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สรุปแผน/ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่น ามาเป็นกรอบในการทบทวน 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2563) 

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

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ 2560 - 2579 
 

 
 
 มี 6 ยุทธศาสตร์ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  1.3 การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริม
การค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
  2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่  พัฒนาทักษะแล ะองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่
เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564)   
      ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ซึ่ง     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง      
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย     
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์     
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มี  

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ประกอบด้วยการพัฒนาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสู ง  พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู่เป้าหมายอีสานพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นนา และพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย ขณะที่พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จะเป็นศูนย์
อุตสาหกรรมทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสูง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ   
 ในส่วนของจังหวัดให้ดูเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 
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 3. แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   กรอบแผนการพัฒนาประกอบด้วย 8 แผนงานย่อย ได้แก่  
  1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
  2) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา – ท่าเรือสัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง   
  3) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย   
  4) การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที ่  
  5) การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน   
  6) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี   
  7) การพัฒนาเมืองใหม ่ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง และ 
  8) การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  
  



 
 
4. แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (ค าแนะน า 
Coaching tip โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
บริหารงานแบบบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาจังหวัด (area-based)   
         เพ่ือให้การบริหารงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ได้ตามความต้องการของประชาชน ประกอบกับในขณะนี้ ส่วน
ราชการด้านการวางแผนพัฒนาและ มท. ก้าลังเสนอรัฐบาลให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบและกฎหมายหลาย
ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าแผนพัฒนาพ้ืนที่ ให้เป็นฉบับเดียวกันโดยมีโครงสร้าง กลไก อ้านาจหน้าที่
สอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ ซึ่งมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

 
• ให้ส่วนราชการในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งให้มีผู้แทนภาคประชาชนใน

รูปคณะกรรมการร่วมกันจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นแผน
เดียวกัน (one plan) 
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• ให้มีการแบ่งพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาประเทศออกเป็น 6 ภาค คือภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน 

• แผนพัฒนาทุกระดับจะประกอบด้วยปัญหาและความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดล้าดับความส้าคัญและความต้องการไว้แล้ว (priority) เพ่ือให้จังหวัดและส่วนราชการ
ภูมิภาครวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท้างบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (area-based) 

