
 

คํานําคํานํา  
  

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานครใชการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดย
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด    (Chief Executive Office : CEO) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2546 
เปนตนไป เพื่อใหจังหวัดสามารถบริหารงาน แกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ีในเขตจังหวัดไดอยางมี   ประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการสรรพกําลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการทํางานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคมอยางมี
ทิศทางและเปาหมายหลักรวมกันรวมท้ังมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยมีแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือน้ัน 
 

 เพ่ือใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีการทํางานรวมกันเปนกลุมพื้นท่ี รัฐบาลจึงไดแบงกลุม
จังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมที่คลายคลึงกัน  ออกเปน 19 กลุมจังหวัด โดยที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่ง
ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีวิสัยทัศน ป  2548 – 2551 รวมกันวา “เปน
ผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม เปนศูนยกลางการผลิต และสงออกผลไมควบคูไปกับการเปนดินแดนแหงความ
หลากหลายของการทองเที่ยวในระดับนานาชาติ” 
 
 
        กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญสารบญั  
  

 หนา 
บทนํา   1 
          ทิศทางการพฒันากลุมจังหวัดภาคตะวนัออก  (ชลบุรี  ระยอง  จันทบรุี  และตราด) 1 
          วิสัยทัศนกลุมจังหวดั 1 
          กรอบการดําเนนิงานเชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด 2 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  1   : 
          การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2   : 
          การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรและผลิตภณัฑเกษตรแปรรูป 

4 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3   : 
          การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลักของแตละจังหวดักับแหลงทองเที่ยวท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชย 

5 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4   : 
          การเปนพันธมิตรกับภมูิภาคอินโดจนี 

6 

งบประมาณตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวดัภาคตะวันออก 7 
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป  (พ.ศ. 2548 – 2551)   กลุมจังหวดัภาคตะวันออก 8 
โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวดัภาคตะวันออก 12 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะ (SWOT)  กลุมจังหวดัภาคตะวันออก 21 
ภาคผนวก 23 
     ขอมูลพ้ืนฐานกลุมจังหวดัภาคตะวันออก  
            จังหวัดชลบุร ี 24 
            จังหวัดระยอง 26 
            จังหวัดจนัทบุร ี 28 
             จังหวัดตราด 30 
 

  
  
  



 

บทนําบทนํา  
  

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวนัออกทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวนัออก  
((ชลบุร ี ระยอง  จนัทบุร ี และตราดชลบุร ี ระยอง  จนัทบรุ ี และตราด))  

  
นับไดวาพื้นที่  จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ที่ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก เปนท่ีที่มี

โครงขายการบริการพื้นฐานที่เพียบพรอม เปนพ้ืนท่ีศูนยกลางอุตสาหกรรมรวมทั้งเปนจุดกอตัวทางเศรษฐกิจ             
ดานอุตสาหกรรม  และเปนประตูของประเทศที่เปดสูนานาชาติจึงมีตําแหนงเชิงยุทธศาสตรที่เปน “ฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดยมีการสรางฐานอุตสาหกรรมใหม และเพิ่มศักยภาพแหลง
อุตสาหกรรมเดิมควบคูไปกับการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการขนสงสูเศรษฐกิจนานาชาติ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับตลาดโลก และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และการคายุคใหมในทศวรรษหนา 

 

ในขณะที่พ้ืนที่สีเขียว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด มีพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ                
มีสภาพภูมิศาสตรและที่ตั้งอันเหมาะสมตอการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา ฯลฯ และยังมีการทําประมงน้ําลึก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงทะเล             
อันนํามาซึ่งรายไดท่ีดี อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย จนกลายเปนจุดดึงดูดที่สําคัญดานการทองเที่ยว
ทางทะเล นํ้าตก ปาเขา และหมูเกาะตางๆ รวมทั้งเปนแหลงผลิต เจียระไน ซื้อขายอัญมณีที่มีมูลคาสูง ตลอดจนมี
แนวเขตชายแดนติดตอกับกัมพูชามีขอไดเปรียบในการพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจชายแดนไทย – กัมพูชา                  
ใหสามารถดึงดูดธุรกิจการคา การทองเที่ยว และการลงทุน ใหเจริญเติบโตตอไป จึงมีตําแหนงเชิงยุทธศาสตร              
เปนฐานการผลิตและจําหนายผลไมเพื่อการสงออกท่ีเชื่อมโยงไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรและศูนยการคาชายแดน
ไทย – กัมพูชา 

 

ดวยความเหมาะสมในทุกๆ ดานของทั้ง 4 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทําใหกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก มีศักยภาพที่เขมแข็ง และมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป 

 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 
 

“เปนผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม  เปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลไม  ควบคูไปกับการเปน
ดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเที่ยวในระดับนานาชาติ” 

(หมื่นโรงงาน  ลานรอยยิ้ม  อ่ิมท่ัวหลา  คาทั่วโลก) 
 



 

 
กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของกลุมจงัหวัด 

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดไดกําหนดเปาประสงคที่จะทําใหกลุมจังหวดัพัฒนาไปสู 
 

1.  การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคูไปกบัการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  โดยพัฒนาสูการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน ควบคูไปกับการพัฒนา    

คุณภาพชวีิต ความเขมแข็งของชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

2.  การสรางมลูคาเพิ่มในสินคาเกษตรและผลติภณัฑเกษตรแปรรูป 
  โดยสงเสริมและพฒันาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกบัสินคาเกษตร เชน ทุเรียน  มังคุด  ผลิตภณัฑเกษตร                

แปรรูป รวมท้ังการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการทดแทนพลังงาน เชน ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน และพัฒนาคณุภาพ
เพื่อการสงออก เชน ยางพารา และสับปะรด เปนตน 

 

3.  การเชือ่มโยงแหลงทองเท่ียวหลกัของแตละจังหวดักบัแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย 
  โดยสงเสริมใหเปนดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเทีย่วแบบครบวงจร  และเชื่อมโยง

แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวดั/อนุภูมภิาคอืน่ 
 

4.  การเปนพนัธมติรกบัภูมภิาคอินโดจนี 
  โดยเสริมสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ  และประตูสูภูมิภาคอินโดจนี  

 

ดังนั้น  ในการผลักดันยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกใหบรรลุผลกลุมจังหวัดนั้น  ตอง
พัฒนาการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สงเสริมและพัฒนามูลคาเพิ่มในสินคาเกษตร เชน ทุเรียน มังคุด ผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูป  สงเสริมการเปนดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเที่ยวแบบครบวงจร และเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเท่ียวในกลุมจังหวัด / อนุภูมิภาคอื่น โดยเสริมสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจและประตูสูภูมิภาคอินโดจีน 

 
  
  
  

 
 
 
 

2 



 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ประเด็นยุทธศาสตรที่    11  
 

การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคูไปกับการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 
 มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  ตามเลขรหัสอางอิง  ดังนี ้
03-11-055 / 03-11-056 / 03-11-061 / 03-15-098 
 

เปาประสงค 1.  เปนผูนําการลงทนุดานอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน 
 

