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พฤษภาคม ๒๕๕๕
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คุ้มครองชาวเมืองชลบุรีและผู้ ที่เคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ
ได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุข
จึงเป็นปูชนียสถานที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวชลบุรี
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ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานพัฒนาจังหวัด

 ข้อมูลทั่วไป
ชลบุ รี เป็ น จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของประเทศไทยหรื อ
ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างเก่าแก่อยู่
ในราวสมัยทวาราวดีหรือสมัยขอมนั่นเอง เขตจังหวัดชลบุรีมีเมืองที่เกิดขึ้นใน
สมัยนั้น ๓ เมืองด้วยกัน คือ เมืองพญาเร่ ในเขตอาเภอบ่อทอง เมืองพระรถใน
เขตอาเภอพนัสนิคม และเมืองศรีพโลในเขตอาเภอเมืองชลบุรี เมือง ๓ เมืองนี้มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คือ เมืองพญาเร่ติดต่อกับเมืองพระรถโดยคลองหลวง
ปัจจุบันคลองยังอยู่และเป็นคลองสายที่สาคัญและยาวที่สุดของจังหวัดชลบุรี
การทานาในอาเภอพนัสนิคม และอาเภอพานทองอาศัยน้าจากคลองนี้ ซึ่งมีแคว
หลายแคว แควใหญ่ที่สุด คือ แควที่เกิดจากทิวเขาป่าแดงไหลผ่านตลาดอมพนม
และเมื อ งพระรถติ ดต่ อ กับ เมื องศรี พ โลทางถนน (ปั จ จุบั น แนวถนนยั งมี อ ยู่ )
จากการสั น นิ ษ ฐานโดยอาศั ย หลั ก ฐานทางโบราณสถานและลั ก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ประกอบกัน เมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังกัน
ไม่นานนักกล่าวคือ เมืองพญาเร่เกิดขึ้นก่อน จากนั้นเมืองพระรถเกิดขึ้นในระยะ
ต่อมา จากนั้นเมืองศรีพโล ก็เกิดขึ้นตามมาและต่อมาก็กลายเป็นจังหวัดชลบุรี
ซึ่ง มี อาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามมารวมกันเป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี
ในปัจจุบัน
ขนาดและที่ตงั้
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยหรือริมฝั่งทะเล
ด้านตะวันออกของอ่าวไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๒ องศา ๓๐ ลิปดา ถึง ๑๓ องศา
๓๔ ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิบดา ถึง ๑๐๑ องศา ๔๕ ลิบดา
ตะวันออก มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ สายบางนา – ตราด เป็นระยะทางประมาณ ๘๑ กิโลเมตร
และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ กรุงเทพฯ – ชลบุรี ระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ ๔๕ นาที มีพื้นที่ทั้งจังหวัด ประมาณ

-๒๔,๖๑๑.๘๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๗๒๖,๙๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕
ของพื้นที่ประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่ราบลุ่ม
และที่ราบติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ลักษณะภูมิประเทศ
แบ่งออกได้ ดังนี้
๑) พื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขา จะอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดเป็นแนวยาว
จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต้ โดยเขตที่มีความสูงจาก
ระดับน้าทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตรขึ้นไป จะอยู่ด้านตะวันออกของจังหวัด ซึ่งอยู่
ในเขตอาเภอบ่อทองและอาเภอหนองใหญ่ ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจันทบุรี
๒) ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม จะอยู่ตอนบนของจังหวัดในเขตอาเภอพานทอง
อาเภอพนัสนิคมและแนวกึ่งกลางของด้านตะวันตก
๓) ส่วนที่ติดกับทะเล อยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่อาเภอเมืองจนถึง
อาเภอสัตหีบ ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบตาม
ชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็ก ๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีลักษณะ
เว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มต่าน้าทะเลท่ว มถึง มีป่าชายเลนหรือโกงกางขึ้นตั้งแต่ใน
เขตอาเภอเมืองชลบุรี ถัดลงไปเป็นอาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุงและอาเภอ
สัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของจังหวัด
๔) ส่ ว นที่ เ ป็ น เกาะ อยู่ ห่ างจากชายฝั่ ง ทะเลออกไปประมาณ ๑๐
กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นเกาะเล็กและเกาะใหญ่ประมาณ ๔๖ เกาะ
เกาะที่สาคัญที่สุดคือเกาะสีชังและมีฐานะเป็นอาเภอ นอกจากนี้ยังมีเกาะแสมสาร