• ใช้แผนพัฒนาภาคเป็นเครื่องมือในการก้าหนดเป้าหมายและความต้องการด้านพัฒนาพ้ืนที่
ภาคที่ต้องมีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหว่างประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการระดับกรม 
กระทรวง (function) น้าไปจัดท้าเป็นแผนงานขอรับงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  ในการบริหารงานตามรูปแบบข้างต้น ผวจ. นายอ้าเภอรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจะมีบทบาทส้าคัญต่อความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ มท.จึงขอแนะน้าแนว
ทางการด้าเนินงาน (coaching tips) ดังนี้ 
 1. ผวจ.ในฐานะผู้น าในพื้นที่ ควรน้อมน้าหลักการทรงงานและยุทธศาสตร์พระราชทานใน
เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นหลักคิดและใช้ใน
การบริหารงานแบบบูรณาการ เพ่ือค้นหา สร้างความเข้าใจและมีมุมมองต่อสภาพปัญหาภายในจังหวัดหรือ
บริหารงานแบบองค์รวมไม่แยกส่วน (holistic approach) กล่าวคือ คิดและด้าเนินการอย่างเป็นระบบ รอบ
ด้าน ค้านึงถึงองค์ประกอบที่ซับซ้อนและปัจจัยภายใน-ภายนอกต่าง ๆ ทุกมิติ ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม 
จุดเด่น/จุดด้อยของจังหวัด (strong and weak points) เพ่ือน้ามาพัฒนาให้จุดเด่นเข้มแข็ง หรือแก้ไขปัญหา
จุดด้อยอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมเข้ามา
มีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ด้วย(participation)โดยไม่ทอดทิ้ ง ใครไว้ข้างหลัง 
(inclusiveness) ซึ่งมีข้อพิจารณาคือ 
 • พ้ืนที่ที่มีจุดเด่นด้านภูมิประเทศที่มีสภาพเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเส้นทางหรือสถานีขนส่ง
ทางน้้า ทางทะเลหรือทางอากาศหรือมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ หรือสภาพอากาศดี อาทิ พ้ืนที่ริมทะเล
หาดทราย พ้ืนที่เลียบแม่น้้าโขงที่มีเกาะแก่งสวยงาม ก็อาจพิจารณาเสนอข้อมูลพ้ืนที่ดังกล่าวให้หน่วยงาน
ส่วนกลางเข้ามาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดหรือภูมิภาคระหว่างประเทศหรืออาจพิจารณาใช้
งบประมาณจังหวัดหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก ( facilities & infrastructure) 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ใช้เวลาอยู่ในพ้ืนที่ให้นานขึ้น เช่น จุดชมวิวแบบ Skywalk ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้
ของประชาชนในพื้นท่ีมากขึ้น 
 • พ้ืนที่ที่มีจุดเด่นด้านการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองหรือผลิตภัณฑ์ OTOP หรือเป็นแหล่งผลิต
อาหาร/ผลไม้ที่มีชื่อเสียง ควรหาแนวทางต่อยอดน้าสินค้านั้นออกสู่ตลาดวงกว้างขึ้น (เช่น มี terminal or 
caravan) ท้าให้สินค้าหรืออาหารเหล่านั้นติดตลาด หรือการน้าผู้ซื้อเข้ามาหาผู้ผลิต/ผู้ขาย สร้างให้เป็นจุดที่
ต้องเยี่ยมชมซื้อหาของก่อนเดินทางออกจากพ้ืนที่ เช่น "ตลาดต้องชิม" เป็นต้น 

  • ส้าหรับพ้ืนที่บางแห่งที่ยังไม่เห็นจุดเด่นชัดเจน ก็ให้พยายามเสริมสร้างเรื่องราวหรือต้านาน
หรือจุดดึงดูด (story/ legend/attraction) ของพ้ืนที่ ให้คนรู้จักและอยากมาเยี่ยมเยียน หรือน้าพ้ืนที่ที่มี
จุดเด่นมาต่อยอดเชื่อมโยงกับพื้นท่ีที่ยังไม่มีจุดเด่น โดยให้เน้นสร้าง "ดาวเด่น" ของสินค้า หรือจุดเด่นในพ้ืนที่ให้
เชื่อมโยงหลายพ้ืนที่เป็นเครือข่ายภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือระดับภูมิภาค รวมทั้งสร้างกระแส
ประชาสัมพันธ์และดึงดูดผู้บริโภค (CCC - consumers, customers & clients) มาสู่จังหวัด โดยส่งเสริมการ
บริโภคพืชเกษตรของพ้ืนที่ในช่วงเก็บเกี่ยว อาทิ ฟักทอง มันฝรั่ง หรือการสร้างกระแสบริโภคลองกอง มังคุดที่มี
การพิสูจน์ว่ากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยน้ามาแปรรูปและสร้างนวัตกรรมเช่น เยลลี่ ลอยแก้ว ไอศกรีม ฯลฯ 
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 • การจัดงานเทศกาล งานรื่นเริงหรือมหกรรมต่างๆ (carnival or festival) เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรหรือช่วงมีผลไม้ตามฤดูกาล โดยอาจจัดให้มีการประกวด
นวัตกรรมแปรรูป เช่น หอมแดง ทานตะวัน ผัก-ผลไม้ แมคคาเดีย กาแฟ มะเขือเทศ ฯลฯ หรือการจัดงานตาม
เทศกาลและประเพณี เช่น สงกรานต์ ตรุษจีน ฯลฯ แล้วสอดแทรกสินค้าเด่น อาหารดัง ของที่ระลึกที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าในการจ้าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ฯลฯ 
  2. ให้จังหวัดพิจารณาใช้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) หรือ
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) คณะใดคณะหนึ่ง 
ซึ่งมีองค์ประกอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ี ให้ท้าหน้าที่เป็น คณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ ( IPSDC - Integrated Provincial Strategy Delivery 
Committee) ในท้านองเดียวกับส้านักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Delivery Unit) 
หรือ PMDU โดยก้าหนดให้ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือท้าหน้าที่คิดค้นและร่วมกันค้นหาวิธีการ 
"ขับเคลื่อน" (delivery) การบริหารงานต่างๆ ตามข้อ 1. ให้เกิดผลส้าเร็จเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