ตวัชีว้ัด เปาหมาย 48 -51 
1. รอยละทีเ่พ่ิมขึ้นของมูลคาการลงทุนดานอุตสาหกรรมและพลังงานตอป รอยละ 30 
 

กลยุทธหลกั 
1.   พัฒนาสูการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน ควบคูกับการพฒันา    คุณภาพชีวิตความ 
      เขมแข็งของชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
ผูรบัผดิชอบหลกั  (เจาภาพ) 
1.  จังหวัดระยอง 
 
ผูรบัผดิชอบรวม 
1.  จังหวัดชลบุร ี
2.  จังหวัดจันทบุรี 
3.  จังหวัดตราด 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่   22  
 

การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรแปรรปู 
 
 มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  ตามเลขรหัสอางอิง  ดังนี ้
03-10-043 / 03-10-044 / 03-10-051 / 03-10-053 
 

เปาประสงค 1.  เปนศูนยกลางดานเกษตรกรรมที่ปลอดภัย  และไดมาตรฐาน 
 

ตวัชีว้ัด เปาหมาย 48 -51 
1.  รอยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคาการจําหนายสินคา OTOP รอยละ 41 
 

กลยุทธหลกั 
1.  สงเสริมและพัฒนามลูคาเพิ่มในสินคาเกษตร เชน ทุเรยีน มังคุด   ผลติภัณฑเกษตรแปรรูป 
 
ผูรบัผดิชอบหลกั  (เจาภาพ) 
1.  จังหวัดจันทบุรี 
 
ผูรบัผดิชอบรวม 
1.  จังหวัดชลบุร ี
2.  จังหวัดระยอง 
3.  จังหวัดตราด 
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ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ ที่   33  
 

การเชื่อมโยงแหลงทองเทีย่วหลักของแตละจังหวดักับแหลงทองเที่ยวทีม่ีศักยภาพเชิงพาณิชย 
 
 มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  ตามเลขรหัสอางอิง  ดังนี ้
03-12-062 / 03-12-064 / 03-12-066 / 03-12-067 
 

เปาประสงค 1.  เปนศูนยกลางการทองเทีย่วที่หลากหลายไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 
 

ตวัชีว้ัด เปาหมาย 48 -51 
1.  รอยละทีเ่พิม่ขึ้นของจํานวนผูเยีย่มเยือน รอยละ 10 
2.  รอยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว รอยละ 18 
 

กลยุทธหลกั 
1.  สงเสริมการเปนดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเทีย่วแบบครบวงจร และเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวใน 
     กลุมจังหวดั / อนุภูมภิาคอื่น 
 
ผูรบัผดิชอบหลกั  (เจาภาพ) 
1.  จังหวัดชลบุร ี
 
ผูรบัผดิชอบรวม 
1.  จังหวัดระยอง 
2.  จังหวัดจันทบุรี 
3.  จังหวัดตราด 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่   44  
 

การเปนพันธมิตรกับภูมภิาคอินโดจีน 
 
 มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  ตามเลขรหัสอางอิง  ดังนี ้
05-25-155 / 05-25-156 / 05-25-157 / 05-26-160 / 05-26-164 / 05-26-168 / 05-28-175  
 

เปาประสงค 1.  เปนชองทางการคาสูภูมภิาคอินโดจีน 
 

ตวัชีว้ัด เปาหมาย 48 -51 
1.  รอยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคาการคาชายแดน รอยละ 20 
 

กลยุทธหลกั 
1.  เสริมสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ และประตูสูภูมิภาคอินโดจนี 
 
เจาภาพหลกั 
1.  จังหวัดตราด 
 
ผูรบัผดิชอบรวม 
1.  จังหวัดจันทบุรี 
2.  จังหวัดระยอง 
3.  จังหวัดชลบุร ี
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งบประมาณตามยุทธศาสตรของบประมาณตามยุทธศาสตรของงกลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  
 

งบประมาณ  (ลานบาท) งบประมาณตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร 

* 
งบประมาณรวม 

(ลานบาท) ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
และพลังงานของอาเซียนควบคูไป
กับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

155 - 30 12.5 112.5 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางมูลคาเพิ่มในสินคา
เกษตรและผลติภัณฑเกษตร 
แปรรูป 

120.2962 17.3412 76.985 12.985 12.985 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของแตละจังหวัดกับแหลง
ทองเท่ียวที่มีศกัยภาพเชิงพาณิชย 

1,376.9564 - 330.9564 449 597 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
การเปนพันธมิตรกับภูมภิาค 
อินโดจีน 

1,047.397 5 358.652 351.745 332 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   :   * เพื่อการจดัการงบประมาณของสํานกังบประมาณ 
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แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ 44  ป  ป  ((พพ..ศศ. . 22554488  ––  22555511))  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

 
วิสัยทัศนกลุมจังหวดัภาคตะวันออก 
 

 “เปนผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม  เปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลไม  
  ควบคูไปกับการเปนดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเที่ยวในระดับนานาชาติ” 
    (หมื่นโรงงาน  ลานรอยยิ้ม  อิ่มทั่วหลา  คาทั้งโลก) 
 

เปาหมาย (Targets) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

กลยุทธ เจาภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การเปนศูนยกลาง         
อุตสาหกรรมและพลังงาน
ของอาเซียนควบคูไปกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(03-11-055) 
(03-11-056) 
(03-11-061) 
(03-15-098) 

 
 
 
 

เปนผูนําการลงทุนดาน  
อุตสาหกรรมและ
พลังงานของอาเซียน 

1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลคาการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมและพลังงาน
ตอป 

รอยละ 30 15 20 25 30 พัฒนาสูการเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรม
และพลังงานของ
อาเซียน ควบคูกับการ
พัฒนา    คุณภาพชีวิต
ความเขมแข็งของชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

จังหวัดระยอง 
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เปาหมาย (Targets) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

กลยุทธ เจาภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางมลูคาเพิ่มใน     
สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป  

(03-10-043) 
(03-10-044) 
(03-10-051) 
(03-10-053) 

 
 
 

เปนแหลงผลิตผลไม
และผลิตผลทางการ
เกษตร   รวมทั้ง
ผลิตภัณฑเกษตร    
แปรรูปที่ไดมาตรฐาน 

1.  รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลคาการจาํหนายสินคา 
OTOP 

รอยละ 41 35 37 39 41 สงเสริมและพัฒนา
มูลคาเพิ่มในสินคา
เกษตร เชน ทุเรียน 
มังคุด   ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูป 

จังหวัดจันทบุร ี

1.  รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนผูเยี่ยมเยือน 
 
 
 
 

รอยละ 10 4 6 8 10 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวหลักของแตละ
จังหวัดกับแหลงทองเที่ยว
ที่มีศกัยภาพเชิงพาณิชย 

(03-12-062) 
(03-12-064) 
(03-12-066) 
(03-12-067) 

 
 
 

เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย  
ไดคุณภาพและมี
มาตรฐาน 

2.  รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการทองเที่ยว 

รอยละ 18 15 16 17 18 

สงเสริมการเปนดินแดน
แหงความหลากหลาย
ของการทองเที่ยวแบบ
ครบวงจร และเชื่อมโยง
เสนทางทองเที่ยวใน
กลุมจังหวัด / อนุภูมิภาค
อื่น 

