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ตลอดการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางสังคมอีกด้วย
คณะผู้วิจัยและผู้จัดทํา
2559

ฉ
สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่
1 บทนํา
ที่มา
แนวคิดว่าด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ปี
2559-2579 โมเดลประเทศไทย 4.0
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วาระปี 2557-2559
2 ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
พื้นที่และอานาเขตความรับผิดชอบของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
โครงสร้างการบริหารของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีการรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การประเมินสภาพแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (SWOT Analysis)
3 ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของผู้ประกอบการที่มี
ต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) ของ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

1
1
4
10
13
15
21
23
26
26
27
27
28
46
60
60
65
67
67

ช
สารบัญ (ต่อ)
บทที่
การเชื่อมโยงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
เพื่อนําไปสู่การวางยุทธศาสตร์
5 แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2563)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
และกระบวนการติดตามผล
แผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
6 แผนปฏิบัติการ ปี 2560

หน้า
72
76
76
76
76
81
82
93

สารบัญตาราง
ตารางที่
1-1 แสดงจํานวนโรงงานและเงินลงทุนในจังหวัดชลบุรี
1-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 – 2557
2-1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ชุดวาระ ปี พ.ศ. 2559-2561
2-2 จํานวนประชากรจําแนกตามเพศ เขตการปกครอง
เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557
2-3 แสดงความพร้อมแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 – 2557
2-4 แสดงสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี
2-5 แสดงผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของจังหวัดชลบุรี
ปี 2556-2558 (หน่วย/ล้านบาท)
3-1 แสดงลําดับระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีลําดับแรกของแต่ละด้าน
3-2 แสดงระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี 10 ลําดับแรก
3-3 แสดงลําดับระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีลําดับแรกของแต่ละด้าน
3-4 แสดงระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 10 ลําดับแรก
4-1 การวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
4-2 การวิเคราะห์ TOWS Matrixทางด้านกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
4-3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategy)
ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
4-4 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategy)
ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

หน้า
2
2
27
28
30
31
32
61
62
63
64
70
72
73
74

ช
สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4-5 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
5-1 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
5-2 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี.
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้
5-3 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
5-4 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
5-5 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
5-6 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถานประกอบการ
สู่องค์กรสุขาภาวะและเท่าเทียม
6-1 แสดงโครงการและกิจกรรมในแผนปฎิบัติการสภาอุตสาหกรรม ปี 2560

หน้า
75
82
84
86
88
89
91
93

สารบัญภาพ
ภาพที่
1-1
1-2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
5-1

แสดงลําดับขั้นของกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์
แสดงแผนผังกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
แสดงขอบข่ายถนนในจังหวัดชลบุรี
แผนภาพแสดงท่าเรือที่สําคัญของประเทศไทย
แผนภาพเส้นทางรถฟางคู่กรุงเมพ-ระยอง
แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2
แสดงเขตนิคมอุสาหกรรมปิ่นทอง
แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

หน้า
5
8
33
35
37
39
40
41
43
44
45
78

1

บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มา
ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงระหว่างกันภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทางการค้า ทําให้ประเทศไทยอยู่ในสนามการค้าโลกที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทุกประเทศมี
ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีอันจะส่งผลให้
ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ้ า นในกรอบความร่ ว มมื อ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ที่หลายประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในทางตรงกันข้าม ประเทศไทยกลับมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงอย่างมากในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา หากสถานการณ์เช่นนี้ยังคงดําเนินอยู่ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในอนาคต (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559)
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2558-2563 คือ ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่
มั่นคงประชาชนมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการดําเนินงานรูปแบบประชารัฐ และรัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทย
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยหลุ ด พ้ น จากกลุ่ ม ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง จึ งมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ สร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค้า และบริการต่าง ๆ ตลอดจนกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยแผนงานของโครงการนั้นจําเป็นต้องมีการพึ่งพาจากส่วนภูมภาค
ส่วนจังหวัดดังนั้นในแต่ละหน่วยงานจําเป็นต้องมีบูรณาการร่วมกันเพื่อสอดคล้องกับวิสียทัศน์ดังกล่าว
(สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559)
จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่เป้าหมาย
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก มี นิ ค มอุ ต สาหกรรมถึ ง 5 แห่ ง ได้ แ ก่ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมเหมราชชลบุ รี , นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร, นิ ค มอุ ต สาหกรรมปิ่ น ทอง, นิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 76,553.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.42 ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวของประเทศ 734,591.46 ล้านบาท พาณิ ชยกรรมของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี
เศรษฐกิ จ ชั้ น นํ า ประชาชนมี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อคน ของประชากร เป็ น อั น ดั บ ที่ 5 ของประเทศไทย
(441,062 บาท) (จั งหวัด ชลบุ รี , 2558) อี ก ทั้ งยั งเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ และ
อิเลคทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึง และสะดวกในทุกด้านทั้งการ
ขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนําของโลกโดยปี 2557 นั้นมีจํานวน
โรงงานกว่า 4,847 โรงงานมีคนงาน จํานวนทั้งสิ้น 277,147 คน เงินลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 512,515
ล้านบาท) กระทรวงอุตสาหกรรม (ก2559) (ตารางที่ 1-1) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นแหล่ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยจากข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ในปี
2557 พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของจั ง หวั ด ชลบุ รี นั้ น อยู่ ใ นลํ า ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศไทยโดย
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อุ ต สาหกรรม และการบริ โภคที่ สํ าคั ญ ได้ แ ก่ การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน รองลงมาคือการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
และธุรกิจการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม (ตารางที่ 1-2) (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ข
2558)
ตารางที่ 1-1 แสดงจํานวนโรงงานและเงินลงทุนในจังหวัดชลบุรี
รายการ
2553
จํานวนโรงงาน
3,853
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 438,166
จํานวนคนงาน (คน)
248,569
- ชาย
174,292
- หญิง
74,277
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (ก2559)