3.จังหวัดที่รัฐบาลก าหนดพื้นที่รองรับนโยบายพิเศษหรือมีจุดหมายส าคัญอยู่แล้ว 
(magnet destination) เช่น กลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC ) จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดที่มีแหล่งมรดกโลก จังหวัดเมืองท่องเที่ยวห้ามพลาด จังหวัดที่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาตาม
พระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ฯลฯ ผวจ.ต้องน้าจุดเด่นหรือจุดแข็งของ
จังหวัดเหล่านี้มาขยายผลหรือต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน อาชีพและรายได้ให้กับ
ประชาชน ขณะเดียวกัน ขอให้จังหวัดประสานงานเชิงรุกโดยการพิจารณาจับคู่กับกระทรวง กรม องค์การ
ระหว่างประเทศ สถานทูตประเทศต่างๆ ในไทย ตลอดจนภาคธุรกิจ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมจุดขาย เชื่อมโยง
เทคโนโลยี และการดึงดูดความสนใจ ตลอดจนติดต่อประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแนวคิด 
(design idea) หรือประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสินค้าและบริการของจังหวัดที่จะสร้างความสนใจให้แก่
ชาวต่างประเทศไว้ด้วย 
 ๔. ส าหรับจังหวัดที่มีปัญหาเฉพาะในบางด้าน เช่น ปัญหาสาธารณภัยตามฤดูกาล ปัญหา
ชุมชนแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะประเภทต่างๆ ยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
ขอให้ คณะกรรมการ IPSDC ด้าเนินการจัดท้าแผนการแก้ไขปัญหาไว้โดยเฉพาะดังนี้ 
 • แผนงานการแก้ไขปัญหาต้องค้านึงถึงการวางพ้ืนฐานเพ่ือแก้ปัญหาระยะยาวของจังหวัดโดย
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • แผนการแก้ไขปัญหาต้องมีรายละเอียดการถอดบทเรียนจากปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันใน
พ้ืนที่ หรือน้ากรณีศึกษา (case study) จากแหล่งอ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งต้องพิจารณาจากต้นเหตุปัญหา เช่น 
มีสิ่งบอกเหตุที่จะท้าให้เกิดภาวะเสี่ยงภัย มีแหล่งข่าวแจ้งเตือน ภูมิอากาศแปรปรวน ไฟป่า โรคระบาด ฯลฯ 
 * ในแผนดังกล่าวต้องก้าหนดวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนการบริหารสถานการณ์
วิกฤติ (crisis management) โดยระบุหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบว่าใครท้าอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อมีเหตุวิกฤติ
นั้นๆ พร้อมทั้งแผนการอพยพประชาชนและการดูแลช่วยเหลือ เมื่อจ้าเป็น ทั้งนี้ ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ การซักซ้อมเพ่ือให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าใจแผนดังกล่าว สามารถด้าเนินการได้ทันทีอย่าง
มีสติ เมื่อเกิดเหตุการณ์โดยไม่ตื่นตระหนก 
 • ในบางกรณีที่จ้าเป็น อาจพิจารณาโดยมีข้อตกลงหรือเงื่อนไขแลกเปลี่ยนชดเชย (trade off/ 
compensation) ตามระเบียบของราชการ พร้อมทั้งก้าหนดพ้ืนที่หรือจุดที่หรือกลุ่มที่มีความเปราะบาง 
(vulnerable) ที่ต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษไว้ด้วย 
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 ๕.ในพื้นที่ที่มีปัญหาประชาชนมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น แล้วมีกลุ่มคนพยายามน้าความแตกต่างนั้นมา สร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะพ้ืนที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจังหวัดต้องค้านึงว่าท่ามกลางความขัดแย้งหรือความรุนแรงนั้น สามารถ
แบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น ๓ กลุ่มคือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มผู้เห็นต่างหรือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มประชาชน
ทั่วไป ในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ได้นั้น เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องด้าเนินการทุกวิถีทางตามกฎหมายที่จะ
เอาชนะจิตใจ(winning hearts and minds )ท้าให้กลุ่มประชาชนทั่วไปหันมาให้ความร่วมมือกับกลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐในการแก้ไขปัญหาให้ได้โดยอาจใช้ยุทธศาสตร์การจับคู่ (matching)ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับ
ภาคประชาสังคม ในการสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจที่ดีต่อกันผ่านสื่อศิลปะการแสดงออก  การละเล่น ดนตรี 
กีฬาที่ผสมผสานอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในบริบท "พหุวัฒนธรรม" เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ที่ส้าคัญของชาติเพ่ือสร้าง
การยอมรับและการอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนส่วนใหญ่เพ่ือแยกหรือโดดเดี่ยวกลุ่ม
ก่อเหตุรุนแรงออกไปเพื่อให้ง่ายต่อการด้าเนินการทางยุทธวิธีหรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มผู้
ก่อเหตุรุนแรงเหล่านั้น 
              อนึ่ง ในพ้ืนที่ความขัดแย้งนั้น ให้จังหวัดวางระบบเครือข่ายและกลไกความร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการประชาสัมพันธ์โดยเน้นหนักในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพ้ืนที่และเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบป้องกันและระมัดระวังการปล่อยข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่างๆ ด้วย 
 ๖. ขอให้จังหวัดพิจารณาใช้งบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดและงบประมาณภาคทั้ง ๖ 
ภาค งบอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น งบประมาณช่วยเหลือสังคม(CSR)ของภาคเอกชนและแหล่ง
สนับสนุน อ่ืนๆ ให้ครอบคลุมแผนพัฒนาพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพ่ือให้เกิดโอกาส (opportunity) 
ความเจริญเติบโต (growth) และความสุขมวลรวม (gross happiness) ที่สามารถวัดค่าดัชนีทางสถิติได้ ทั้งนี้ 
จังหวัดต้องค้านึงไว้เสมอว่าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาดังกล่าวต้องไม่ท้าให้เกิดสภาพ "รวยกระจุก
จนกระจาย" และประการส้าคัญต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ด้วยความ
โปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตหรือน้าโครงการพัฒนาต่างๆของพ้ืนที่ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด 
 ๗. เพื่อสร้างสภาวะการท างานในเชิงบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และ
ประชาชนตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงให้คกก.ตามข้อ 2 อาจแต่งตั้งคณะท้างานย่อย(working 
group)เพ่ือให้มีเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดแต่ละด้าน โดย
คณะท้างานควรประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในจังหวัดและให้
คณะท้างานแต่ละด้านต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ IPSDC อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 
   (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 