จังหวัดชลบุร ี
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เปาหมาย (Targets) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

กลยุทธ เจาภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การเปนพันธมิตรกับ
ภูมิภาคอินโดจีน 

(05-25-155) 
(05-25-156) 
(05-25-157) 
(05-26-160) 
(05-26-164) 
(05-26-168) 
(05-28-175) 

 

เปนชองทางการคาสู      
ภูมิภาคอินโดจีน 

1.  รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลคาการคาชายแดน 

รอยละ 20 5 10 15 20 เสริมสรางความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจ 
และประตูสูภูมภิาค 
อินโดจีน 

จังหวัดตราด 
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โครงการและงบประมาณตามยุทโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรธศาสตร  
ของของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

 
งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 
1. การจดัการหวงโซ 
อุปทาน  (Supply chain) 
 

จังหวัดระยอง 20 - 20 - - 

2. จัดตั้งกลุมนิคม
อุตสาหกรรมขนาดยอม 
(แหง/จังหวัด) 
 

จังหวัดระยอง 100 - - - 100 

3.  พัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรม (40 แหง) 
 

จังหวัดระยอง 15 - - 7.5 7.5 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การเปนศูนยกลาง         
อุตสาหกรรมและพลังงานของ
อาเซียนควบคูไปกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

(03-11-055) 
(03-11-056) 
(03-11-061) 
(03-15-098) 

 

พัฒนาสูการเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและพลังงาน
ของอาเซียน ควบคูกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เขมแข็งของชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4.  พัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานดาน
อุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแขงขัน 
 

จังหวัดระยอง 10 - - 5 5 

  5. โครงการศึกษาเพิ่ม
ระดับเก็บกักน้ําและผัน
น้ําอางเก็บน้ําดอกกราย-
หนองปลาไหล 

จังหวัดระยอง 10 - 10 - - 
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งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกําลังการ
ผลิตและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ OTOP 

จังหวัดจันทบุรี 12.5 12.5 - - - 

2. โครงการยกระดับ
มาตรฐานสินคา OTOP 
จันทบุรี  กลุมแปรรูป 
น้ําผลไมพรอมดืม่ 

จังหวัดจันทบุรี 1.656 1.656 - - - 

3. โครงการจัดหา
ชองทางการตลาดสินคา 
OTOP 

จังหวัดจันทบุรี 1.5 - 0.5 0.5 0.5 

4. โครงการจัดตัง้
โรงงานผลติปุยอินทรีย 
ปุยชีวภาพ และธนาคาร
เมล็ดพันธุพืช ปุยสด 

จังหวัดจันทบุรี 40 - 20 10 10 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางมลูคาเพิ่มในสินคา
เกษตรและผลติภัณฑเกษตร 
แปรรูป  

(03-10-043) 
(03-10-044) 
(03-10-051) 
(03-10-053) 

 

สงเสริมและพัฒนา
มูลคาเพิ่มในสินคาเกษตร 
เชน ทุเรียน มังคุด   
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 

5. โครงการเสรมิสราง
ประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพแก
ผูประกอบการ OTOP 
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ OTOP ตาม
คํารับรองเพื่อการปฏิบัติ
ราชการป 2549 

จังหวัดจันทบุรี 0.6402 0.6402 - - - 

14 



 

งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

  6. โครงการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภณัฑ 
OTOP/เพิ่มมูลคาการ
จําหนายสินคา OTOP/
พัฒนาศักยภาพสินคา 
OTOP เพื่อการสงออก 
จังหวัดตราด 
 

จังหวัดจันทบุรี 10 2.545 2.485 2.485 2.485 

  7. โครงการจัดตั้งตลาด
กลางยางพาราภาค
ตะวันออก 
 

จังหวัดระยอง 30 - 30 - - 

  8. โครงการผลิตและ
เพิ่มมูลคายางพารา 
 

จังหวัดระยอง 4.3938 - 4.3938 - - 

  9. โครงการพัฒนา
คุณภาพยางอัดกอน
มาตรฐาน 
 

จังหวัดระยอง 4.6062 - 4.6062 - - 

  10. โครงการพฒันา
ระบบตรวจสอบ
มาตรฐานวัตถดุบิสัตว
น้ํา 
 

จังหวัดระยอง 15 - 15 - - 
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งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

1. โครงการ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว (Road Show) 
ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกใน
ตางประเทศ 
 

จังหวัดชลบุร ี 90 - 30 
(รัสเซีย, จีน, 
อังกฤษ) 

30 
(เกาหลี, 
ญี่ปุน,  
ใตหวัน, 
ฮองกง) 

30 
(ประเทศ

สแกนดิเนเวีย) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
หลักของแตละจังหวัดกับ 
แหลงทองเที่ยวที่มีศกัยภาพ 
เชิงพาณิชย 

(03-12-062) 
(03-12-064) 
(03-12-066) 
(03-12-067) 

 
 

สงเสริมการเปนดินแดน
แหงความหลากหลายของ
การทองเที่ยวแบบ 
ครบวงจร และเชื่อมโยง
เสนทางทองเที่ยวใน 
กลุมจังหวัด / อนุภูมิภาค
อื่น 

2. โครงการสีสนั
ตะวันออก (เปลี่ยน
สถานที่จัดงานปละ
จังหวัด 

 

จังหวัดชลบุร ี
จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี 

60 - 20 
(ชลบุรี) 

20 
(ระยอง) 

20 
(จันทบุรี) 

  3. โครงการเผยแพร
ขอมูลดานการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก (ผานทาง 
Website) 
 

จังหวัดชลบุร ี 10 - 10 - - 

  4. โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศแก
บุคลากรดานการ
ทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก 
 

จังหวัดชลบุร ี 15 - 5 5 5 
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งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

  5. โครงการเชื่อมโยง
การทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก
แบบครบวงจร 
 

จังหวัดชลบุร ี 5 - 5 - - 

  6. โครงการโลกใตทะเล 
 

จังหวัดชลบุร ี 854 - 200 254 400 

  7. โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพชายหาด เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
 

จังหวัดชลบุร ี 302 - 20 140 142 

  8. โครงการศกึษา
ผลกระทบสงแวดลอม
และออกแบบ
รายละเอียดถนน
ทองเที่ยวบนเกาะเสม็ด 
ต.เพ อ.เมืองฯ จ.ระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดระยอง 10 - 10 - - 
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งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

  9. โครงการปรับปรุง
พื้นที่บริเวณบริเวณ
อุทยานแหงชาติเขา
แหลมหญา-เกาะเสม็ด 
ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 
 

จังหวัดระยอง 13.5 - 13.5 - - 
 

  10. โครงการปรบัปรุง
ภูมิทัศนบริเวณอาคาร
สัมมนาบานเพและที่พัก
เยาวชนเกาะเสม็ด ต.เพ 
อ.เมืองฯ จังหวัดระยอง 
 