2554
4,030
447,929
252,586
177,723
74,863

2555
4,205
452,432
259,065
183,370
75,695

2556
4,571
467,534
267,530
190,405
77,125

2557
4,847
512,515
277,147
198,058
79,089

ตารางที่ 1-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2553 – 2557
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน

2553
17,785
16,809
977
2,124
####
##
34,472
14,053

2554
21,218
20,126
1,091
2,582
####
##
35,819
14,995

2555
17,185
16,063
1,122
2,610
####
##
42,050
14,725

2556
19,171
18,059
1,111
2,863
####
##
55,805
20,551

65,047
18,127
43,607
11,600

66,572
20,942
43,029
13,315

65,725
22,913
49,580
15,469

68,730
28,423
53,281
18,984

2557
19,398
18,289
1,109
3,029
######
59,073
20,741
73,706
27,193
50,876
22,184

3

สาขาการผลิต
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
บริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประชากร (1,000 คน)
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ข2558)

2553

2554

2556

2557

22,168 27,474 32,910 31,536

36,395

24,258 24,786 37,162 39,771
5,708 6,491 7,571 8,038
6,521 6,767 7,755 8,039

36,361
8,678
8,145

2,001

2,971

3,021

395
261
309
313
1,554 1,573 1,592 1,610

573
1,627

2,189

2555

2,727

แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี นั้ น จากการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ย่ อ มมี ผ ลกระทบตามมา จากการที่ มี
ผู้ ป ระกอบการและโรงงานจํ า นวนมาก ทํ า ให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการดํ า เนิ น กิ จ การ
อุตสาหกรรม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การส่งออก ปัญหาแรงงาน ปัญหาค่าจ้างและต้นทุนการผลิตที
สูงขึ้น และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการน เช่น ปัญหามลภาวะ ปัญหาการจราจร ปัญหาการ
เคลื่อนย้ายประชากร ปัญหาความแออัด รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของภาครัฐ เช่น
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ขาดความชัดเจน การดําเนินการที่
ล่ าช้ าในขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ต่ าง ๆ การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น รวมถึ งการขาดแคลนสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ อาทิ น้ําและไฟฟ้า เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของจังหวัด รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจึงเป็นองค์กรตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมและมีบทบาท
สําคัญในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการที่จะเข้ามารับฟังรับทราบปัญหา รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาถึงแม้จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจํานวนมากในจังหวัด
ชลบุ รี แต่ บ ทบาทและผลงานของสภาอุ ต สาหกรรมชลบุ รี ยั งไม่ เด่ น ชั ด จํ านวนสมาชิ ก ของสภา
อุตสาหกรรมยังมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สนใจเข้า
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สมาชิกของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการราบย่อยหรือ SMEs เท่านั้นที่สนใจ
แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี (พศ.2559-2562) ฉบับนี้
เกิดขึ้นจากเจตจํานงค์อันแน่วแน่ของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (ดร.สาโรจน์ วสุวาณิช)
และความเห็ น พ้ อ งกั น ของคณะกรรมการบริ ห ารที่ ต้ อ งการจะให้ ก ารบริ ห ารกิ จ การของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนและแผนงานโครงการเชิงประจักษ์ที่ปฏิบัติได้
จริงและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัดชลบุรี และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมถึงการยอมรับในบทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะ
ที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
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ในขั้นตอนของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดําเนินการในการศึกษาตั้งแต่การสํารวจปัญหาอุปสรรคการ
ดําเนินกิจการของผู้ประกอบการ การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อบทบาทและหน้าที่
ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ศึกษาบริบทของพื้ นที่และศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดชลบุรี
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และสํารวจ วิเคราะห์และจัดทําเป็นยุทธศาตร์ฉบับสมบูรณ์
จากสภาพปั ญ หาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมี ค วามสนใจในการจะศึกษาถึงบริบทปัญ หาที่แ ท้จริงและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จาก
ผู้ประกอบการเพื่อนํามาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสภา
อุ ต สาหกรรมจั งหวั ด ชลบุ รี เพื่ อ ให้ เป็ น ตั วแทนของผู้ ป ระกอบการที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อย่างแท้จริง โดยกําหนดเป็นแผนแม่บทการพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดชลบุรัต่อไป
เนื้อหาในแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อาส่วนสําคัญ 6 ส่วน
ส่วนที่ 1 ที่มาของแผนยุทธศาสตร์ ทีม่ าของเนื้อหาและการเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและศักยภาพของจังหวัดชลบุรีในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการและความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อ
บทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบรี
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ขอสภาอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรจังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี (พศ.25592562)
ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2560