 
 
  1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
   1) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส้าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต  
   2) เสริมสร้างการพัฒนาสมุทรปราการ ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 
   1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรี ตราด และ
ฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจ้าหน่ายผลไม้เพ่ือการส่งออก 
   2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมี
คุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเ ทศและ
ต่างประเทศ 
   3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยได้แก่ 
สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป 
  3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
   1)   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นฐานการกระจาย
รายได้และการสร้างงาน 
   2)   ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
   ฉะเชิงเทรา : เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
     พัทยา : เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดง 
สินค้านานาชาติชั้นน้าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับ 
นานาชาติ (Medical Tourism) 
     อู่ตะเภา : ศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
     ระยอง : เมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 
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  5. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
   1) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและเมืองไพลินของกัมพูชา 
   2) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนหาดเล็ก อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น 
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา 
  6. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   1) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และ
กระบวนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมของภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต บริการ การตลาด และทันกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี 
   2) กระจายบริการสาธารณสุขชุมชน ให้ครอบคลุมอย่างจริงจัง 
  7. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดม
สมบูรณ์ 
   1)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค 
ส่วน ในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ เพ่ือคงความสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   2)  ป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีจะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของประชาชน โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักของภาค การลดและขจัดมลพิษทาง
อากาศ การก้าจัดขยะและของเสียอันตราย และการบ้าบัดน้้าเสีย เพ่ือให้ประชาชนสามารถด้าเนินชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ และมีสุขภาพที่ดี 
 
 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  
 พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
  “กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน้าของอาเซียน โดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน การ
แขง่ขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ฐาน
การผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีประเด็นการพัฒนาประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า  
การลงทุนอุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
    1.1 พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกมีความพร้อมด้านพื้นที่รองรับการพัฒนาให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
    1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมเริ่มใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือนานวัตกรรมมาใช้ในการผลิต
มากขึ้น และมีความตระหนักรับผิดชอบชุมชน สังคมและค้านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
    1.3 ประชากรวัยแรงงานมีขีดความสามารถพร้อมทางานในอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมแห่งอนาคต 
    1.4 เมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    1.5 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ
ในการผลิตสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือธุรกิจดิจิตัล และสามารถต่อยอดทาง
ธุรกิจ 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
    2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายให้มีคุณภาพปลอดภัยที่สูงขึ้น 
    2.2 สินคา้เกษตรเป้าหมายได้รับการเพิ่มมูลค่าและรับรองสินค้าปลอดภัย 
    2.3 สินค้าเกษตรเป้าหมายสามารถจาหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศโดยมีการทา
กิจกรรมการตลาดที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
    2.4 สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
    3.1 แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมด้านคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความ
ปลอดภัย         
    3.2 มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
    3.3 สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมาตรฐานระดับสากล 
    3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี 
    3.5 การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้าถึงและตรงใจ
กลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
    4.1 สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพส่งผลให้สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศของเมืองดีที่
ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน 
    4.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ 
    4.3 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น และความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
 
 
7. ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561- 2564 (ทบทวนปี 
2562) 
7.1 เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด  

“เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง” 
(City innovative advances, Balanced development, Based on the sufficiency economy) 

 การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  สังคมสงบสุข เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า และประชาชนด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก  การ
จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้าง
รากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้ก้าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และให้ความส้าคัญตามล้าดับการพัฒนา 
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7.2 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย รายละเอียดตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน

ปี 2561 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 
1. เศรษฐกิจของจังหวัด
ระยองมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
เกษตรกรรม ภาคการ
ท่องเที่ยว เป็นไปอย่างสมดุล 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เป็นร้อย  4.1 

ร้อยละ 3.0 - 3.7 3.9 4.1 

รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
ร้อยละ 5 

20,803 ลบ. 
- 10 15 20 

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20ข้อมูลพื้นฐาน 30,614.11 ล้านบาท) 

ร้อยละ 5 
(30,614.11ลบ) 

- 10 15 20 

พื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน์ เพิ่มขึ้น 4 พ้ืนท่ี 

1 พื้นที่ 
 

- 2 3 4 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  มีความความ
มั่นคงทางสังคมบนพื้นฐาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สัดส่วนคนยากจนลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.32 - 0.15 0.1 0.5 
ความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ ระดับ 5** 

ระดับ 5 - 5 5 5 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ของรัฐ ประกอบด้วย ถนน 
ไฟฟ้า ประปา ร้อยละ 86 