-๓เกาะล้าน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผ่ เป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและ
พักผ่อน
ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศของจั ง หวั ด ชลบุ รี โดยทั่ ว ไป ฤดู ร้ อ นไม่ ร้ อ นจั ด
ฤดู ห นาวอากาศไม่ แ ห้ ง แล้ ง มาก มี ฝ นตกชุ ก สลั บ กั บ แห้ ง แล้ ง ปี ๒๕๕๒
วัดปริ มาณน้ าฝนได้ ๑,๕๗๔.๔ มิล ลิ เมตร บริ เวณใกล้ ภูเขามีฝ นตกมากกว่ า
บริเวณใกล้ชายทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน
 ข้อมูลประชากรและการปกครอง
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ชลบุ รี แ บ่ ง การปกครองออกเป็ น ๑๑ อ าเภอ ๙๒
ตาบล ๖๘๗ หมู่บ้าน โดยมีอาเภอต่าง ๆ ดังนี้ อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอ
บ้านบึง อาเภอบางละมุง อาเภอพานทอง อาเภอพนัสนิคม อาเภอศรีราชา
อาเภอ สัตหีบ อาเภอหนองใหญ่ อาเภอบ่อทอง อาเภอเกาะสีชังและอาเภอ
เกาะจันทร์
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ
จั งหวัดชลบุ รี ประกอบด้ว ย ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง จานวน ๑๒๓
หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค จานวน ๓๓ หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมื อ ง ๑๐ แห่ ง เทศบาลนคร ๑ แห่ ง เทศบาลต าบล ๓๓ แห่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล ๕๓ แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ ๑ แห่ง
ได้แก่ เมืองพัทยา มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,338,656 คน เป็นชาย
656,537 คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของประชากรทั้งหมด) และ

-๔หญิ ง 682,119 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๑ ของประชากรทั้ ง หมด)
มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๗๐๖,๒๗๗ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร
โดยเฉลี่ย ๓๐๒ คนต่อตารางกิโลเมตร
ป่าไม้
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน ๙ ป่า เนื้อที่รวมทั้งสิ้น
๙๐๖,๓๙๖ ไร่ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง เนื้อที่ ๑๐๓,๐๗๕ ไร่
ป่าเขาเขียว เนื้อที่ ๕๕,๖๒๕ ไร่ ป่าท่าบุญมี- ป่าบ่อทอง เนื้อที่ ๑๗๐,๖๒๕ ไร่
ป่าคลองตะเคียนเนื้อที่ ๓๗๘,๗๕๐ ไร่ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง เนื้อที่
๑๖๐,๖๒๕ ไร่ ป่าเขาชมพู่ เนื้อที่ ๒๘,๕๘๙ ไร่ ป่าเขาพุ เนื้อที่ ๕,๔๘๒ ไร่
ป่าเขาหินดาดและป่าเขาไผ่ เนื้อที่ ๒,๑๒๕ ไร่ ป่าเขาเรือแตก เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร่
มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน ๒ แห่ง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๑๒๘,๘๑๒ ไร่
ดังนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ เนื้อที่ ๙๐,๔๓๗ ไร่ ป่าเขาอ่างฤาไน
เนื้อที่ ๓๘,๓๗๕ ไร่ และมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน ๒ แห่ง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น
๑๓,๘๙๙ ไร่ ดังนี้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้าบางพระ เนื้อที่ ๑๑,๖๐๐ ไร่
ป่าเขาชีโอน เนื้อที่ ๒,๒๙๙ ไร่
นอกจากนี้ ยั ง มี ว นอุ ท ยาน จ านวน ๑ แห่ ง ได้ แ ก่ วนอุ ท ยานน้ าตก
เขาเจ้าบ่อทอง เนื้อที่ ๑๙,๔๗๕ ไร่ พื้นที่ป่าในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้า ชั้น ๑,๒
เนื้อที่ ๗๕,๒๓๕ ไร่ และพื้นที่อนุรักษ์และป่าชายเลน เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๔,๕๑๐ ไร่