2. แนวคิดว่าด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์
2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตทีต่ ้องบรรลุและ
กําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กําหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ การ
กําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่
รอบด้าน คือจะต้องคํานึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดจะต้องเป็นระบบ คือ แนวทาง
ที่กําหนดขึ้นจะต้องดําเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบคําถามหลัก 3
ประการ คือ
1. องค์กรกําลังจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?)
2. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?)
3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?)

5

2..2 กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes)
ประกอบด้วยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
2) กําหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission)
3) กําหนดเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy)
5) กําหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา
แผนภาพ 1.1 แสดงลําดับขั้นของกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์
นามธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ต้องการเป็น

อะไร
พันธกิจ (Mission)

ต้องทําอะไร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ทําเพื่ออะไร

ยุทธศาสตร์

ทําอย่างไร

แนวทางการพัฒนา
รูปธรรม

ทําโดยวิธีการใด

เป้าหมาย ทําแค่ไหน/เท่าใด/กับใคร/เมื่อใด

ที่มา : อนุรัตน์ อนันทนาธร (2559)
2.3 องค์ประกอบและกระบวนการทีส่ ําคัญของวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ นอกจากจะกําหนดสาระของแผนกลยุทธ์ อันได้แก่ พันธกิจ
จุดหมายวัตถุประสงค์ นโยบายและกลวิธีหรือมาตรการ อันเป็นยุทธศาสตร์แล้วการวางแผนยุทธ์
ศาสตร์ จะต้องมีองค์ประกอบและกระบวนการที่สําคัญดังนี้
1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Analysis)
การวิเคราะห์เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
มีส่วนช่วยในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง
เนื่องจากหน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผูกพันธ์กับกระทรวงเจ้าสังกัดและผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังมีผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย มีส่วนได้เสียต่อองค์กร (Stakeholder Influence) ซึง่ มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนและการดําเนินงานของหน่วยงาน จําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
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(1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) ได้แก่ ผูบ้ ริหารทุกระดับ
และ เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบัติงาน
(2) ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่น
ผู้รับบริการ พันธมิตร ผู้รับจ้าง และขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็น
ต้น
(3) ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) เช่น
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันการเงิน สภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชน และสือ่ มวลชน รวมทั้งกลุ่มการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ตลอดจนศาลยุติธรรม และศาลปกครอง เป็นต้น ซึ่งทําหน้าที่ในการกํากับดูแล และ
ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย
2.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ โดยปกติจะใช้หลัก “SWOT” ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการประเมินจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) หรือศักยภาพของการดําเนินงานของ
องค์การที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสําเร็จเพียงใด เช่น ตรวจสอบศักยภาพด้าน
ทรัพยากรในการบริหาร อาทิ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีการ
จัดการหลักสูตร วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) ขององค์การว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ตลอดจนวิเคราะห์
โอกาส (Opportunity) ที่จะสนับสนุนให้มกี ารแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์การให้เติบโต หรือมีความ
เป็นเลิศ และวิเคราะห์ว่ามีอุปสรรค/ข้อจํากัดหรือภาวะคุกคาม (Threat) อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
เราดําเนินโครงการแล้ว ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้ตรวจสอบสภาวะความเสี่ยง (Risks) และใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําให้องค์การมี
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงตามจุดหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์การและความชัดเจนของนโยบายที่หน่วยงาน
กําหนด
 ประสิทธิผลในระดับผลลัพธ์ (ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
และประสิทธิภาพในระดับผลผลิต (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐานเชิงเวลา และเชิงต้นทุน)
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งความคุ้มค่า (B/C Ratio หรือ Cost Effectiveness) ของภารกิจใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา
 การบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (อัตรากําลัง คุณภาพบุคลากร การ
คัดเลือกบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและกําลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการ
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ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ
เป็นต้น)
 ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน
 การบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้
ครุภัณฑ์ได้อย่างสมประโยชน์ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
การจัดหาวัสดุ
สิ้นเปลือง เป็นต้น)
 การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การ
สื่อสารภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผูน้ ํา เป็นต้น)
2) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่
ภายนอกองค์การ แต่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
สภาพแวดล้อมทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่งขัน ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี ฯลฯ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้องค์การควบคุมได้ยาก ดังนั้นในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้วางแผน
จะต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกล
ยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม
- ปัจจัยเอื้อด้านสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการของประชาชน หรือ
ปัญหาของสังคม หรือข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มสี ่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้ เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ตลอดจนโครงสร้างประชากร
การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม แนวคิด อนุรักษ์ กระแสวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ ค่านิ ยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นต้น
ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นวัตกรรม และความมีอยู่ของ
เทคโนโลยี เป็นต้น)
 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจ้าง
งาน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น)
 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
แบ่งอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวง ปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน
- นโยบายของรัฐบาล
- เป้าประสงค์ที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