ร้อยละ 80 - 82 84 86 

3.  ทรัพยากรธรรมชาติมี
การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  
ทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม 

พื้นที่ป่าไม้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 182,276 ไร ่ - 6 8 10 

ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 10 
ร้อยละ 4 

355,145ตัน/ป ี
- 6 8 10 

จ านวนแหล่งที่พักอาศัยสตัว์น้ า เช่น ปะการัง 
ปะการังเทียมเพิ่มขึ้น 20 แห่ง 

5 แห่ง - 10 15 20 

4. เป็นศูนย์กลางด้าน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการน า-
นวัตกรรมมาใช้อย่าง
เหมาะสม  ควบคู่กับมคีวาม
พร้อมทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ รวมทั้งการพัฒนาระบบขนส่งและ 
โลจสิติกส์ ร้อยละ 86 

80 - 82 84 86 

สินค้าหรือการบริการได้รับการพฒันาและเป็นที่
รู้จักในตลาดต่างประเทศ  16 ประเภทชนิด 

N/A - 8 12 16 

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพใน
การวางแผนพัฒนาการคา้และการลงทุนภาค
พาณิชยกรรม 350 ผู้ประกอบการ 

200 - 250 300 250 

 
7.3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 ประกอบด้วย 6 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมด้าน
การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือ
การท่องเที่ยว (Improving the quality with innovative of agricultural products, fishery products 
and livestock to meet international standards. Coupled with the development of agriculture, 
industry and tourism) 
 วัตถุประสงค์  :  ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
คุณภาพ และมีมูลค่าเพ่ิม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว 
 
 



13 

 แนวทางการพัฒนา  : 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์ให้มีความ
ปลอดภัย และคุณภาพได้มาตรฐาน  
  2) สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด และช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  
  3) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้า และผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้มมีูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
  4) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
  5) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นเพ่ือให้การผลิตภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  6) ส่งเสริมภาคการเกษตร ให้มีการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม 
  7) ฟ้ืนฟูทรัพยากรด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 เป้าหมายและตัวชี้ วัดประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรมด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและเพ่ือการท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่า
ฐานปี 61 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 

ผลผลติทางการเกษตร ประมง
และปศสุัตว์ ได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาให้มีคณุภาพ และ
มูลค่าเพิม่ ขยายโอกาสทาง
การตลาดไปสูภ่ายในและ
ภายนอกประเทศ และและ
พัฒนาการเป็นเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรม และเกษตรเพื่อ  
การท่องเที่ยว 

1.ร้อยละของแปลง/ฟาร์ม ท่ีได้รับรองมาตรฐาน  
ต่อจ านวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการตรวจ**  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80   80 80 80 
 

2.จ านวนศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 8 แห่ง 

2 แห่ง   4 6 8 

3.จ านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง หรือ
ปศุสัตว์ท่ีได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐาน 12 ผลิตภัณฑ์ 

3 ผลิตภณัฑ ์    6 9 12 

4. ร้อยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีการบริหาร
จัดการน้ าอย่างทั่วถึง ร้อยละ 86 

ร้อยละ 80   82 
 

84 
 

86 
 

5. จ านวนแหล่ง ท่องเ ท่ียวเชิ ง เกษตรผ่าน
มาตรฐานตามคู่มือการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น 16 
แห่ง 

10 แห่ง    15 20 25 

6. จ านวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นท่ีเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน 16  แห่ง 

4 แห่ง   8 12 16 

7. ร้อยละสถาบันเกษตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 60   65 70 75 
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 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (Develop tourism potential to grow in 
tandem with agriculture and industry, quality and sustainability)   
 วัตถุประสงค์  เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับแหล่ง/สถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา : 
  1) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และท่องเที่ยวชุมชน 
  2) พัฒนาสินค้า สร้างอัตลักษณ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และหลากหลาย 
  3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว 
  4) สร้างจิตส้านึก/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
  5) ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ย ว เพ่ือฟ้ืนฟู
ภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน  
  6) พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับ
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน 