-๕ ข้อมูลเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชลบุรี
ปี ๒๕๕๓ จังหวัดชลบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ๕๓๒,๙๖๕ ล้านบาท
แบ่ งเป็ น ภาคเกษตรกรรม ประกอบด้ ว ยสาขาเกษตรกรรม การล่ าสั ตว์และ
การป่าไม้ ๒๒,๑๘๓ ล้านบาท สาขาประมง ๑,๐๖๘ ล้านบาท นอกภาค
เกษตรกรรม ๕๑๐,๗๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วย สาขาทาเหมืองแร่และย่อยหิน
๒,๕๙๑ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) ๓๐๕,๖๐๕ ล้านบาท สาขาการ
ไฟฟ้า ก๊าซ การประปา ๓๕,๓๙๗ ล้านบาท สาขาการก่อสร้าง ๑๒,๗๖๑ ล้าน
บาท สาขาการค้าส่ง ค้าปลี กฯ ๓๘,๐๔๓ ล้านบาท สาขาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร ๒๓,๙๐๔ ล้านบาท สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคม ๕๕,๕๔๖ ล้ านบาท สาขาตั ว กลางทางการเงิ น ๘,๔๑๑ ล้ านบาท
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ๖,๙๑๒ ล้านบาท สาขาการบริหารราชการฯ
๘,๔๐๕ ล้านบาท สาขาการศึกษา ๖,๙๑๒ ล้านบาท สาขาบริการด้านสุขภาพฯ
๔,๔๔๗ ล้านบาท สาขาให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
๑,๘๘๒ ล้านบาท และสาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ๒๐๒ ล้านบาท อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๒ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จานวน
๔๔๑,๐๖๒ บาท เป็นลาดับที่ ๕ ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา อั ต ราการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ ๑๒
การเกษตรกรรม
พื้นที่ทาการเกษตร รวม ๑,๒๒๘,๖๙๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๖
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่เพาะปลูกข้าว ๑๕๖,๐๗๒ ไร่ (ร้อยละ
๑๒.๕๖) พืชไร่ ๕๓๕,๘๑๘ ไร่ (ร้อยละ ๔๓.๑๔) พืชผัก ๑๓,๑๓๒ ไร่ (ร้อยละ