8

- อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
- อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากกฎหมายหรือระเบียบ
- อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากโครงสร้างส่วนราชการ
- อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในระดับนานาประเทศ
2.5 การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
• ความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน
• ความโน้มเอียงระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค
• สรุปความเป็นไปได้ที่จะมียุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงรักษาสถานภาพความเชี่ยวชาญ เชิง
ปรับปรุงส่วนด้อย และเชิงตัดทอนภารกิจ เป็นต้น
2.6 การจัดวางทิศทางของหน่วยงาน
การจัดวางทิศทางเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีข้อความทีส่ ําคัญประกอบด้วย
“วิสัยทัศน์ (Vision)” “พันธกิจ (Mission)” และ “เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน (Organization’s
Objective or Goal)”

SWOT
สภาพแวดล้ อมภายใน
จุดอ่ อน/แข็ง 1

SWOT

วิสัยทัศน์

ร
ก
์
ค
ง 2 พันธกิจ
อ
ง
อ
ข
ง
า
เป้าประสงค์หลักขององค์กร
ศิ ท
Vision

สภาพแวดล้อมภายนอก
1
โอกาส/อุปสรรค

Mission

ท

ผลลัพธ์
เป้ าหมาย+KPI
2Q2TP

ผลผลิต
เป้าหมาย+KPI
QQCT

กิจกรรม
เป้าหมาย+KPI
QT

3
1. ภารกิจหลัก

กลยุทธ์ ระดับกรม
2. ภารกิจหลัก

3. ภารกิจสนับสนุน

4 • กลยุทธ์ ระดับสํานัก/กอง
1.1 ภารกิจหลัก

แผนกลยุทธ์

1.2 ภารกิจหลัก

1.3 ภารกิจสนับสนุน

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
และประจําปี

5 • กลยุทธ์ ระดับ ส่ วน / ฝ่ าย
1. 1.1กิจกรรมหลัก 1. 1.2 กิจกรรมหลัก

1.1.3 กิจกรรมสนับสนุน

แผนภาพที่ 1.2 แสดงแผนผังกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
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จากแผนภาพที่ 1.2 สามารถอธิบายได้ดังนี้ กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่
1. วิสัยทัศน์ เป็นข้อความแสดงภาพที่หน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าและ
เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะห์ (มิใช่ข้อความทีเ่ ป็น “คําขวัญ” ของ
หน่วยงาน หรือข้อความที่แสดงภาพเพ้อฝันที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม)
2. พันธกิจ เป็นข้อความระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทซึ่งกําหนดจะทําในช่วง
4-5 ปีข้างหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน
3. เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน เป็นข้อความระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รบั บริการที่
ชัดเจน และผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับที่มีความสัมพันธ์กับพันธกิจโดยตรง
4. การกําหนดกลยุทธ์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ ได้แก่กลยุทธ์ระดับหน่วยงานเช่น กล
ยุทธ์ของกระทรวง กรม กลยุทธ์ระดับสํานัก/กอง เช่น สํานักปลัด กองการเจ้าหน้าที่ และกลยุทธ์
ระดับฝ่าย เช่นฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก เป็นต้น ทั้งนี้กลยุทธ์ในทุกระดับจะต้อง
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ พันะกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย
โดยสรุป การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเริ่มต้นจากจากวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์กร
เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบ
จากคู่แข่งขันทางธุรกิจ ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย
1.) เป็นการกําหนดกรอบหรือทิศทางการทํางานขององค์กรให้ชัดเจน โดย การ
เขียนวัตถุประสงค์ของ องค์กรไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทําให้เลือกใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
2.) ช่วยให้ผู้บริหารปรับตัวตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและสามารถ
ปรับทิศทางการ ดําเนินงานได้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.) .สร้ า งความพร้ อ มให้ กั บ องค์ ก ร การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ทํ า ให้ อ งค์ ก รมี ก าร
วิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยต่างๆภายในองค์กรอย่างสม่ําเสมอ เป็นการพัฒนา
บุค ลากรให้ มีค วามพร้อมในการรับ กับสถานการณ์ ค วามเปลี่ย นแปลงที่ อาจ
เกิดขึ้นได้
4.) ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับองค์กร เสริมสร้าง
การพัฒนาขีดความสามารถส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
5.) ช่วยให้การทํางานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีการกําหนดกล
ยุทธ์และการควบคุมตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
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6.) ทําให้องค์กรมีมุมมองการบริหารอย่างครอบคลุม เนื่องจากการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก
การจัดการเชิงกลยุทธ์ถือเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ที่จะ
นําไปสู่การเพิ่มโอกาสความสําเร็จ เพราะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์ในระยะ
ยาวขององค์กร เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินงานที่สามารถประเมินและปรับเปลี่ยนภายในแต่
กระบวนการ ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้ตลอดเวลา

3. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ฉบับนี้ จัดทําขึน้ โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 นี้ ให้
ความสําคัญต่อความสอดคล้องกับแผนและนโยบายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ประเด็นสําคัญตามมติและข้อสั่งการของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574
รวมทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทัง้ ในด้านภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Positioning) ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพของพื้นที่ที่มีความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง (กระทรวงอุตสาหกรรม,
2559)
กระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ได้
ครอบคลุมการพิจารณาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis)
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิตติ ่าง ๆ ที่มผี ลต่อด้าน
อุตสาหกรรม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการให้บริการ และจาก
การวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรนําการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
พันธกิจ
1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้นํา
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ให้ก้าวทันโลก
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2. สร้างโอกาสและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชน ให้มคี วามเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
4. กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
5. บูรณาการและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น จําเป็นต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืนซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการนํา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ
มูลค่า และมาตรฐานรวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง และแข่งขันได้ในเวที
โลก ซึ่งสามารถทําได้โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอํานวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอื้อให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การ
ส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการกํากับดูแลอย่างทั่วถึง การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมาตรฐาน ให้
ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สงู ขึ้น โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
1. ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อปุ ทานของภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
3.พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
4.เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
5.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพื่อเอื้อต่อความ
ปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ําและอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกล
ยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
1.ปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
2.กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
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อุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการการทํางาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
3.พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
4.แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เพื่อลดปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม
โดยมีกลยุทธ์ทสี่ ําคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว
2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อผลักดันและจูงใจให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบ
เพื่อเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทสี่ ะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีสว่ นร่วมของ
ท้องถิ่นและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์ทสี่ ําคัญ ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาเครื่องมือจัดการองค์ความรู้เพื่อ
ยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ไปสูก่ ารปฏิบัติ
จําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้สามารถบูรณาการความร่วมมือและดําเนินการ
โดยยึดแนวทางของแผน ยุทธ์ศาสตร์ฯ แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากร และ
การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต
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4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ปี 2559-2579 โมเดลประเทศ
ไทย 4.0
สุ วิท ย์ เมษิ น ทรี ย์ (2559) ประธานกรรมาธิก ารวิส ามั ญ จัด ทํ าวิ สั ย ทั ศ น์ และออกแบบ
อนาคตประเทศไทย สภาปฏิ รู ป แห่ งชาติ ได้ เสนอ วิสั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รูป ประเทศไทย
ยุทธศาสตร์สําคัญภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้เน้นในเรื่องการ
พัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตาม
ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่าน
กลไก “ประชารัฐ”
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่
หนึ่งภายในปี พ.ศ.2575 การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ในบริบทของประเทศไทยมีคุณ ลักษณะ 6
ประการด้วยกันคือ 1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 2. พัฒนาคนไทยเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
และ 6. การมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในเวที ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก กลไกขั บ เคลื่ อ นความมั่ งคั่ งของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วย
เกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “โมเดลประเทศไทย
3.0” ที่ เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลําดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนผ่านจาก
โมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม”
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้ วย “กลไกการขับ เคลื่ อ น” ชุด ใหม่ (New Growth
Engine) 3 กลไกสําคัญ คือ 1. กลไกขับเคลื่อนผ่ านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive
Growth Engine) 2.กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมอย่างเท่ าเทียมและทั่ วถึง (Inclusive
Growth Engine) และ 3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth
Engine)
ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จําเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า”
ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ๆ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความ
ได้เปรียบเชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้
สมั ย ใหม่ เทคโนโลยี มิ เพี ย งเท่ า นั้ น ทั้ ง 5 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมใหม่ นี้ จะสอดรั บ กั บ พลวั ต การ
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เปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกที่กําลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุค
ของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น
ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญโดยขาดการพัฒนา
ในมิติอื่นให้มคี วามสอดคล้องกัน โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ
กล่าวคือ “ มีความสมดุลใน ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สงิ่ แวดล้อม การมีสังคมที่อยูด่ ีมี
สุข และ การเสริมสร้างภูมิปญ
ั ญามนุษย์” โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม
เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน” ในระดับจุลภาคการรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จะทําให้
ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน
ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคมและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมาใน
ระดับมหภาค การรู้จักเติม รูจ้ ักพอ รู้จักปัน จะทําให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
พลวัตโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกกําลังของทุก
ภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่จะสามารถนําพาประเทศไทย
ไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคงและความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งได้นั้น
จําเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน แต่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่เป็นปกติและไม่มี
ความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งดังที่คาดหวังไว้ เนื่องจากยังคงประสบกับปัญหา
ที่สะสมเรื้อรังในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ปัญหาความเหลื่อมล้ําของ
คนในสังคม และปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีภารกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่ นึ่งอยู่ 2 วาระ ได้แก่ 1.วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) คือ การ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน เพื่อทําให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และ 2.
วาระการปรับเปลี่ยน (Transformation Agenda) คือ การปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมและ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเป็นประเทศในโลกทีห่ นึ่ง วาระการปฏิรูปและ
วาระการปรับเปลี่ยน จะมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
“วาระการปฏิรูป” จะมีลักษณะงานเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างและระบบรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการพิจารณาศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้ข้อเสนอวาระการปฏิรูปจํานวน 37 วาระด้วยกัน อาทิ ระบบ
งบประมาณ กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปที่ดิน การปรับโครงสร้างภาษี การจัดตั้งสมัชชาคุณธรรม
เป็นต้น ส่วน“วาระการปรับเปลี่ยน” จะเป็นภารกิจใหม่ที่จะต้องดําเนินการเพื่อตระเตรียมและเติม
เต็มประเทศให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาต่อไป เช่น กลไกการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ การ
ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ระบบบริหารจัดการน้ํา การปรับเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล
และการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น
ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงต้องเผชิญกับปัญหารุมเร้าหลายประการ
ด้วยเหตุนี้ในระยะแรกจําเป็นต้องเน้นการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปเป็นสําคัญโดยมีเป้าหมายให้
ประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งเมื่อปัญหาสําคัญหลายประการได้รับการแก้ไขจนประเทศกลับเข้าสู่
สภาวะปกติแล้ว จุดเน้นจะเปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนวาระการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถเพียงพอต่อการพัฒนาเป็นประเทศในโลกทีห่ นึ่งต่อไป

