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โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: ประเด็นการพัฒนาที่ 3
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. แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมด้านคุณภาพ 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัย
2 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยว
ในทุกกลุ่ม
3 บริหารจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จาก
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. พัฒนาส่งเสริมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงส่ิง

อ านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
2. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือสร้างอาชีพ รายได้ และนักท่องเที่ยว กระตุ้นเดินทาง

ท่องเที่ยวมากขึ้น
3. เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

ที่ทันสมัย ทั่วถึงและกว้างขวาง

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้เช่ือมโยงไปจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา 
2. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม

แหล่งรายได้ให้ชุมชน
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย รองกับการขยายตัวของเขตพัฒนา

พิเศษ 
4. เช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจบริการที่ต่อยอดจากการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  เช่น สุขภาพ e-sport
5. เพิ่มช่องทางการตลาดและการขายส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มต่างๆ โดยใช้

เทคโนโลยี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) ตัวช้ีวัด
1. แหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการที่ดี มีส่ิง

อ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน
2. แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยส าหรับ

นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
3. ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวรองรับ

การท่องเที่ยวในทุกกลุ่ม

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่พักค้าง

คืน
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายจ่ายต่อหัวของ

นักท่องเที่ยว
4. ความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อมาตรฐาน

ของแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
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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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ภาคตะวนัออก 1 Generic Value Chain 
การบรกิารและการทอ่งเทีย่ว

2.1 การรวบรวม
และจดัท าข้อมูล
สารสนเทศเพือ่
การท่องเทีย่ว
2.2 การก าหนด
ขีดความสามารถ
ในการรองรบั
นักท่องเทีย่ว 
(Carrying 
Capacity)
2.3 สร้างความ
เชือ่มัน่ด้านความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรพัยสิ์น
2.4 การสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
ชมุชน

4.1 พฒันาทรพัยากร
ทางการท่องเทีย่ว
4.2 การจดัการ
คณุภาพสิง่แวดล้อม
เพือ่การท่องเทีย่วที ่
ยัง่ยืน
4.3 พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบราง 
ถนน 
4.4 การจดัการปัญหา
จากการท่องเทีย่ว 
อาทิ สิง่ปฏิกลู ขยะ
และมลภาวะ
4.5 การพฒันาและ
ปรบัปรงุระบบ
สาธารณูปโภค 
โดยเฉพาะไฟฟ้าและ
ประปา

3.1 พฒันา
มาตรฐาน
มคัคเุทศก ์/ ผูน้ า
เทีย่ว
3.2 พฒันาศกัยภาพ
แรงงานวิชาชีพและ
บุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ว
3.3 ส่งเสรมิการ
รวมกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ
ท่องเทีย่ว

6.1 การรบัรอง
มาตรฐานทีพ่กัและ
โรงแรม
6.2 พฒันามาตรฐาน
ธุรกจิบรกิารที่
เกีย่วเนื่องกบัการ
ท่องเทีย่ว อาท ิสปา 
ด าน ้า สนามกอลฟ์ 
รา้นอาหาร
6.3 พฒันา
มาตรฐานสินค้า
ของฝากและของที ่
ระลึก
6.4 พฒันามาตรฐาน
ธุรกจิน าเทีย่ว
6.5 สนบัสนุนธุรกจิ
การจดัประชมุและ
สมัมนา (MICE)

7.1 การท าการตลาด
กลุ่มนกัท่องเทีย่ว
คุณภาพ
7.2 ประชาสมัพนัธ์
สร้างภาพลกัษณ์
7.3 การตลาดเชิงรกุ
ผา่นสือ่สมยัใหม่
(Social Network)
โดยเฉพาะการ
ท่องเทีย่วในระยอง
และฉะเชิงเทรา

5.1 สร้างสรรค์
กิจกรรมท่องเทีย่ว
รปูแบบใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกบัความ
สนใจ
5.2 จดัท ามาตรฐาน
แหล่งท่องเทีย่ว
5.3 ส่งเสริม/อนุรกัษ์/
ฟ้ืนฟ/ูปรบัปรงุ/
บูรณะ/พฒันา 
แหล่งท่องเทีย่ว
5.4 ยกระดบั
คณุภาพสิง่อ านวย
ความสะดวกใน
สถานทีท่่องเทีย่ว
5.5 พฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่วใน
ฉะเชิงเทรา