จังหวัดระยอง 1.8 - 1.8 - - 

  11. โครงการกอสรางทา
เทียบเรือทองเที่ยว
บริเวณบานเพเกาะเสม็ด 
ระยะที่ 3 
 

จังหวัดระยอง 13.8844 - 13.8844 - - 

  12. โครงการวางและ
จัดทําผังพื้นที่เฉพาะ
เกาะเสม็ด 
 
 
 

จังหวัดระยอง 1.772 - 1.772 - - 
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งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

1. โครงการกอสราง
ถนน 4 เลน  
ตราด-หาดเลก็ 

 

จังหวัดตราด 900 - 300 300 300 

2. โครงการกอสราง
ดานศลุกากรคลองใหญ 

 

จังหวัดตราด 49.247 - 34.502 14.745 - 

3. โครงการกอสรางจุด
ตรวจบุคคลและ
ยานพาหนะเขา-ออก  
นอกราชอาณาจกัร 

 

จังหวัดตราด 13 - 13 - - 

4. โครงการพัฒนาตลาด
การคาชายแดนเพื่อการ
สงออก 

 

จังหวัดตราด / 
จังหวัดจันทบุรี 

56.15 - 6.15 25 25 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การเปนพันธมิตรกับภูมภิาค 
อินโดจีน 

(05-25-155) 
(05-25-156) 
(05-25-157) 
(05-26-160) 
(05-26-164) 
(05-26-168) 
(05-28-175) 

เสริมสรางความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจ และ
ประตูสูภูมิภาค 
อินโดจีน 

5. โครงการพัฒนาเมือง
คูแฝด (ตราด-เกาะกง) 
(จันทบุรี-พระตะบอง-
ไพลิน) 

 

จังหวัดตราด / 
จังหวัดจันทบุรี 

10 - - 5 5 

19 



 

งบประมาณ  (ลานบาท) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 

6. โครงการพัฒนาการ
บริการดานการคา 
 

จังหวัดตราด / 
จังหวัดจันทบุรี 

15 5 5 5 -   

7. โครงการสงเสริมการ
พัฒนาความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

จังหวัดตราด / 
จังหวัดจันทบุรี / 
จังหวัดระยอง / 
จังหวัดชลบุร ี

 

4 - - 2 2 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะ  
((โอกาสโอกาส  ––  อุปสรรค อุปสรรค ––  จุดแข็ง จุดแข็ง ––  จุดออนจุดออน))  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกลุมจังหวัดภาคตะวันออกก  

จุดแข็ง (Strengths) 

1.  เปนท่ีตั้งของโครงการพฒันาชายฝงทะเลตะวันออก  
     (ทาเรือแหลมฉบัง  มาบตาพุด) 
2.  ทําเลที่ตั้งเหมาะสม และมีสภาพภูมิศาสตรท่ีเอ้ือ 
     ประโยชนตอการทองเท่ียว การลงทุน และการ 
     สงออก 
3.  มีผลผลิตทีห่ลากหลายทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
     ทองเท่ียว 
4.  มีความหลากหลายดานการคมนาคมขนสง 
5.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและเหมาะสม  
     ทั้งภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  ทองเทีย่ว 

จุดออน  (Weaknesses) 

1.  ปญหาสภาพแวดลอมและขาดการจดัการที่เหมาะสม 
2.  ขาดแรงงานที่มีความชํานาญและทักษะสูง 
3.  ตนทุนทางดานการขนสงสูง 
4.  ระบบสาธารณูปโภคตนทุนสูงและไมเพยีงพอ 
5.  ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศยังไมครอบคลุมและ 
     ขาดประสิทธิภาพ 
6.  คุณภาพชวีติและความเปนอยูของประชาชน 
7.  ผลผลิตทางดานการเกษตรดอยคุณภาพและขาดการ 
     บริหารจัดการทีด่ ี
8.  ขาดการบรหิารจัดการภาครัฐที่ด ี
 

โอกาส  (Opportunities) 

1.  นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน 
2.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
     สูงขึ้น 
4.  ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีดาน 
     การผลิต  เกษตร อุตสาหกรรม 
5.  ความรวมมือระหวางประเทศ 
6.  ความมั่นคงของการเมืองระดับชาต ิ
7.  การสรางสนามบินสุวรรณภูมิเปนโอกาสดาน 
     การทองเทีย่วและการขนสง ทางอากาศที่ตนทุนต่ําลง 

ภัยคกุคาม (Threats) 

1.  ระเบียบกฎหมายบางประเภทไมเอ้ือตอการแขงขัน 
2.  มาตรการกดีกันทางการคาของประเทศคูคาสง 
     ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันทางดาน 
     ธุรกิจ การคา การเกษตร และการอุตสาหกรรม 
3.  กระแสคานิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพ 
     ชีวิตของประชาชน 
4.  ศักยภาพการแขงขันของประเทศในภูมภิาค 
     เอเชียตะวนัออกสูงขึ้น 
5.  แนวโนมการแข็งตวัของคาเงินบาทอยางตอเนื่อง 
     อาจสงผลกระทบตอการสงออก และการทองเทีย่ว 
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ขอมูลพื้นฐานขอมูลพื้นฐาน  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

  
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกประกอบดวย 4 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดชลบรุ ี ระยอง  จันทบุรี  และตราด 
 