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
เป็นแหล่งสร้างรายไดจ้าก
การท่องเที่ยว และสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับแหล่ง/
สถานท่ีท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง ทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20  

ร้อยละ 5    10 15 20 

2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม/ให้ความรู้ในการสร้าง
จิตส านึกด้านการบริการ และการ อนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 800 คน 

200 คน   400 600 800 

3. จ านวนครั้งของอุบัติภัยหรืออาชญากรรม
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว 0 ครั้ง 

0 ครั้ง   0 0 0 

4. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเก่า หรอืแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการฟื้นฟู หรอืพัฒนา 16 
แห่ง 

4 แห่ง   8 12 16 

5.  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวในระดับ จังหวัด 48 ครั้ง  

12 ครั้ง     24 36 48 
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   ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  
สนับสนุนการด้าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Promote the development of the industrial sector to the Eco 
Industry,  Support for CSR And creative Innovation to Eastern Economic Corridor (EEC) 
   วัตถุประสงค์ : จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน  เป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา : 
    1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility - CSR) ที่ถูกตอ้งน้าไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
    2) ผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือตอบสนองการเข้าสู่การพัฒนา
เพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Thailand 4.0  Super Cluster  
    3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 
    4) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด   
    5 )  ส่ ง เ ส ริ มนวั ตกร รมและ เทค โน โลยี ที่ ทั นสมั ย เ พ่ื อยกระดั บการผลิ ต 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 
  เป้าหมายและตัวชี้ วัดประเด็นการพัฒนาที่  3  :  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  สนับสนุนการด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
จังหวัดระยองเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างสมดลุและยั่งยืน  
รองรับนโยบายด้าน
เศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่าง
สมดลุ 

1.จ านวนโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมระดับสากล 200 โรงงาน 

200 โรงงาน 
 

  100 150 200 

2. จ านวนโรงงานท่ีผ่านการประเมนิตัวช้ีวัดเป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 140 แห่ง  

20 แห่ง 
 

  50 90 140 

3. จ านวนโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสี
เขียว  550 แห่ง  

150 แห่ง   260 380 550 

4. จ านวนกิจกรรมเสรมิสร้างและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME)  18 กิจกรรม 

3 กิจกรรม 
 

  7 12 18 

  
     ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม (Conservation and use of natural resources and the 
environment on the basis of participation)  
   วัตถุประสงค์  :  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  มีการน้ามาใช้อย่างคุ้มค่า 
และทุกภาคส่วนด้าเนินกิจกรรมโดยค้านึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ทั้งป่าบก ป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
          2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม     
เกิดสมดุลต่อระบบนิเวศน์    
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         3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรน้้ารวมถึงการจัดการคุณภาพน้้าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
        4.  สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งก้าเนิด รวมทั้งมี
ระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   
        5. เสริมสร้างจิตส้านึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาคเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทุกภาคส่วน 
    6. ตั้งรับ ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    7. สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมการพัฒนาและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
ทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  มีการน ามาใช้
อย่างคุ้มค่า และทุกภาคส่วน
ด าเนินกิจกรรมโยค านึงถึง
ความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นพ้ืนท่ีสีเขียว(ป่า ต้นไม้) ต่อ
พื้นที่จังหวัด(3,552 ตร.กม.) (จ านวนพ้ืนท่ีป่า 
291.64 ตร.กม.) ร้อยละ 10 

ร้อยละ 3 
 

  4 7 10 

2. จ านวนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  20 องค์กร/ชุมชน 

5 องค์กร/
ชุมชน 

  10 15 20 

3. จ านวนแหล่งอาศัยสตัว์น้ า/สัตวท์ะเลเพิม่ขึ้น  
16 แห่ง 

3 แห่ง   8 12 16 

4. ค่าเฉลี่ยรายปีของสารเบนซินในเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุดจังหวัดระยอง ลดลง 2.10 มคก./
ลบ.ม. 