-๖๑.๐๖) ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ๕๓๖,๔๘๙ ไร่ (ร้อยละ ๔๓.๑๙) และไม้ดอกไม้ประดับ
๖๔๑ ไร่ (ร้อยละ ๐.๐๕) พืชเศรษฐกิจที่สาคัญที่มีการเพาะปลูกกันมาก คือ
พืชไร่นา/ ไม้ยืนต้น ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน สัปปะรด ข้าวนาปี และ
ปาล์มน้ามัน มีครัวเรือนเกษตรกร รวม ๓๙,๓๕๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๗.๗๔ ของครัวเรือนทั้งจังหวัด (ครัวเรือนจังหวัดชลบุรี ๗๑๙,๕๒๔ ครัวเรือน)
การปศุสัตว์
พื้นที่ทาปศุสัตว์ ๔๗๕,๗๕๔.๔๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๐ ของพื้นที่
จังหวัด มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม ๓๖,๐๙๔ ราย โรงฆ่าสัตว์ ๑๑๒ แห่ง
สหกรณ์โคนม ๑ แห่ง
การประมง
มีพื้นที่ทาการประมง ๖๑,๔๘๓.๒๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑ ของพื้นที่
จัง หวั ด โดยมี การท าประมงทะเล เพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าจื ดและประมงชายฝั่ ง
ซึ่งสัตว์น้าที่จับได้มากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่ ปลากะตัก ปลาเป็ด หมึก ปลานิล
ปลาเลย
การอุตสาหกรรม
จัง หวัด ชลบุ ร ี เป็น พื ้น ที ่เ ป้า หมายโครงการพัฒ นาพื ้น ที ่ช ายฝั ่ง
ทะเลภาคตะวัน ออก ปี ๒๕๕๓ มีโ รงงานอุต สาหกรรม จานวนทั้ง สิ ้น
๔,๑๗๘ แห่ ง แบ่งเป็น นอกนิคมอุตสาหกรรม จานวน ๒,๙๔๗ แห่ง และใน
นิค ม อุต ส า ห ก ร ร ม ๕ แ ห่ง ( นิค ม อุต ส า ห ก ร ร ม ร า ช ช ล บุร ี , นิค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร, นิค มอุต สาหกรรมปิ่น ทอง, นิค มอุต สาหกรรมปิ่น
ทอง (แหลมฉบัง ) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ) จานวน ๑,๒๓๑ แห่ ง
คนงานจานวนทั้งสิ้ น ๓๔๙,๒๖๔ คน เงิน ลงทุน จานวนทั้ง สิ้น ๘๙๖,๒๕๑
ล้ านบาท

-๗อุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่
1. โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์โลหะ เช่น การกลึ ง
เจาะ คว้าง กัด ไส เจียน ตัด พับ ม้วน โลหะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
2. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สาหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง
3. คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
4. โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ เช่ น การน า
คอนกรีต คอนกรีตผสม การทาผลิตภัณฑ์การหิน
5. โรงงานประกอบกิจ การเกี่ยวกับไม้ เช่น เลื่อยใส ซอย เซาะร่อง
ทาวงกบประตู หน้าต่าง การทาไม้ การบด หรือย่อยไม้
โรงงานในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเป็น Capital intensive มากกว่า
Labor intensive ทาให้มีสภาพที่มีการหาแรงงานได้ยากขึ้น
แรงงาน
จังหวัดชลบุรี มีผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน ๗๓๘,๘๐๓ คน
แยกเป็น แรงงานในระบบประกันสังคม ๖๑๖,๔๕๓ คน และแรงงานต่างด้าว
๑๒๒,๓๕๐ คน

-๘สถานการณ์การท่องเที่ยวและรายได้
(ข้อมูลประมาณการ ปี ๒๕๕๔)
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ๘,๔๕๓,๒๖๘ คน (ร้อยละ ๔๐ ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย ) มี ร ายได้
๗๖,๕๕๓.๑๕ ล้ า นบาท โดยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศมากที่ สุ ด
ตามสัญชาติ ได้แก่ ประเทศรัสเซีย จีน เยอรมัน ไต้หวันและอินเดีย

-๙ ข้อมูลการศึกษาและสาธารณสุข
การศึกษา
จังหวัดชลบุรี จัดระบบการศึกษาเป็น ๒ ระบบ คือ การศึกษา
ในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย
๑. การศึ กษาในระบบโรงเรี ยน มี นั กเรี ยน นั กศึ กษา จ านวนทั้ งสิ้ น
๔๖๕,๗๑๙ คน มี สถานศึ กษา จ านวน ๔๕๔ แห่ ง ครู อาจารย์ จ านวน
๑๑,๖๕๘ คน
๒. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีนักเรียน นักศึกษา จานวนทั้งสิ้น
๑๕,๓๘๔ คน มีสถานศึกษา จานวน ๑๑ แห่ง กศน.ตาบล จานวน ๘๙ แห่ง
ครู อาจารย์ จานวน ๒๘๕ คน
การสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรีมีโรงพยาบาลของรัฐจานวน ๑๘ แห่ง เอกชนจานวน ๑๐
แห่ง สถานีอนามัย จานวน ๒๐๘ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ แห่ง อื่นๆ
จานวน ๑๖ แห่ง แพทย์ของรัฐ ๑๙๒ คน เอกชน ๔๕๕ คน พยาบาลของรัฐ
๑,๕๙๘ คน เอกชน ๑,๕๘๓ คน จานวนเตียงผู้ป่วยโรงพยาบาลของ ๑,๕๖๗
เตียง เอกชน ๒,๑๘๓ เตียง อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (๑:๑,๙๐๗ คน)
------------------------------------------