จังหวัดชลบรุีจังหวัดชลบรุี  
 สภาพภูมิศาสตร ขนาดและที่ตั้ง 
  จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทยริมฝงทะเลดานตะวันออกของ
อาวไทย มีระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางทางหลวงแผนดินสายบางนา-ตราด เปนระยะทาง          
81 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งจังหวัด จํานวน 2,726,875 ไร (4,363 ตารางกิโลเมตร) ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใตติดตอกับจังหวัดระยอง  และทิศตะวันตกติดตอกับอาวไทย 
  จังหวัดชลบุรี มีภูเขาทอดยาวอยูเกือบกึ่งกลางของจังหวัดเปนแนวยางจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสลับเนินเขา และที่ราบชายฝงทะเล ตอนเหนือเปนที่
ราบเหมาะแกการกสิกรรม ทิศตะวันออกและทิศใต เดิมเปนปาพ้ืนที่ลุมดอน แตปจจุบันเปลี่ยนสภาพจากปาไมเปนท่ี
โลงเตียน 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงน้ํา 
  จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 9 แหง เขตรักษาพันธสัตวปา 2 แหง มีแหลงน้ําชลประทาน 
และแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 2 สาย คือ คลองหลวง ซึ่งมีตนน้ําในอําเภอพนัสนิคม และหวยคลองใหญ ในอําเภอ
บานบึง แหลงน้ําท่ีสําคัญของชลบุรี คือ คลองประแสร คลองหลวง คลองพานทอง   และคลองบางพระ ปจจุบัน
ชลบุรีมีอางเก็บน้ําบางพระ อางเก็บน้ําหนองคอ อางเก็บน้ํามาบประชัน และอยูระหวางวางแผนการกอสรางอีก        
5 แหง 
 การปกครอง และประชากร 
  จังหวัดชลบุรแีบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ กบั 1 กิ่งอําเภอ 
 การศกึษา และสาธารณสุข 
  จังหวัดชลบุรี จัดระบบการศึกษาเปน 2 ระบบ คือการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนโดยการศึกษาในระบบโรงเรียน มีนักเรียน นักศึกษา จํานวนทั้งส้ิน 245,268 คน มีสถานศึกษา         
450 แหง ครู อาจารย 10,537 คน 
  ดานการสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรีน้ันมีโรงพยาบาล 28 แหง สถานีอนามัย 119 แหง แพทย    
611 คน ทันตแพทย 82 คน พยาบาล 2,531 คน ผูชวยพยาบาล 926 คน มีเตียงรองรับผูปวย 3,733 เตียง โดยมี
อัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คน เทากับ 2,547 และอัตราสวนประชากรตอเตียงผูปวย เทากับ 1 ตอ 417 
 สภาพเศรษฐกจิทั่วไป 
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  ในป พ.ศ. 2543 จังหวัดชลบุรีมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ท้ังหมด 243,506 ลาบาท ป 2544 
จํานวน 260,656 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.36 ประชากรมีรายไดเฉลี่ย/หัว/ป 2543 จํานวน 243,499 บาท ป 2544 
จํานวน 258,844 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.30 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก ป 2543 ในอัตรารอยละ 1.14 
จัดเปนลําดับที่ 2 ของภาคตะวันออก และลําดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง 
  มีพื้นที่สําหรับทําเกษตรกรรมรวม 1,351,828 ไร รอยละ 49.65 ของพื้นท่ีจังหวัด  พืชเศรษฐกิจที่
สําคัญประกอบดวยพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว 136,815 ไร มันสําปะหลัง 330,511 ไร ออยโรงงาน 263,716 ไร สับปะรด 
57,904 ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 3,540 ไร และอ่ืนๆไมยืนตนประกอบดวย ขนุนหนัง 50,203 ไร มะมวง 137,519 ไร 
มะมวงหิมพานต 45,949 ไร ปาลมน้ํามัน 64,334 ไร ยางพารา 117,521 ไร ทุเรียน 432 ไร 
 ดานการปศุสัตว มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รวม 14,955 ราย มีกรเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เชน โคนม โคเนื้อ กระบือ 
สุกร และไกพ้ืนเมือง 
 ดานการประมง จังหวัดชลบุรีมีการประกอบอาชีพประมงแบงเปน 3 ประเภท ไดแก การประมงทะเล 
ปริมาณสัตวนํ้าที่จับได 29,378.12 ตัน มูลคารวม 674,762,840 บาท การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ปริมาณน้ําจืด 11,814.61 ตัน 
มูลคา 203,567,900 บาท และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ปริมาณสัตวนํ้า 39,492.47 ตัน มูลคารวม 450,038,400 บาท 
รวมการประกอบอาชีพประมงทั้ง 3 ประเภท มีปริมาณสัตวนํ้าทั้งสิ้นรวม 80,685.20 ตัน มูลคารวม 1,328,369,140 
บาท สําหรับกุงกุลาดํา มีพื้นที่เลี้ยง 10,182 ไร  ผูเลี้ยง 940 ราย ไดผลผลิตเฉลี่ย 221 กก./ไร  มีการเลี้ยงปละ 2 ครั้ง 
ผลผลิตรวม 2,252.47 ตัน ราคากลาง โดยประมาณ 120 บาท/กก. มีมูลคารวม 270,296,400 บาท 
 ดานการทําเหมืองแร ในปจจุบันเหมืองแรที่มีการผลิตอยางตอเนื่องมีเพียงแรเดียว ไดแก เหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง โดยแยกเปน 2 ชนิด คือ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 
 ดานอุตสาหกรรม ในป 2546 จังหวัดชลบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ข้ึนอยูกับสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 1,705 แหง เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 960 แหง ขนาดกลาง 589 แหง และขนาดใหญ 156 แหง 
มีจํานวนคนงานทั้งสิ้น 111,317 คน เงินทุนจํานวน 467,431 ลานบาท และยังมีการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยูกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยตรง อีก 4 แหง ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตและนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมจึงมีจํานวนรวมกันทั้งส้ิน 1,926 แหง คนงาน 155,721 คน เงินลงทุน 467,431 ลาบาท 
 การคมนาคม และขนสง จังหวัดชลบุรีมีจุดเดนในดานการคมนาคมขนสง คือ เปนจังหวัดท่ีมีเสนทาง
คมนาคมที่ดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ และมีระบบการคมนาคมขนสงทั่วถึงและสะดวกทุกดาน ทั้งการขนสง
ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งมีการขนสงทางทอสําหรับของเหลว เชน น้ํามันและสารเคมี 
ปจจุบันจังหวัดชลบุรีอาศัยการขนสงทางบกเปนหลักมีทั้งทางรถยนต และรถไฟ ซึ่งการขนสงทางรถไฟนั้นการ
รถไฟแหงประเทศไทยไดดําเนินการกอสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา ข้ึนเพื่อรองรับการขนสง
สินคาจากทาเรือน้ําลึกสัตหีบ แหลมฉบัง และมาบตาพุด 
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 ดานการทองเที่ยว  เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่ดีจึงเอื้อตอการทองเที่ยวเปน
อยางมาก โดยสถานที่ทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีน้ันเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีสวยงามและมีอยูเปนจํานวนมาก และ
หลากหลายกระจายอยูทุกอําเภอของจังหวัด มีทั้งสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
วัด เมืองจําลอง พระพุทธบาท ซ่ึงสถานที่ทองเท่ียวประเภทนี้มีอยูกวา 20 แหง นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยว ทาง
ศิลปะวัฒนธรรม เชน อางศิลา สถาบันทางวิทยาศาสตรทางทะเล อุทยาน และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตทิีม่มีากที่ 
เชน น้ําตก ภูเขา สวนสัตวเขาเขียว เกาะสีชัง   สวนเสือศรีราชา และชายทะเลตางๆ นับไดวาแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดชลบุรีนั้นเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนที่นี่ เพราะมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญและหลากหลาย เหมาะ
กับบุคคลทุกวัย น่ันเอง 
 