1.1 การวางแผน
และก าหนด
ต าแหน่งเชิง
ยทุธศาสตร ์
(Strategic 
Positioning) ที ่
สอดคล้องกบั
นโยบาย EEC `
ของรฐับาล
1.2 การก าหนด
นักท่องเทีย่ว
กลุ่มเป้าหมาย

วาง
ยทุธศาสตร/์

แผนการ
ทอ่งเทีย่ว

พัฒนาปัจจัย
พืน้ฐานดา้น
ทอ่งเทีย่ว/
ทรัพยากร

พัฒนา
แหลง่และ
กจิกรรม

ทอ่งเทีย่ว

พัฒนา
ศกัยภาพ
มัคคเุทศน์

และบคุลากร

พัฒนา
การตลาดและ
ประชาสมัพันธ์

พัฒนาระบบ
บรหิาร 
จัดการ
การ

ทอ่งเทีย่ว

พัฒนา
ธรุกจิบรกิาร

การ
ทอ่งเทีย่ว

การบรหิารจดัการ dผลติภณัฑส์นิคา้
และบรกิาร

dการตลาด

1 2 3 4 5 6 7

12
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ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเช่ือมั่นใน
ความปลอดภัยเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (CSF 2.3, 
4.3, 5.3, 4.5, 5.5)

ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญให้
เช่ือมต่อกันเป็นระบบ/ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย
เมืองพัทยา/ ขยายผิวจราจรถนนเข้าแหล่งท่องเท่ียว/ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝ่ังทะเลเพื่อรองรับแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคตะวันออก/  พัฒนาระบบ
ประปาเพื่อการท่องเท่ียว/  งานวางท่อส่งน้ า/ ก่อสร้าง
ถนน / ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบถนนสาย
รองเพื่อการท่องเท่ียวและงานปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียว ถนนเลียบทะเลภาคตะวันออก

1,532,193,000 
ต ารวจภูธรจังหวัด
ระยอง
โครงการชลประทาน
ชลบุรี
แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา / ชลบุรี
ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอสัตหีบ
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา/แหลงฉบัง
การประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว EEC (CSF 1.1) แผนพัฒนาการท่องเท่ียวเช่ือมโยงในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 10,000,000 

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง

โครงการประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand sale (CSF 6.3, 
7.2)

ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand sale
20,000,000 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
1 : สีสันตะวันออก (CSF 7.2)

เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เพื่อรองรับ EEC

19,595,000 
ส านักงานการท่องเท่ียว
จังหวัดระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา
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ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
ชุมชน (CSF 5.3)

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
12,000,000 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี/
ฉะเชิงเทรา

โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม
กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (CSF 6.3, 5.3, 5.1)

จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชนเชิง
นวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5,000,000 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่
ความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) (CSF 5.2, 5.1, 4.2)

การประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC)/ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

8,000,000 
ส านักงานพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นที่
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวของคนทั้งมวล (Tourism for All) (CSF 
4.3, 5.1, 5.3, 7.2)

ศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแถบ
ชายฝั่งทะเลในเขตการท่องเที่ยวฝ่ังทะเลตะวันออก
และประเทศเพ่ือนบ้าน/ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฝ่ังทะเลตะวันออกเพื่อคนทั้งมวล และ
การพัฒนาเรื่องอารยสถาปัตย์ Friendly Design)  
/ ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ

8,000,000 
ส านักงานพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยง อพท.3



15

ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยง (Route) 
แหล่งท่องเท่ียวหลักในภาคตะวันออก เพื่อการกระจาย
รายได้จากการท่องเท่ียวสู่ชุมชนท้องถิ่น (CSF 5.1, 1.2)

การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลตะวันออก (Active 
Beach) / 

6,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนสู่ระดับสากล 
(CSF 1.1, 2.4, 5.1) 

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามเกณฑ์บริหาร
จัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน/ กิจกรรมพัฒนานักส่ือ
ความหมายทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษ/ มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน (ส าหรับชุมชน
ใหม่)/ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ

2,874,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวในภาค
ตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับ
สากล (CSF 2.1)

การรวบรวมข้อมูลการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ
และทันสมัยตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว / การ
สร้างฐานข้อมูลการท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว

4,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวภาค
ตะวันออก  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวสู่ระดับสากล (CSF 2.3, 5.2, 5.1, 5.2)

การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวตามเกณฑ์
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC)/ พัฒนาเส้นทางและกิจกรรม
ท่องเท่ียวให้มีความปลอดภัยตามเกณฑ์การท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria: GSTC)/ พัฒนาต้นแบบการท่องเท่ียวด้านความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)/ การ
บริหารจัดการโครงการ

11,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3
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ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฐานทรัพยากร
การท่องเท่ียวตามศักยภาพหลัก (Destination 
Positioning) ของแหล่งท่องเท่ียวในภาคตะวันออก โดย
กระบวนการการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ (CSF 4.1, 
5.1, 7.2)

Greenovative CBT Route/ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 4,734,000 

ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการศึกษาการบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวของภาคตะวันออก 
สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ (CSF 1.1, 7.2, 2.4, 
5.3)

ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด
การท่องเท่ียวที่วางอยู่บนศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
พื้นท่ี และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บนฐานศักยภาพ
และอัตลักษณ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นท่ีเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันออก/ ส่ือสาร
ภาพลักษณ์เชิงคุณค่าให้นักท่องเท่ียวเกิดรับรู้และ
ประทับใจด้วยเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันออก

5,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว
ของพื้นท่ี (Carrying Capacity) แหล่งท่องเท่ียวภาค
ตะวันออก เพื่อรักษาสภาพสมดุลและการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (CSF 2.2)

การศึกษาจ านวนนักท่องเท่ียวที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวหลักแต่
ละประเภทในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันออก

3,500,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการสร้างและพัฒนาการส่ือความหมายในพื้นท่ี
ท่องเท่ียวภาคตะวันออก เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียวสู่ระดับสากล (CSF 3.1, 3.2, 
7.2)

การวางแผนการด าเนินโครงการ/ เสริมสร้างศักยภาพนัก
ส่ือความหมาย อาทิเช่น เยาวชน ประชาชน ในแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยการฝึกอบรม/ ประชาสัมพันธ์การด าเนิน
โครงการ/ การบริหารจัดการโครงการ

6,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3
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ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการ
ท่องเท่ียวในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ด้านการท่องเท่ียวในระดับสากล (CSF 6.3, 2.1, 4.2)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงพาณิชย์แบบ
บูรณาการ/ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียวที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม/ ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
ศักยภาพและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว/ จัดท าชุด
ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงพาณิชย์
แบบบูรณาการ/ การบริหารจัดการโครงการและการ
ติดตามโครงการ

11,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการเสริมสร้างทัศนคติแรงจูงใจ ปลูกฝังแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก โดย
ผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐ (CSF 2.4, 4.2)

อบรมแกนน าเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าในในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน/กิจกรรมอบรมองค์
ความรู้ด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมพิเศษ/ 
กิจกรรมถอดบทเรียนตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการอบรมตาม
กิจกรรมหลัก ๑ และ ๒

3,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3

โครงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดการท่องเท่ียวที่วางอยู่
บนฐานศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ภาคตะวันออก (CSF 1.1, 2.4, 4.2, 7.2, 7.3, 4.4)

การท าการตลาดชุมชนสีเขียวสู่ชุมชนยั่งยืน/การส่งเสริม
การตลาดโดยเครือข่ายการท่องเท่ียว/ ารพบปะและรับ
ฟังความคิดเห็นจากบล็อกเกอร์ด้านการท่องเท่ียว (Meet 
the Bloggers) และผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว/ 
การเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ/ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวแบบรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักท่องเท่ียว
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการสร้างผลกระทบสูงผ่านช่องทาง
ต่างๆ/ การบริหารจัดการโครงการ

10,000,000 
ส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นท่ี
เช่ือมโยง อพท.3
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ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค

ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
Hub) (CSF 5.3, 4.1, 5.4, 5.2,3.1, 3.2, 7.2)

ฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเท่ียว/ พัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวใหม่/ ปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการ ด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล/ ยกระดับบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว/ พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี 
ตราด)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลและแหล่งเท่ียวอารยธรรม
ขอม (CSF 5.3, 4.1, 4.2, 7.2)

ฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรม/ ปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม/ 
พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

กระทรวง
วัฒนธรรม



CSF ที่เป็นช่องว่าง (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม) CSF ที่เป็นช่องว่าง  (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม)

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

19

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
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