15

5. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
5.1 การก่อเกิดของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development)
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development) กําเนิดขึ้นจาก มติคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม (คค.) กองทัพเรือ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้
แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (สภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ,
2559)
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เกิดขึ้นด้วยความมีเหตุผลและความ
เหมาะสมหลายประการได้แก่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบันเป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ มีการจ้างงานและมีแรงงานทีมีทักษะจํานวน
มาก ประกอบกับรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม แหล่งพลังงาน
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ําลึกทวายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงเป็นเหตุให้ริเริ่มโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)
5.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development)
โค ร งก า ร
พัฒนาระเบียงเศรษบกิจพิเศษเป็นโครงการขนาดใหญ่ (MAGA PROJECT) ของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์และเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศาที่รองรับความเจริญเติบโตของภูมิภาคในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกแป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และ เขตพัฒนาเมือง เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ที่เห็นชอบในหลักการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) ประกอบด้วย (1) การต่อยอดอุ ตสาหกรรมเดิม ที่มีศักยภาพ (First Scurve) และ (2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยส่ งเสริม ให้ เป็ น อุตสาหกรรมสี เขี ยว มี
การบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงทั้งระบบและมีประสิทธิภาพ
การให้สิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน การพัฒนาเมืองและความเป็นอยู่ของ