จังหวัดระยองจังหวัดระยอง  
 สภาพภูมิศาสตร และขนาดที่ตั้ง 
  จังหวัดระยองเปนจังหวัดทางภาคตะวันออกอยูหางจาก กรุงเทพมหานคร 179 กิโลเมตร   มีเนื้อที่
ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร อาณาเขตทิศเหนือติดอําเภอหนองใหญ อําเภอบอทอง และ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทิศใตติดฝงทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ของอาวไทย  ทิศตะวันออก ติดเขตอําเภอ
นายายอาม และอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันตก ติดเขตอําเภอ   สัตหีบ และอําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 
  สภาพภูมิประเทศ ประกอบดวย ที่ราบชายฝงที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแองลุมน้ํา
ระยอง และท่ีลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเปนลอนลูกคลื่นสูงต่ําสลับกันไป รวมกับพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ 
ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยูประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัด
เปนแนวยางจากอําเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงน้ํา 
  จังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,535,000 ไร (รอยละ 69) พื้นที่ปาไม และอุทยานแหงชาติ 
513,743 ไร (รอยละ 23) โดยเปนพื้นที่ที่มีสภาพปาไมสมบูรณเหลืออยูจริงเพียง 130,625 ไร รอยละ (59) และพื้นที่
อ่ืนๆ 171,257 ไร (รอยละ 8) 
  ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง มีแมนํ้าสําคัญ 2 สาย คือ แมนํ้าระยอง ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผาน
ทองท่ีอําเภอปลวกแดง อําเภอบานคาย อําเภอเมืองระยอง ไหลลงสูทะเลที่ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง และ
แมนํ้าประแสร ยาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากทิวเขาในจังหวัดจันทบุรี ไหลผานทองที่ของ กิ่งอําเภอเขา
ชะเมา อําเภอแกลง ลงสูทะเลที่ตําบลปากน้ําประแสร อําเภอแกลง 
 การปกครองและประชากร 
   วันที่ 31 มีนาคม 2547 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 560,077 คน แยกเปนชาย 279,307 คน หญิง 280,770 
คน โดยมีความหนาแนนของประชากร ตอพ้ืนที่ของจังหวัด 157 คน/ตางกิโลเมตร 
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  แบงเขตการปกครองเปน 6 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ โดยประกอบดวย 58 ตําบล 437 หมูบาน สวนดาน
การปกครองทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง 
เทศบาลตําบล 14 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 54 แหง 
 การศึกษาและสาธารณสุข 
  ในดานการศึกษา จําแนกเปน 2 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีสถานศึกษา 275 แหง มีครู/อาจารย 5,089 คน นักเรียน/นักศึกษา 124,861 คน คิดเปนอัตราสวน ครู/
อาจารย ตอนักเรียนนักศึกษา 1:25 
  สําหรับดานสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐ 7 แหง โรงพยาบาลเอกชน 7 แหง สถานีอนามัยครบ
ทุกตําบลจํานวน 49 แหง โดยมีอัตราเพตียงตอประชากรเทากับ 1:443 (สูงกวามาตรฐานที่กําหนด 1:500) 
 สภาพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดระยองเปนจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกๆดาน มี
สภาพเศรษฐกิจที่ดี มีรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ จากขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2544 รายไดตอหัวของประชากรเทากับ 545,305 บาท/คน 
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงตะวันออก หรือโครงการ Eastern 
Seaboard เปนฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญนํารายไดเขามาพัฒนาประเทศจํานวนมากมายจากการพัฒนาสงผลไมจังหวัด
ระยองเปนศูนยอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เปนศูนยกลางความเจริญแหงใหม มีการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุดของประเทศ  มีการจางจํานวนมาก  เปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีการจัดเตรียม
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไวอยางสมบูรณ เพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการผสมผสานการ
พัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม และภาคการทองเที่ยวอยางลงตัว และเกื้อกูลกัน ดังคําขวัญท่ีวา 

ผลไมรสล้ํา อตุสาหกรรมกาวหนา น้ําปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก 
  จากการที่จังหวัดระยองเปนศูนยอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมตอเนื่อง สงผลใหจังหวัด
ระยองเปนเมืองที่มีเศรษฐกิจดีมีความเจริญอยางตอเนื่อง โดยมีฐานเศรษฐกิจสําคัญของชาติ ครบถึง 5 สาขา คือ 
  1. สาขาอุตสาหกรรม จากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก สงผล
ใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึนอยางตอเนื่อง เกิดนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรม ชุมชน
อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวมทั้งส้ิน 17 แหง 
  2. สาขาเหมืองแรและยอยหิน จังหวัดระยองมีการทําเหมืองแรที่สําคัญไดแก แรทรายแกว แรปูน 
แรหินแกรนิต เพื่อการกอสรางและใชในโครงการใหญ เชนการถมทะเล เพ่ือการกอสรางทาเรือ เปนตน นอกจากี้ยัง
มีกาชธรรมชาติจากอาวไทยสงมายังโรงงานแยกกาชธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีมาบตาพดุ 
จังหวัดระยอง และยังมีโรงกลั่นน้ํามัน 3 แหง 
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  3. สาขาเกษตรกรรม มีการทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว โดยผลผลิตที่สําคัญ คือ ยางพารา (3,300 
ลานบาท) ทุเรียน (2,500 ลานบาท) สับประรด (1,100 ลานบาท) มันสําปะหลัง (240 ลานบาท) เงาะ (200 ลานบาท) 
มังคุด (150 ลานบาท) มีเนื้อที่ทําการเกษตร 1,535,000 ไร คิดเปนรอยละ 69 ของพื้นท่ีจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร 
55,433 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.48 ของครัวเรือนทั้งหมด 
  จังหวัดระยองมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ ทําใหมีการประกอบอาชีพประมง
ตลอดแนวชายฝง ทําประมงน้ําเค็ม น้ําจืด และน้ํากรอย มีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางแพรหลายโดยเฉพาะกุงกุลาดํา 
ท้ังนี้มีผูประกอบอาชีพประมงที่ขอจดทะเบียนอาชญาบัตรจํานวน 857 ลํา มีครัวเรือนประมงทะเล 1,289 ครัวเรือน 
  4. สาขาการทองเที่ยวและการบริการ เนื่องดวยจังหวัดระยองเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพความพรอม
ดานการทองเท่ียวสูง มีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะเกาะเสม็ดที่มีชายหาดสวยงาม มีทรายท่ีขาว
สะอาดไมเหมือนท่ีอ่ืน จึงเรียกวา ทรายแกว แหงเดียวของประเทศ และยังเปนแหลงผลิตอาหารทะเลและผลไมที่มี
ช่ือเสียงรสชาติอรอย มีสถานที่สะดวกสบาย ทั้งโรงแรมระดับหาดาว และระดับรองมากมายกวา 170 แหง โดยป 
2546 มีผูมาเยือนจังหวัดระยอง 2.5 ลานคน ทํารายได 7,800 ลานบาท 
  5. สาขาธุรกิจและการพาณิชย มีการประกอบธุรกจิการคาอยางกวางขวาง ทั้งการคาปลีกและการคา
สงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา การขอจดทะเบียนเพื่อการประกอบธุรกิจมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากภาครัฐได
ดําเนินนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
  การนําเขา-สงออก จังหวัดระยองเปนศูนยกลางในการสงออก โดยมีทาเรือนํ้าลึก ขนาดใหญ 2 แหง 
คือ ทาเรือมาบตาพุดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและทาเรือทีพีไอ ของบริษัท ปโตรเคมีกัล จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งทาเรือดังกลาวสวนใหญขนสงสินคาประเภทปโตรเลี่ยม เคมีภัณฑ และเหล็ก โดยมีมูลคาของสินคา
สงออกผานดานศุลกากร มาบตาพุดประมาณปละ 161,000 ลานบาท สําหรับการจัดเก็บภาษีทุกประเภทของจังหวัด
นําสงเปนรายไดแผนดินในชวงป 2546 มีการจัดเก็บทั้งสิ้น  57,765 ลานบาท 
 
จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี 
 สภาพภูมิศาสตร ขนาดและที่ตั้ง 
  จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทยหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 223 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีโดยรวมประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร ทิศเหนือติดจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแกว ทิศใตติดจังหวัดตราด และอาวไทย ทิศตะวันออกติดจังหวัดตราดและ
ประเทศกัมพูชา สวนทิศตะวันตกติดจังหวัดระยอง และอาวไทย 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี มีฝนตกชุกนานประมาณปละ 5 เดือน มีปริมาณน้ําฝนวัด
ได 3,509 มิลลิเมตร 
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 การปกครองและประชากร 
  จังหวัดจันทบุรีแบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 76 ตําบล 721 หมูบาน การปกครอง
ทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลองคการบริหารสวนตําบล มีประชากรทั้งสิ้น 511,587 คน 
มีความหนาแนนของประชากร 79.09 คนตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร 
 สภาพเศรษฐกิจทั่วไป 
  ดานการเกษตร จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรทั้งหมด จํานวน 2,054,326 ไร คิดเปนรอยละ 
51.86 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด โดยพื้นท่ีรอยละ 73 ของพื้นท่ีการเกษตรเปนพื้นที่ปลูกตนไมยืนตน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของจังหวัดจันทบุรี คือ ทุเรียน ซึ่งเปนผลไมท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและทํารายไดใหกับจังหวัดมากที่สุด โดย
ปจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูกทั้งสิ้น 279,923 ไร มากที่สุดในภาคตะวันออก และเปนอันดับหนึ่งของประเทศ รองลงมา คือ 
เงาะ มีพื้นที่ปลูกท้ังสิ้น 193,596 ไร และมังคุด มีพื้นที่ปลูก 85,906 ไร 
  ดานการคา การคาของจังหวัดจันทบุรี จัดวาอยูในเกณฑดี ทั้งในดานการผลิตและการจําหนาย 
เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม การปลูกพืชสวน ไมผล ไมยืนตน และพืชไร ลักษณะการคาสวน
ใหญเปนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 
 การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 
  จากการที่จังหวัดจันทบุรี มีเขตแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงทําใหมีการคาขายชายแดนบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ผานทางดานศุลกากรจันทบุรี ตั้งแตป 2535-2547 (มีนาคม 2547) มีมูลคาทั้งสิ้น 8,338.86 ลาน
บาท แยกเปนมูลคาการสงออก 5,986.59 ลานบาท มูลคาการนําเขา 2,352.27 ลานบาท ดุลการคาเกินดุล 3,634.32 
ลานบาท 
  ประเภทสินคาสงออกและนําเขา สินคาสงออกกัมพูชาท่ีสําคัญของไทย คือ สินคาเชื้อเพลิง ไดแก 
นํ้ามันเบนซินพิเศษออกแทน  95 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเบนซินธรรมดา ออกเทน  91 เปนตน สินคา
อุตสาหกรรม ไดแก บะหมี่สําเร็จรูป น้ําตาลทราย นมขนหวานแปลงไขมัน และสินคาเครื่องดื่ม ไดแก เบียร 
เครื่องดื่มบํารุงกําลัง น้ําผลไม สวนสินคานําเขาจากกัมพูชา คือ สินคาไมและผลิตภัณฑ ไดแก ไมไผลํา สินคาหนัง
และผลิตภัณฑจากหนัง ไดแก หนังโคหมักเกลือ 
 ศักยภาพของจังหวัดจันทบุร ี
  จังหวัดจันทบุรี มีศักยภาพหลายประการที่จะเอื้ออํานวยประโยชนตอการพัฒนา ไดแก 
   1. ดานทําเลที่ตั้ง เปนจังหวัดท่ีติดตอเชื่อมโยงกับฐานอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ เอ้ือตอ
การพัฒนาเปนศูนยกลางการคา การสงออกภายในประเทศ และระหวางประเทศ 
  2. ศักยภาพทางดานทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เปนจังหวัดที่มีพื้นที่
เหมาะสมสําหรับ เกษตรกรรมทุกดาน เปนแหลงผลิตแรรัตนชาติที่มีช่ือเสียงในระดับโลก มีทรัพยากร ชายหาด 
ภูเขา น้ําตกที่สวยงาม รวมทั้งเปนเมืองเกาแก มีประวัติศาสตรยาวนาน มีแหลงประวัติศาสตรท่ีสาํคญั มโีบราณสถาน 
โบราณวัตถุมากสาย มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

29 



 
  3. ศักยภาพดานโครงสรางทางกายภาพ เปนจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมทางบกเชื่อมโยงกับ 
ฐานเศรษฐกิจของประเทศ และประเทศแถบอินโดจีน มีระบบสาธารณูปโภคพรอมเพรียงกัน 
  4. ศักยภาพดานการศึกษาและสาธารณสุข เปนจังหวัดที่มีระบบการศึกษาและสาธารณสุขอยูใน
ระดับสูงกวา เกณฑมาตรฐานมีสถาบันการศึกษาที่สําคัญหลายแหง มีพืชสมุนไพรหลากหลาย 
  5. ศักยภาพทางดานปจจัยการผลิต เปนจังหวัดท่ีมีระบบการศึกษาอยูในเกณฑสูง การพัฒนาฝมือ
แรงงานจึงมีปญหานอยกวาจังหวัดอ่ืน ราคาที่ดินอยูในเกณฑไมสูงมากเมื่อเทียบกับจังหวัดใกลเคียง วัตถุดิบประเภท 
ผลไม ยางพารา และอาหารทะเลมีศักยภาพในการผลิตสูง สําหรับแรรัตนชาติ ปจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีวัตถุดิบนอย 
แตสามารถนําเขาจากตางประเทศได ประกอบกับแรงงานของจังหวัด มีศักยภาพในการเจียระไนพลอย จึงเปน
จังหวัดท่ีเหมาะสมสามารถเปนศูนยกลางอัญมณีแหงชาติรองจากกรุงเทพมหานคร 
  6.  ศักยภาพทางดานผลผลิตและสินคาพ้ืนเมือง เปนจังหวัดที่มีสินคาพื้นเมืองที่หลากหลาย เชน 
เสื่อกก ผลิตภัณฑจากกก มีผลไมที่หลากหลาย มีอัญมณีท่ีมีช่ือเสียง มีแหลงทองเท่ียวมากมาย มีผลผลิตจาก
เกษตรกรรมทุกดาน มีประวัติศาสตรยาวนาน เหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการคา การทองเที่ยว ของประเทศและ
ของโลก 
 