ส่วนที่ ๒ : แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

-๑๐วิสัยทัศน์
“ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนา โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่
ที่เป็นประตูสุ่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง
สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน”
เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. เพื่อให้เกิดสังคมเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และ
ปราศจากมลภาวะ
๔. เพื่อให้เศรษฐกิจทุกด้านสู่มาตรฐานสากล เติบโตอย่างยั่งยืน
๕. เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถพั ฒ นาจั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ ง
ในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด
๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนตามเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๓ ตัวชี้วัด
๒. จานวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละอาเภอลดลงร้อยละ ๕ ต่อปี
๓. ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูในทุกอาเภอ
๔. การประกาศพื้นที่ที่มีระดับมลภาวะของจังหวัด อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง
๕. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓
๖. โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดได้รับการพัฒนาตามที่ผังเมืองกาหนด
ไม่น้อยกว่า ๖ แห่ง

-๑๑๗. โครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ปีละ ๑ เส้นทางหลัก
๘. การจัดทาแหล่งน้าตามแผนพัฒนาแหล่งน้าของจังหวัดในทุกอาเภอ
๙. ผู้รับบริการภาครัฐมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ ๘๐
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการป้องกันความปลอดภัยมน
ชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ เสริ ม สร้ า งระบบชุ ม ชน และสถาบั น
ครอบครัวให้เข้มแข็งโดยน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดารงชีวิตเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และ
การใช้ประโยชน์
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ พั ฒ นาระบบผั ง เมื อ ง ระบบ Logistics
โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสัง คม
ของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

-๑๒ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ปรั บ ปรุงและพัฒ นาแหล่ งท่อ งเที่ย ว
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วาม
หลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็ น ที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบ
การผลิ ต คุ ณ ภาพสู ง และพั ฒ นาเกษตรกรและสถาบั น เกษตรกรให้ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนที่ ๓ : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
และคาของบประมาณจังหวัดชลบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

-๑๓โครงการตามแผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณจังหวัดชลบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
<รวมกิจกรรม> : 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการขยายเขตประปา บริเวณ ต. พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูบ่ ้านสังกะสี ต.นาป่า
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองเขิน - หนองสาราญ หมู่ 4
4 โครงการพัฒนาถนนสายหลังตลาดคลองพลูเพื่อนาสินค้า
เข้าสู่ตลาด
5 โครงการพัฒนาถนน คสล. สายอีสานเขียว ม.5 ต.ธาตุทอง
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร
6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนากลุ่ม ม.๗ ต.หนองอิรณ
ุ อ.บ้านบึง
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาพาง หลังหมู่บ้านศิริอาไพ
(ช่วงที่ 2) ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
8 โครงการพัฒนาถนน คสล.สายเขาแรด - สานักกระบก ต.มาบไผ่
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร
9 โครงการพัฒนาถนน คสล.สายวังน้าดา – หนองเขิน (ช่วงที่ 2) ม.4
ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้า
คสล. สายข้างหมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาล ม.๑ ต.หนองขาม
(ชุมชนเนินผาสุก) อ.ศรีราชา
๑๑ โครงการแก้มลิง หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน

หน่วย : บาท
งบประมาณ
235,036,300
235,036,300
181,115,800
177,584,900
2,361,000
1,200,000
7,709,000
2,800,000
1,950,000
1,999,300
1,950,000
1,998,000
1,999,000
6,994,000
12,500,000

-๑๔แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
12 โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ (หมู่ที่ 1)
และชุมชนหนองตะเคียนทอง
13 โครงการพัฒนาถนนสายหนองซ้าซาก เชื่อม ต.มาบไผ่
และ ต.สานักบก (ช่วงที่ 2) เพื่อขนส่งสินค้า
14 โครงการเเก้มลิง หมู่ที่ 2 บ้านวังรี
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาสนธยา - ทางรถไฟเก่า
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2
16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านตาลดาถึงหมู่ 12
17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สาย 331 - ป่าแดง
18 โครงการก่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบึงกระโดน - เนินกรวด
19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบึงกระโดน - หนองยาง
20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหลังโรงงานน้าตาลอ่างเวียน
21 โครงการก่อสร้างประปา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
22 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. ถนนสายเชื่อมพัทยา-บุฯสัมพันธ์-เขาตาโล-เชือ่ ถนนสาย
พัฒนาการเทศบาลเมืองหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
แปลงกระถินเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ช่วงที่ 1
24 โครงการก่อสร้างท่อถนนพร้อมวางท่อระบายน้า หมู่บา้ นสังกะสี
25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหนองสาราญ-ห้วยเตย หมู่ที่ 2
26 โครงการพัฒนาเเหล่งน้าเพื่อการเกษตร อ.บ้านบึง
27 โครงการพัฒนาเเหล่งน้าเพื่อการเกษตร อ.เกาะจันทร์
28 โครงการวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ ต.อ่างศิลา อ.เมือง

งบประมาณ
1,925,000
1,987,000
4,800,000
1,989,900
1,999,300
3,045,600
1,998,300
1,999,900
998,400
3,000,000
8,314,000
2,000,000
2,000,000
1,990,000
5,761,100
1466600
14,545,500

-๑๖-

-๑๕แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.บางนาง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 เเยกขวา อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ความหนา 0.15 เมตร ถนนเทศบาล 4
32 โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองพานทอง หมู่ที่ 4 บ้านเก่า
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
กระพังบอน-เนินทราย หมู่ที่ 3 ต.โคกขี้หนอน
34 โครงการซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11
บ้านคลองเเบ่ง ถนนสายหมู่บ้านธัญญานี ต.ไร่หลักทอง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนริมคลองหนองเณร หมู่ที่ 2
บ้านต้นโพธิ์ ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.นาเริก
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
37 โครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหนองม่วงเก่า หมู่ที่ 6 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
38 โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บ้านหนองลุมพุค
ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ถึง
หนองกาน้า ซอย 13/1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยวิถีธรรม ระยะทาง 1.35 กิโลเมตร
41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยสุขฤดี ช่วงที่ 2 ม.8 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.สายเก้ากิโล ซอย 31 (เซเว่นเดย์) หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์
(ชุมชนหัวคันทด)

งบประมาณ
721,000
980,000
2,000,000
1,825,000
1,810,800
1,992,000
2,000,000
2,000,000
1,930,000
9,000,000
1,886,500
8,000,000
3,250,000
7,516,000

