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โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: ประเด็นการพัฒนาที่ 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพื่ออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........



ประเด็นส ำคัญประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) 

2561 - 2564
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา)  

2561 - 2564
1. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้าง
บรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่เขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและ
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 

4. เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและ
พัฒนา ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

1. เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่ดีและ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

2.พัฒนาการผลิต การยืดอายุสินค้าเกษตร และการ
แปรรูป ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาแรงงานส าหรับเศรษฐกิจดิจิตัล

การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่า

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการขยายตัวต่อการค้า การลงทุน

แรงงานภาคเกษตรลดลงจากสังคมสูงอายุ

การจัดการปัญหาและมลพิษ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

การพัฒนามาตรฐานการเกษตร

ให้ความส าคัญต่อทั้งนักท่องเที่ยวและบริษัทน าเที่ยว

ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก

อุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  (พ.ศ.2561-2564)
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4. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการ
บริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า

เพ่ิมความปลอดภัย

สารเคมีและน้ าเสียไหลลงล าน้ าและทะเล

ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) ตัวช้ีวัด
1. พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออกมีความพร้อมด้าน พ้ืนที่
รองรับการพัฒนาให้เป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและ ทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาค อาเซียน 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมเริ่ม ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการผลิต
มากข้ึน
3. ประชากรวัยท างานมีขีดความสามารถพร้อมท างานใน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง

1.1 ร้อยละของมูลค่าการลงทุน 
ภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน
2.1 ร้อยละของสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศตามมาตรฐาน
3.1 จ านวนประชากรวัยท างานมีสมรรถนะ
เหมาะสม สามารถท างานในอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีการต่อยอด และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนา

ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและ ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
2. ส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ให้เริ่มใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการผลิตมากขึ้น
3. ส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน เพ่ือท างานใน

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

1. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและเมือง

ในอนาคต 
2. เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ าและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้น 
3. ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีศักยภาพรองรับการเชื่อมต่อห่วงโซ่

มูลค่ากับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) ตัวชี้วัด

1. เตรียมพื้นท่ีตะวันออก 1 ให้มีความพร้อมรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตามนโยบาย EEC ของรัฐบาล

2. เตรียมผู้ประกอบการในพื้นท่ีของภาคตะวันออก 1 ให้มี
ความพร้อมรองรับการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหญ่
ตามนโยบาย EEC

3. ประชากรวัยท างานมีขีดความสามารถพร้อมท างานใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรม และการค้าของ
กลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน*
2. จ านวนผู้ประกอบการในพื้นท่ีผ่านการอบรมเตรียมความ
พร้อมรองรับ EEC
3. จ านวนแรงงานท่ีผ่านการอบรมเพิ่มทักษะให้พร้อมท างาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาให้เป็นเขต

พัฒนาพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพื่ออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........
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กระทรวง/กรม

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภาคธุรกิจเอกชน

ภาคประชาสังคมชุมชน

ยุทธศาสตร์ 1 …………………..
เป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ………………….

Value Chains

Actors

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการ โครงการ โครงการ

การขาย การให้
บริการ

วิจัยและ 
พัฒนา

พัฒนาการบริหาร
จัดการและ

ปัจจัยพื้นฐาน

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

พัฒนา
การตลาด

แนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่

โครงการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : 

ภาค

โครงกำร – ยุทธศำสตร์ภำค 
(ที่เกี่ยวข้องกับภำคตะวันออก 1)

• จัดตัง้ศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำติ
• ยกระดับอุตสำหกรรมพืน้ที่ EEC ให้เป็นกิจกำรที่ใช้

เทคโนโลยีขัน้สูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
• แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
• สร้ำงนวัตกรรมอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมเกษตร

แปรรูปสู่ตลำดโลก
• สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงสุขภำพ

นำนำชำติ (Medical Hub)
• ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล
• ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ังโดยกำรปักไม้ไผ่ชะลอควำมรุนแรง

ของคล่ืนในชำยฝ่ังที่เป็นโคลน จังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรำ
• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้
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ตัวชีวั้ดที่ตกเกณฑ์และน่ำจะแก้ไขได้ แนวทำงแก้ไข ล ำดับ