จังหวัดตราดจังหวัดตราด  
 สภาพภูมิศาสตร ขนาดและที่ตั้ง 
  จังหวัดตราดเปนจังหวัดภาคตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออกติดราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยมีเทือกเขาบรรทัดเปนเสนพรมแดนทอดยาวไปทางตะวันออกเฉียงใตจนติดชายทะเลที่อาวไทย และ
นานน้ําของกัมพูชา ทิศใตติดอาวไทย มีพรมแดนติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเลรวมกันใน
ระยะทางเพียง 320 กิโลเมตร ก็สามารถเชื่อมตอเวียดนามตอนใตไดสะดวก 
  สภาพภูมิประเทศตอนบนเปนภูเขาสูงและที่สูงตอนกลาง ชายฝงทะเลตอนใตท่ีราบแคบ ที่ราบลุม
นํ้าตอนกลางและตะวันออก เหมาะสําหรับทํานาขาวและปลูกผลไมที่ราบบริเวณภูเขาตอนบนและตอนกลาง เปน
พ้ืนท่ีที่เหมาะแกการทําสวนผลไม ยางพารา และปลูกสับปะรด นอกจากนี้ยังมีเกาะตางๆ มีประชากรอาศัยอยู 52 
เกาะ อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 26-29 องศาเซลเซียส มีฝนตกตลอดทั้งป คือ 220 วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได 4,398.1       
มิลิเมตร 
 ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ํา 
  ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดมีพ้ืนที่ 853,564 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพ้ืนที่
ท้ังจังหวัด ในจํานวนนี้เปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 469,752 ไร พื้นที่ท่ียังคงสภาพปามากที่สุดอยูบริเวณเกาะตางๆ ทาง
ตอนกลาง และตอนบนของจังหวัด ปจจุบันมีปาสงวนแหงชาติ 14 แหง อุทยานแหงชาติ 2 แหง แหลงน้ําที่สําคัญ
ไดแก แมนํ้าตราด อันเปนแมนํ้าที่ใหญที่สุด มีตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัด แมนํ้าเวฬุเปนแมนํ้าที่แบงเขตจังหวัด
ตราดและจันทบุรี ไหลผานเขตเกษตรกรรมของทั้งสองจังหวัด 
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 การปกครองและประชากร 
  จังหวัดตราดแบงการปกครองเปน 5 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 38 ตําบล 260 หมูบาน การปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดตราด เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 8 แหง และองคกร
บริหารสวนตําบล 34 แหง ขอมูลเดือนมิถุนายน 2546 มีประชากรทั้งสิ้น 225,188 คน เปนชาย 113,713 คน เปนหญิง 
111,475 คน รอยละ 93 อาศัยอยูนอกเขตเมือง และความหนาแนนของประชากร 78.61 คนตอตารางกิโลเมตร 
 การศึกษาและสาธารณสุข 
  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัด จํานวน 142 โรงเรียน  มีนักเรียน 
41,185 คน สําหรับสถานศึกษาระดับกลาง (หลักสูตรวิชาชีพและอาชีวศึกษา) มี 3 แหง นักศึกษา 2,438 คน มี
โรงพยาบาลของรัฐ 7 แหง เอกชน 1 แหง รวม 614 เตียง มีแพทย 58 คน ทันตแพทย 15 คน พยาบาล 471 คน 
เจาหนาท่ีพยาบาลและผูชวยพยาบาลจํานวน 6 คน มีสถานีอนามัย 66 แหง       มีคลินิกทุกประเภท จํานวน 56 แหง 
 สภาพเศรษฐกิจทั่วไป 
  ในป 2543 จังหวัดตราดมีมูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ทั้งหมด 14,288 ลานบาท ประชากรมี
รายไดเฉลี่ย 71,838 บาทตอคนตอป (อันดับ 14 ของประเทศ) สาขาการผลิตที่สําคัญมีมูลคา ดังนี้ สาขาเกษตรกรรม 
รอยละ 35.1 สาขาการคาสงและคาปลีก รอยละ 20.6 สาขาการบริการและการทองเที่ยว รอยละ 14.3 สาขา
อุตสาหกรรม รอยละ 8.5 สาขาการคมนาคมและขนสง รอยละ 5.5 สาขาการธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย รอยละ 2.8 สาขาการกอสราง รอยละ 2.6 สาขาที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตสูงสุดไดแก 
สาขาที่เกี่ยวของกับการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สําหรับเนื้อที่เพาะปลูกมีประมาณ 484,840 ไร แยกเปนขาวเจานา
ป 30,352 ไร ไดผลผลิต 14,023 ตัน สับปะรด 25,895 ไร ไดผลผลิต 56,911 ตัน มันสําปะหลัง 1,335 ไร ไดผลผลิต 
2,023 ตัน ยางพารา 200,282 ไร ไดผลผลิต 39,899 ตัน เงาะ 82,283 ไร ไดผลผลิต 96,892 ตัน ทุเรียน 41,686 ไร ได
ผลผลิต  51,005 ตัน มังคุด 19,505 ไร ไดผลผลิต 13,013 ตัน ที่เหลือเปนพืชชนิดอ่ืนๆ 
  ในดานการเกษตรยางพาราเปนพืชที่มีอัตราการเพิ่มสูงสุด เงาะเปนพืชที่มีการลดพื้นที่สูงสุด 
สืบเนื่องจากปจจัยดานราคาจังหวัดมีรายไดจากการประมงปละประมาณ 4,800 ลานบาท เปนประมงทะเลประมาณ
รอยละ 60 ท่ีเหลือเปนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (14,000 ไร) การเลี้ยงสัตวอื่นๆ เพ่ือการพาณิชยยังมีไมมากนัก 
  จังหวัดตราดมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมด 546 แหง เงินลงทุน 1,263.32    ลานบาท 
จํานวนคนงานทั้งสิ้น 3,998 คน 
 การคมนาคมและขนสง 
  การคมนาคมสวนใหญใชทางถนน มีเครือขายครอบคลุมทุกอําเภอ ถนนสายหลักคือ ถนนสุขุมวิท 
และทางหลวง 318 (ตราด-บานหาดเล็ก) มีทางเรือมาตรฐานเพื่อการประมง ขนสง และการทองเที่ยว จํานวน 10 ทา 
แตสวนใหญเปนทาขนาดเล็กของเอกชน การเดินทางระหวางเกาะกับชายฝงมีทั้งเรือจางเหมาและประจําทาง มี
สนามบินพาณิชย 1 แหง ปจจุบันมีสายการบินเอกชนบินตรง กรุงเทพ-ตราด ไปและกลับวันละ 4 เท่ียว มีแผนขยาย
เสนทางการบินไป เกาะสมุย สุโขทัย หลวงพระบาง และเสียมเรียบ เพื่อเชื่อมโยงการทองเท่ียว และมีศักยภาพเพียง
พอที่จะจัดเครื่องเหมาลําเพื่อขนสงสนิคาตางๆ ไดอยางสะดวก 
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 การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 
  จากการที่ตราดมีพรมแดนทางบดติดกับจังหวัดพระตะบอง  โพธิสัตย  และเกาะกง  ของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีนานน้ําตอกับราชอาณาจักรกัมพูชาและเวียดนาม ประกอบกับไทยมียุทธศาสตรความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeycwady-Chao Phraya-MekonEconomic Cooperation Strategy 
: ACMECS) ตามปฏิญญาพุกาม (Bagen Declaration) มีโครงการพัฒนาและใหความชวยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา
ในพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม คมนาคม ประกอบกับมีความสัมพันธอันดีตอกัน ทําใหตราดมีศักยภาพและความ
พรอมท่ีจะทําการคากับประเทศเพื่อนบานทั้งทางบก ทะเล และอากาศ 
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