เสนอตอท่ีประชุมวา ในการจัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
ตามประเด็นการพัฒนาท้ัง 5 ประเด็นนั้น ควรใหความสําคัญและคํานึงถึงการพัฒนา
ทางดานจิตใจสอดแทรกควบคูเขาไปในแผนงาน/โครงการดวย จึงจะถือไดวาเปน
การพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 อยางยั่งยืน 

เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ตามรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  
พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 และแผนงาน/โครงการ
ท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากกระทรวง กรม ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 รวมกัน นอกจากนี้ ยังไดเปดโอกาสใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น
รางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จากทุกภาคสวนแลว ซ่ึงเปนไปดวย 
ความเรียบรอย ไมมีการแกไขแตอยางใด ท้ังนี้ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการ 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

หัวข้อ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1  

(พ.ศ. 2562 – 2565) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1  

(พ.ศ. 2562 – 2565)  
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

1. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดี
และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
2. แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เพ่ือ
การส่งออก 
3. แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับ
นานาชาติ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับบริการสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐานและส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 

1. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดี
และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
2. แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เพ่ือ
การส่งออก 
3. แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับ
นานาชาติ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับบริการสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐานและส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 

คงเดิม 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 พ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 มูลค่าการค้า 
การลงทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 อัตรา 
การขยายตัวการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2  
แหล่งผลิตอาหารและผลไม้
ปลอดภัยเพ่ือการส่งออก 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 มูลค่าสินค้า 
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 พ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 มูลค่าการค้า 
การลงทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 อัตรา 
การขยายตัวการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2  
แหล่งผลิตอาหารและผลไม้
ปลอดภัยเพ่ือการส่งออก 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 มูลค่าสินค้า 
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

คงเดมิ 



 

ภาคผนวก ข 

    

หัวข้อ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1  

(พ.ศ. 2562 – 2565) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1  

(พ.ศ. 2562 – 2565)  
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3  
แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน 
ระดับนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 รายได้จาก 
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1 พ้ืนที่ป่า 
ชายเลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ปัญหาวิกฤต
มลพิษทางอากาศได้รับการแก้ไข 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ
บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index – HAI)  
สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3  
แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน 
ระดับนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 รายได้จาก 
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1 พ้ืนที่ป่า 
ชายเลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ปัญหาวิกฤต
มลพิษทางอากาศได้รับการแก้ไข 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ปริมาณขยะ
ทะเลบริเวณชายหาดและแนว
ปะการังธรรมชาติลดลงร้อยละ 3 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ
บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index – HAI)  
สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ร้อยละ 1 

ปรับเปลี่ยน/
เพ่ิมเติมตัวชี้วัด 
ในเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ 4 
และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ 5 
เพ่ือให้มี 
ความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

    

หัวข้อ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1  

(พ.ศ. 2562 – 2565) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1  

(พ.ศ. 2562 – 2565)  
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

ประเด็น 
การพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ 
สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า 
การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็น 
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษ 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 
ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความม่ันคงปลอดภัย 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ 
สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า 
การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็น 
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษ 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 
ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความม่ันคงปลอดภัย 

คงเดิม 

 



กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 

 

กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออก สป. 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1  

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

โทร./โทรสาร 0-3828-5001 (มท.) 30627 

http://osm.chonburi.go.th /Email : Eastosm@hotmail.com 
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