2.70 มคก./ลบ.
ม. 

 2.50 
 

2.20 2.00 

5. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการฟื้นฟู (ทั้งน้ าใต้ดิน
และผิวดิน) 40 แห่ง 

10 แห่ง 
 

  20 30 40 

6. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ    
20 แห่ง  

5 แห่ง 
 

  10 15 20 

 
    ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 : เสริมสร้างมาตรฐานการด้ารงชีวิต และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Enhancing quality of life And the participation 
of citizens in accordance with the philosophy of sufficiency economy) 
   วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด ภายใต้การน้อมน้าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
   แนวทางการพัฒนา :  
    1. เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยจากการคุกคามต่างๆ ทั้งภายนอกภายใน 
    2. เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม   
    3. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. สนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
    5. พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการบริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
    6. อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ 
    7. เสริมสร้างมาตรฐานการด้ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเพ่ือ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
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เป้าหมายและตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 5  :  เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน 

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีความั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ภายใต้การน้อมน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ 

1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดเพิ่มขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  32  หมู่บ้าน/ชุมชน 

8 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

  16 24 32 

2. ร้อยละของคดีความผดิต่างๆ และคดี
อาชญากรรมลดลง ร้อยละ 10 

ร้อยละ 4   6 8 10 

3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมา
รับบริการของภาครัฐ ร้อยละ 93 

ร้อยละ 85 
 

  88 91 93 

4.  จ านวนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม 20 
กิจกรรม 

5 กิจกรรม 
 

  10 15 20 

5. จ านวนโครงการกิจกรรมทีต่อบสนองต่อ
โครงการตามพระราชด าริ โครงการเฉลมิพระ
เกียรตหิรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
200 โครงการ 

50 โครงการ 
 

   100 150 200 

6. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการดา้น
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ  ร้อยละ 86 

ร้อยละ 80 
 

  82 84 86 

7. จ านวนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
สังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 32 กิจกรรม 

8 กิจกรรม 
 

  16 24 32 

 
   ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาค
พาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล (Strengthen and improve  the ability of 
the commercial sector and the service sector to compete internationally) 
   วัตถุประสงค์  : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล 
   แนวทางการพัฒนา 
    1 .ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีนวัตกรรมและความ
ทันสมัย สู่ระดับสากล  
    2. ส่งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให้มีมาตรฐานสากล   
     3. ส่งเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ  
      4. พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา และความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ  
    5. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ที่สามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ 
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  เป้าหมายและตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่  6 :  สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่สากล 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
ภาคพาณิชยกรรม และภาค
บริการได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และ
มีความสามารถในการเข้าสู่
การแข่งขันในระดับสากล 
 

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ไดร้ับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการวางแผนพัฒนาการค้าและการ
ลงทุนภาคพาณิชยกรรม  350 คน 

200 คน 
 

 250 300 350 

2. ร้อยละของบุคลากรภาคแรงงานท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการผลติสินค้าและบริการที่
มีคุณภาพเพ่ือการส่งออก ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบมาตรฐานแรงงานสากล  ร้อยละ 55 

ร้อยละ 40 
 

 45 50 55 

3. จ านวนสินค้าหรือการบริการที่ได้รับการพัฒนา
ให้ มีความทันสมยั สวยงามและมคีุณภาพ20ชนิด  

5 ชนดิ 
 

 10 15 20 

4. ร้อยละของประชากรตามฐานทะเบียนราษฎ์ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

N/A 
 

 
 

60 
 

70 
 

80 
 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ประกอบการทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาตเิกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
บริการดา้นระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งระบบ 
โลจสิติกส์  ร้อยละ 86 

ร้อยละ 80 
 

 82 84 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

www.rayong.go.th 
rayongoffice@gmail.com 

 