สัดส่วนมวลรวมภำคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้หมด จีดีพีกลุม่จงัหวดัมาจากภาคอตุสาหกรรมและบริการเป็นสว่นใหญ่ – เพิ่มบทบาทพ่อค้าคนกลางชาว
ไทยท่ีขายผลไม้ไปประเทศจีน

17

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนขัน้สุดท้ำยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม สง่เสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ 13

อัตรำเพิ่มของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP สง่เสริมการเพิ่มมลูค่าสนิค้า OTOP -- เพิ่มผลติภาพแรงงาน 18

สัดส่วนคนอำยุยืนตัง้แต่ 80 ปีขึน้ไป สง่เสริมการท าธุรกิจรองรับสงัคมผู้สงูอายุ 14

สัดส่วนคนอำยุ 6 ปีขึน้ไปออกก ำลังกำยอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 3 วัน

สง่เสริมการออกก าลงักายในคนทกุวยั 17

อัตรำกำรออมเฉล่ียต่อรำยได้เฉล่ียของครัวเรือน สง่เสริมการออมของครัวเรือน 14

ผลตรวจวัดคุณภำพน ำ้ บงัคบัใช้กฎหมายสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั 16

ปริมำณขยะมูลฝอย สง่เสริมการลดขยะต้นทาง 14

จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนด้ำนปัญหำมลพษิ บงัคบัใช้กฎหมายสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั 17

อัตรำกำรจดทะเบียนหย่ำ สง่เสริมการแต่งงานเม่ือพร้อมและการมีกิจกรรมร่วมกนัของครอบครัว 18

อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัตเิหตุ รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด 18

อัตรำกำรเกิดคดีอำชญำกรรม บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้เทคโนโลยี smart city เพิ่มความปลอดภยัให้กบัประชาชน 18

อัตรำกำรคลอดในมำรดำอำยุน้อยกว่ำ 19 ปี กิจกรรมสร้างแรงจงูใจให้วยัรุ่นมีตวัอย่างท่ีดี 18

สัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคม สง่เสริมการเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคมของแรงงานนอกระบบ 16
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1. เป็นโครงการที่กลุ่มจังหวัดริเริ่มเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมซึ่งต้องการ
การบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานภายในกลุ่มจังหวัด

2. เป็นลักษณะชุดโครงการ (Package) ที่ตอบสนองท้ังต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยไม่เป็นโครงการเดี่ยวๆ
(Stand alone project)

3. เป็นโครงการทีไ่ม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ หรือไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
นั้น ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

4. เป็นโครงการทีม่ีประโยชน์กับหลายจังหวัด ซึ่งอาจมีพื้นที่ด าเนินการอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือหลายจังหวัด

5. เป็นโครงการร่วมระหว่าง อปท. / เอกชนในพ้ืนที่

6. เป็นโครงการควรเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างตลาด หรือพัฒนาสินค้าในพื้นที่

7. เป็นโครงการที่มีส่วนแก้ปัญหาภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ในด้านต่างๆ ของพื้นที่

ลักษณะโครงการกลุ่มจังหวัด 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพื่ออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........
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Generic Value Chain 
การคา้ การสง่ออกและการลงทนุ

4.1 การจดัตัง้ศนูย์
กระจายสินค้า
4.2 การพฒันา
ประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการขนส่งและ
กระจายสินค้า
4.3 อตัราการสูญเสยี
ระหวา่งขนส่ง
4.4 การลดตน้ทุนใน
การบรหิารจดัการและ
เกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั
4.5 การจดัการงาน
ด้านศลุกากร 
(ส่งออก/น าเข้า)

2.1 การพฒันาระบบ
การสรรหาและสัง่ซื้อ
สนิคา้จากผูผ้ลติ  
(Sourcing System)
2.2 การใชป้ระโยชน์
จากทรพัยส์นิทาง
ปัญญา
2.3 การใชส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษจีาก
ขอ้ตกลงต่างๆ

5.1 การพฒันาชอ่ง
ทางการจดัจ าหน่าย
5.2 การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย
5.3 การโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธผ์า่น
สือ่ต่างๆ

โครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางการคา้ การ

ลงทนุ

การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ

พัฒนาความพรอ้ม
และสรา้งขดี

ความสามารถของ
ผูป้ระกอบการ

พัฒนา
ดา้นการตลาด
และชอ่งทางการ
จัดจ าหน่าย

การบรหิาร
จัดการสนิคา้ 
(Logistics)

บรกิารหลงั
การขาย

(After sale 
Services)

6.1 การรบัแจง้ปัญหา
สนิคา้จากผูบ้รโิภค
6.2 การรบัคนืสนิคา้ 
(Return & Refund)

3.1 การพฒันาขีด
ความสามารถของ
ผูป้ระกอบการ
3.2 การเพิม่ศกัยภาพใน
การด าเนินธรุกิจ
3.3 การยกระดบัความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี 
(Technology 
Readiness)
3.4 การส่งเสรมิ พฒันาการ
รวมกลุ่มผูป้ระกอบการคา้
3.4 สรา้งและขยาย
เครอืขา่ยการคา้ การลง
ทุนัง้ในและต่างประเทศ

1.1 พฒันาฐานขอ้มูล
การผลติและการบรโิภค
1.2 พฒันาฐานขอ้มูล
ตลาดและปรมิาณการ
ส่งออก (Trade & 
Market Intelligence)
1.3 เงนิลงทุนและการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน
1.4 อตัราการ
แลกเปลีย่นเงนิ
1.5 การท าประกนัภยั
1.6 กฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัการส่งออก
1.7 การพฒันาระบบ
พาณชิยอ์เิลก็โทรนิกส์
(E-Commerce)

1 2 3 4 5 6
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ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาให้
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุด 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ/ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต/ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา/  งานวาง
ท่อขยายเขตจ่ายน้ าประปาเพื่อชุมชน/ ปรับปรุงและบูรณะ
ทางหลวง/ ก่อสร้างถนน/ จ้างที่ปรึกษาส ารวจออกแบบ/ 
ศึกษาส ารวจออกแบบโครงการปรับปรุงถนน/ ขยายผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

860,500,000 
โครงการชลประทาน
ระยอง/ชลบุรี
แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (CSF 3.1, 3.2)

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม
3,600,000 

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 3 ชลบุรี

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนรองรับพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (CSF 3.1, 3.2)

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะความรู้ และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

12,000,000 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอ านวยความสะดวกด้าน
การเดินทางและความปลอดภัยเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (CSF 3.1, 3.2, 3.3, 4.1)

พัฒนาระยองเป็นเมืองแห่งการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเมือง
นานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย/ พัฒนาเมืองฉะเชิงเทราเป็นเมือง
ที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับการขยายตัวของ EEC/ พัฒนาเมือง
พัทยาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวนานาชาติ/ พัฒนาอู่
ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการบิน

30,930,000 
ส านักงานจังหวัด
ระยอง/ฉะเชิงเทรา/  
ชลบุรี



ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการผลิตแบบ
อัตโนมัติมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 (CSF 3.3)

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการผลิตแบบอัตโนมัติมุ่ง
สู่อุตสาหกรรม 4.0 20,000,000 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) สู่ SMEs 4.0 (CSF 3.1, 3.2)

พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) สู่ SMEs 4.0 6,750,000 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 9 
ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา

โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Smart Health EEC) (CSF 
3.1)

ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Smart Health EEC)

66,641,000ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา

โครงการ Matching Innovation in smart industry (CSF 
3.3)

การจัด Matching Innovation in smart industry
10,000,000 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี



ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาค
ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (CSF 4.2, 3.1, 3.3, 
5.2,5.3)

เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้เช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการส่งออก
ของกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นท่ีไปสู่ตลาดโลก/ พัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความ
ต้องการ/ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนบริการทางสังคมรองรับการ
พัฒนา/ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและอ านวยความสะดวก เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเช่ือมโยงสู่ตลาดโลก/ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการออกแบบ
และนวัตกรรม/ จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ/ ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม/ สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เช่น 
การประชาสัมพันธ์ การเช่ือมโยงธุรกิจ การประชุมและการแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติ

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมพื้นท่ี EEC ให้เป็นกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (CSF 3.3, 3.1)

ปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย/ 
พัฒนา EEC of Digital Park (EECd)/ พัฒนา EEC of Innovation (EECi)/ 
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สอศ. (ระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา)
สป. (ศธภ.9 ศธภ.3 ศธจ.ระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)
สกอ. (ม.บูรพา)

โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก (CSF 4.2, 4.5, 5.2, 5.3)

วางผังเมืองและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
และระบบ Logistics/ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว เช่ือมโยงระหว่างกัน/ สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การเช่ือมโยงธุรกิจ/ การประชุม การแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทุน
โดยเฉพาะระบบประปา

การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย



CSF ที่เป็นช่องว่าง (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม) CSF ที่เป็นช่องว่าง  (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม)

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

16

หารือและระบุช่องว่างในการพัฒนาจากกรอบแนวคิด VC
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ข้อต่อของห่วงโซ่
มูลค่า และ CSF ที่

ยังเป็นช่องว่าง

แผนงาน
(ชุดโครงการ)

ผู้รับผิดชอบ แนวคิดโครงการ กิจกรรมส าคัญ

หารือและระบุแผนงานที่จะตอบสนองต่อช่องว่างในการพัฒนาที่ระบุมาก่อนหน้า
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ข้อต่อของห่วงโซ่
มูลค่า และ CSF ที่

ยังเป็นช่องว่าง

แผนงาน
(ชุดโครงการ)

ผู้รับผิดชอบ แนวคิดโครงการ กิจกรรมส าคัญ

6.1 / 6.2 / 6.3 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์

พาณิชย์จังหวัด ศึกษาข้อมูลผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม สถานที่ซื้อ และอื่นๆ) และ
เช่ือมโยงตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ พร้อมจัด
กิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นในภายในกลุ่ม
จังหวัด และนอกพื้นที่ (กลุ่มจังหวัด / ประเทศเพ่ือนบ้าน)

- วิจัยตลาดสินค้าเกษตร (ในประเทศ และ
นอกประเทศ)

- จัดท าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
อ าเภอต่างๆ

- จัดท าศูนย์จ าหน่าย และกระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ ที่สามารถเป็นทั้ง
ที่ซื้อ ชม หรือทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่
ตัวอย่าง



ชื่อแผนงาน (ชุดโครงการ) ชื่อแผนงานอะไร (ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิด และกิจกรรมที่ด าเนินการ)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด

อยู่ในประเด็นใดของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หลักการและเหตุผล / แนวคิด อะไรคือที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
แนวคิดของโครงการคืออะไร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ อะไรคือวัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมายของแผนงาน ด าเนินโครงการนี้ไปเพื่ออะไร และจะได้อะไรออกมา (Outcomes)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าถึงความส าเร็จของแผนงานได้
ขอบเขตการดาเนินงาน ขอบเขตการด าเนินงานที่แสดงความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน ลักษณะ Value Chain
พื้นที่เป้าหมาย จะด าเนินการในพื้นที่ใดบ้าง หรือกลุ่มใดบ้าง
งบประมาณ งบประมาณของโครงการนี้ เท่ากับเท่าไร

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief)
แผนงาน (ชุดโครงการ)
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 



ชื่อโครงการ ชื่อโครงการอะไร (ให้สอดคล้องกับชุดแผนงาน)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย อะไรคือวัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าถึงความส าเร็จของแผนงานได้

พื้นที่เป้าหมาย จะด าเนินการในพื้นที่ใดบ้าง หรือกลุ่มใดบ้าง
กิจกรรมหลัก อะไรคือกิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ และระยะเวลาที่ต้องใช้
หน่วยงานด าเนินการ ใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการนี้
งบประมาณ งบประมาณของโครงการนี้ เท่ากับเท่าไร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินโครงการนี้ไปเพื่ออะไร และจะได้อะไรออกมา (Outcomes)

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

โครงการ: โครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาของแผน
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 



ชื่อแผนงาน (ชุดโครงการ)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
หลักการและเหตุผล / แนวคิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของแผนงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน

ขอบเขตการดาเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief)
แผนงาน (ชุดโครงการ)
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
โครงการ: โครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาของแผน

23



ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
โครงการ: โครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาของแผน
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
โครงการ: โครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาของแผน
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