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
43 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า
ถนนสายมาบยายเลีย (ช่วงรอยต่อเขตเมืองพัทยา - หน้าอนามัย
หนองสมอ) หมู่ที่ 5,6,7, ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้า คสล. สายนาบน-หนองเเขวะ หมู่ที่ 4 ต.บ้านบึง
(ชุมชนหนองเเขวะ)
45 โครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองเเขวะยุทธศาสตร์ ซอย 12 หมู่ที่ 4 ต.บึง (ชุมชนหนองเเขวะ)
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้า
ถนนสายห้วยคูตอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
47 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแปลง
เกตุถึง เกาะกลาง หมู่ที่ 4 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
สายสามเเยกบึงไปซากเเง้ว หมู่ที่ 10,12 ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า
ถนนบางละมุง 1 (ส่วนที่เหลือ) เทศบาลตาบลบางละมุง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
50 โครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบายพาส – สันติคาม หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
51 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายห้วยหินปูน ถึงผักกระเฉด หมูท่ ี่ 10
52 โครงการปรับปรุงถนนผิวหินคลุก ซอย 6 ม.1 ต.บางนาง
อ.พานทอง
๕๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินตาลเด่น – หนองกะขะล่าง อ.พานทอง
๕๔ โครงการก่อสร้าวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้าง อบต. เกาะลอย – วัดยุคลฯ ม.๔ ต.เกาะลอย อ.พานทอง

งบประมาณ
4,631,000
4,620,000
743,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
4,427,000
2,000,000
124,000
1,๙00,000
1,900,000

-๑๗แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
๕๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงงานบุญนา ม.5
ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง
๕๖ โครงการก่อสร้างถนนสายเลียบทางรถไฟ (๒) พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ม.3 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตาโพธิ์
ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง
58 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
บริเวณบ้านตากแดด – ศาลายายไข่ ม.8 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองเขิน – ห้วยเตย ม.4 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
60 โครงการปรับรื้อถนนลาดยางแอสฟัดท์ติกคอนกรีต
พร้อมก่อสร้างถนนคสล. สายหนองบอนแดง – เกาะไม้แหลม
ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง
61 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (LED)
เพื่อการท่องเที่ยว อ.พนัสนิคม
62 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (LED)
เพื่อการท่องเที่ยว อ.บ้านบึง
63 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพ
<รวมกิจกรรม> : 2 สร้างโอกาสเพิ่มรายได้
1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้าน
การขนส่งสินค้าและบริการ
2 โครงการปรับปรุงเเละพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ ้นเเบบ
3 โครงการถ่ายทอดความรู้การผลิตกล้วยไม้ตดั ดอก
4 โครงการฝึกอาชีพกลุ่มเเม่บา้ นเกษตรกรบ้านหนองชุมเห็ด
อ.เกาะจันทร์
ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม
<รวมกิจกรรม> : 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
1 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกเเละพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวราราม

-๑๘งบประมาณ
1,351,000
474,000
4,914,000
7,917,700
9,700,000
10,000,000
1,900,000
1,900,000
1,850,000
3,530,900
1,500,000
1,500,000
350,000
180,900
5,840,500
840,500
840,500

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
<รวมกิจกรรม> : 2 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของอาสาสมัครเทิดทูนสถาบัน
และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันเเละสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ
ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<รวมกิจกรรม> : ๑ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 โครงการวางท่อระบายน้า สายตลาดคลองพลูล่างเพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วม
2 โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคสล.คลองเชิด(ช่วงตลาดเก่า-ศาลเจ้า
เเม่บุษบา) หมู่ที่ 6,7 ต.พานทอง
ผลผลิต:การบริหารจัดการ
<รวมกิจกรรม> : 1 พัฒนาการบริหารจัดการ
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
2,000,000
2,000,000
38,080,000
34,280,000
1,300,000
1,900,000
10,000,000
10,000,000

-๑๙-

-๒๐กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรีและตราด การบริหาร การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มีการเชื่อมโยง
แผนพัฒนาจังหวัด กาหนดเป็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ส่วนที่ ๔ : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

วิสัยทัศน์
“แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้
มีคุณภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ในกลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์
(๑) ฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัด ให้สามารถ
รักษาสถานการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลสืบต่อไป
(๒) พัฒนาสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล

-๒๑(๓) พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามแหล่ง
ท่องเที่ยว
(๔) ยกระดับศักยภาพด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวในเชิงรุกให้ตรงกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เป้าประสงค์
๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการ
ของตลาด
๒. เกษตรกรมีรายได้ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ GAP
๒. มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของการจาหน่ายสินค้าเกษตร
กลยุทธ์
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อลดต้นทุน ขั้นตอน
และระยะเวลาในการผลิตและนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้
สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒. สนับสนุนการแปรรูป เพื่อนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร
๓. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

-๒๒ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
เป้าประสงค์
เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ส่งเสริมความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (E-co city)
ตัวชี้วัด
๑. จัดงานส่งเสริมการลงทุนและแสดงสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม
เพื่อเผยแพร่สินค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
๓. จานวนที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสะอาด
(Clean Technology)
๔. จานวนโรงงานอุตสาหกรรมจัดทาระบบปรัชญาธรรมาภิบาล/
บรรษัทภิบาล
๕. ร้อยละของปัญหาจากอุบัติภัยที่ลดลงจากปีก่อน
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
๒) สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านมาตรฐาน และการใช้
เทคโนโลยีสะอาด (Clean & Green Technology)
๔) ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรมรวมทั้ง
อุบัติเหตุ อุบัติภัยของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม

-๒๓ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการค้าโดยอานวยความสะดวก การค้า
การลงทุน การบริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดและการค้าระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
ศูนย์กลางการค้าชายแดนด้านตะวันออกของประเทศ
ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
กลยุทธ์
๑. พัฒนาจุดตรวจชายแดนและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สากลทั้งการให้ บริการด้าน
ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง
๒. เจรจากาหนดหลักเกณฑ์และความร่วมมือกับกัมพูชาในการส่งเสริม
การค้า การผ่อนคลาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าผ่าน
แดน การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน
๓. พัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์

-๒๔ตัวชี้วัด
๑. พื้นที่สีเขียวในชุมชนและพื้นที่ชุมชนเขตอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
๒. มีผลการศึกษาออกแบบหรือการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑) ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและภาคี
เครือข่ายให้เกิดความยั่งยืน
๓) เสริมสร้างมาตรป้องกัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และบทลงโทษ
การอธิบาย/ชี้แจงผลเสีย/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
๔) ส่งเสริมการศึกษา ออกแบบ พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างในอันที่จะเป็น
การรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือการนามาใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาระบบ Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน และสนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก
เป้าประสงค์
มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมในการขนส่ง และกระจายสินค้า
ไปยังท่าเรือ และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ตัวชี้วัด
จานวนระบบโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา

-๒๕กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงถนนที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจสาคัญในพื้นที่ ให้สามารถ
รองรับปริมาณการ จราจรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนการขนส่ง
สินค้า และผู้โดยสาร
๒. พัฒนาการขนส่งระบบรางให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
๓. พัฒนาท่าเรือเอนกประสงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยว

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

-๒๖โครงการตามแผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
๑ โครงการ “สีสันตะวันออก” ส่งเสริมภาพลักษณ์ สัญลักษณ์และ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒ โครงการส่งเสริมการรับรู้เอกลักษณ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออก
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๔ โครงการก่อสร้างหอเตือนภัยและเฝ้าระวังพร้อมสถานีถ่ายทอด
สัญญาณ
๕ งบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๕ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุม่ น้า
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
๕.๑ ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ
๕.๒ ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกาเนิดโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๕.๓ ส่งเสริมระบบบาบัดน้าเสียชุมชนแบบกลุ่มอาคารต้นแบบ
(Cluster Wastewater Treatment)
๕.๔ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
๕.๕ เพิม่ พื้นที่สีเขียวในชุมชน และแนวกันชนเขตอนุรักษ์
๖ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๗ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนโดยชุมชน

งบประมาณ
๓๐,๕๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๓๐๐,๐๐๐
๓๒,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๓๐๐,๐๐๐

-๒๗แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก
๘ โครงการหมื่นโรงงานล้าน OTOP
๑๒ โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก
(Investment Fair) ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
๑๓ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการนาเข้า – ส่งออก
และอานวยความสะดวกทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
๔๙,๙๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