16

ประชาชนในพื้นที่ การดําเนินการด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ การพัฒนา
แหล่ งน้ํ าให้ มี คุ ณ ภาพและพอเพี ย งกั บ อุ ต สาหกรรม เกษตร ท่ อ งเที่ ย ว และอุ ป โภคบริโภค และ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ ประชาชน โดยให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
1. การพัฒนาเพื่อขยายศักยภาพของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวียออกของไทย หรือ Eastern Seaboard
เป็นโครงการเดิมที่ริเริ่มตั้งแต่ปี 2524 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ไทย พื้ น ที่ เป้ า หมายระยะแรก 2 บริ เวณ คื อ (1) บริ เวณมาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง สํ า หรั บ
อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ (2) บริเวณแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี สําหรับอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อมา
ในปี 2539 ได้มีการขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 8 จังหวัดภาคตะวันออก ปัจจุบันพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี พลังงาน และยานยนต์เงินลงทุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ร้อยละ 36
ของประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมูลค่า 3 แสนล้านบาท มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ณ ราคาประจําปี คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมคิด
เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ หรือร้อยละ 39 มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน
รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับอีกประมาณ 30,000 ไร่ อีก
ทั้งยังเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน สามารถเชื่อมโยงไปยังท่ าเรือน้ําลึกทวายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงยังมีศักยภาพสูงที่จะขยายให้
เป็นแหล่งการลงทุนของประเทศ
2.. การลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงทั้งระบบ
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดึงดูด
การลงทุนภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบไปได้ด้วยการลงทุนเพื่อเชื่มโยง 3 ท่าอากาศ
ยานหลัก ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา โดยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทัง้ ทางถนน ทาง
ราง ทางเรือ และทางอากาศ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง ลดเวลาในการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนโล
จิสติกส์ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาท่าเรือโดยเพิ่มศักยภาพเรื่องการขนส่งสินค้าทั้ง
อุตสาหกรรมและการเกษตร เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาท่าเรือน้ํา
ลึกจุกเสม็ดให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์ เรือข้ามฟาก (Ferry) และเรือสําราญ (Cruise) เน้นการเชื่อมโยง
กับท่าเรือท่องเที่ยวอื่น 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกด้านที่
มีแนวขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2561 โดยองค์ประกอบ
โครงข่ายคมนาคมที่สําคัญ มีดังนี้
2.1 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16,7000 ไร่ เป็น
พื้นที่ที่ใช้งานทางทหารฝั่งตะวันตกของทางวิ่ง โดยเป็นที่ตั้งหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือประมาณ
8,000 ไร่ ปัจจุบันมีการดําเนินงานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้การบริหารของกองทัพเรือตาม
พรบ.กองทุนหมุนเวียน ใช้พื้นที่สําหรับเป็นอาคารผู้โดยสารและสิ่งอํานวยความสะดวกประมาณ 100
ไร่ มีการใช้ประโยชน์ตอบสนองภารกิจ 2 ด้าน อย่างสมดุล คือทั้งภารกิจทางทหารเพื่อความมั่นคง
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และภารกิจในการเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
หลักการ “การใช้สนามบินร่วม พลเรือน และทหาร” (Joint Use Civil Military Airport)
ทั้งนี้ กองทัพเรือมีแผนพัฒนาเพื่อดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายพัฒนาท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วยการจัดเตรียมพื้นที่เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) 1,150 ไร่
พื้นที่สําหรับเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub)
550 ไร่ พื้นที่กจิ การ General Aviation 130ไร่ พื้นที่รองรับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมใน
อนาคต 870 ไร่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน 350 ไร่ และประกอบกิจการพาณิชย์
ปลอดอากร (Free Trade Zone) 320 ไร่ ทั้งนี้ กองทัพเรือจะจัดทําผังพื้นที่ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมา
ออกแบบวางผังสิ่งปลูกสร้าง ในสนามบิน (Airport Layout) โดยละเอียดต่อไป
2.2 ศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน ปัจจุบันคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้าน
การซ่อมบํารุงของเครื่องบินพาณิชย์ประมาณ 771.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี
ในปี พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเกือบร้อยละ 60 สูญเสียให้กบั ต่างประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยขาดผู้ประกอบการซ่อมบํารุงที่มีศักยภาพในการสร้างศูนย์ซอ่ ม โดยท่าอากาศยานอู่
ตะเภามีความเหมาะสมเป็นลําดับแรกที่จะพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน ปัจจุบันบริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ 150 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ซอ่ มอากาศยาน นอกจากนี้ กระทรวง
คมนาคมและกองทัพเรือได้จัดทําแผนการพัฒนา เพื่อรองรับการขยายปริมาณผู้โดยสารทางอากาศ
และปริมาณการขนส่งสินค้าทีเ่ พิ่มขึ้น ได้แก่ (1) การพัฒนาสถานีรถไฟเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารหลัง
ใหม่โดยตรง (สถานีอู่ตะเภา) (2) การพัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากร ด้านการบิน (Aviation Training
Center) และ (3) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ
2.3 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นที่จอดเรือรบและฐานส่งกําลังบํารุง และใช้ประโยชน์
ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจาะน้ํามัน และขนส่งผู้โดยสาร โดยมีแผนการพัฒนาท่าเรือน้ําลึก
จุกเสม็ด ให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์ เรือสําราญ (Cruise) และเรือข้ามฟาก (Ferry) เพื่อเชื่อมต่อการ
เดินทางระหว่าง 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน พัทยา-จุกเสม็ด-ชะอํา โดยเรือสําราญจะสามารถใช้
เวลาล่องจากสัตหีบไปหัวหินภายใน 1 ชั่วโมง และเชื่อมต่อระบบรถไฟเพื่ออํานวยความสะดวกการ
ขนส่ง
3. การขยายท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
(1) ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ําลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มี
อัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มีความทันสมัยสามารถรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้า
ขนาด 80,000 DWT (Post Panamax) มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 11.1 ล้าน ทีอยี ู
ต่อปี ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาความแออัดของการจราจรหน้าท่า และขยายขีดความสามารถของท่าเรือ
แหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอํานวยความสะดวกการขนส่ง
สินค้าของท่าเรือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สินค้า 2
ล้านทีอียูต่อปี พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง 3 แสนทีอียูต่อปี และ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมทั้งโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 เพื่อรองรับตู้สินค้าได้สูง 8 ล้านทีอียูต่อปี
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(2) ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มขี นาดใหญ่และทันสมัย มีการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให้บริการ 12
ท่า (ท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า) โดยมีเอกชน 19 ราย เช่าดําเนินการเป็น
ท่าเรือ คลังน้ํามัน คลังสินค้า และโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาตลาด ออกแบบเบื้องต้น
และ EHIA ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 เพื่อให้เป็นท่าเรือชั้นนําที่มีศักยภาพ ขีดความสามารถ
และสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอในการเป็นท่าเรือที่สําคัญในภูมภิ าคเอเชีย มีเป้าหมายในการ
รองรับเรือขนส่งสินค้าเหลวและ ก๊าชธรรมชาติ ประกอบด้วย ท่าเรือสินค้าเหลว ท่าเรือก๊าช ท่าเรือ
บริการ และพืน้ ที่คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่องกับก๊าชธรรมชาติ
4. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีโครงข่าย
ถนนค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึง ทางหลวงสายหลักส่วนใหญ่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
สําคัญ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3 34 36 304 331 344 361 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด และก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรและบูรณะทางหลวงในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ทั้งนี้มีการพัฒนาโครงข่ายสายรองเพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ การ
ปรับปรุงโครงข่ายถนนหลักโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
การขนส่ง และพัฒนาโครงข่าย ถนนเชื่อมโยงท่าอากาศยานสําคัญ 3 แห่ง อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ท่า
อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา
รวมทั้งการพั ฒ นาระบบรางเพื่อให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งสินค้าของประเทศ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกกล่อง (ICD) ที่ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง
แก้ไขปั ญ หาขาดแคลนรถจัก รและแคร่บ รรทุ ก สิ น ค้า เพิ่ ม ความปลอดภั ยในการเดิน รถ และเพิ่ ม
ศักยภาพการบริการระบบราง ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้าแก่งคอย และมีโครงการสําคัญที่อยู่ในแผนดําเนินการในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
กรุงเทพฯ-ระยอง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แหลมฉบัง-นครราชสีมา
3.6 การดึงดูด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์แก่ นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม การ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการ
ลงทุน (One Stop Service) การอํานวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี การ
จัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน ระยะเวลาพํานักและทํางานของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ สิทธิในการทําธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์ธุรกรรม
การเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพื้นที่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น”
5.3 ความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการของโครงการ
ภายหลังจากที่ ครม.ให้ความเห็นชอบในการดําเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบ
ไปด้วย ชลบุร-ี ระยอง-ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมกับมอบหมายให้ นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยจัดให้มีแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทั้ง
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ระบบ แผนดําเนินการด้านผังเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และจัดทําแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ คนพ. ได้รับมอบหมายให้
เป็นแกนกลางในการจัดทําร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็น “หัวใจ” ของ
การพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดขึ้นให้
ได้ เบื้องต้นภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ร่วมกับ 3
สถาบันภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้า-สมาคมธนาคารไทย)
นอกจากนี้ ยังมี การจั ดตั้ งสํานั กงานคณะกรรมการนโยบายพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษภาค
ตะวันออกโดยมีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสํานักงานโดยคณะกรรมการนโยบายจะมีหน้าที่ในการกําหนด
นโยบาย/อนุมัติแผนงาน/มาตรการประเมินผลการทํางาน กํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการ และที่
สําคัญ ที่ สุดก็คือ อํานาจในการประกาศให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในบริเวณ 3 จังหวัดข้างต้นเป็ น “เขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ”

โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ ะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะประกอบไปด้วย
Super Cluster/Cluster ที่ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 10 ประเภทตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้
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ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะเป็น
กลไกหลักในการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมจะเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายฯออกประกาศอีกทีหนึ่งที่สําคัญก็คอื สํานักงานยังมีหน้าที่ในการจัดทํารายงาน
ที่เรียกว่า “รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า
รายงาน SEA (Strategic Environmental Assessment) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ทั้งหมด
รายงาน SEA มีความสําคัญเทียบเท่ากับการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ
รายงาน SEA จะครอบคลุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรม-เขตอุตสาหกรรม-เขตประกอบการอุตสาหกรรม-สวนอุตสาหกรรม
โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตจนอาจกล่าวได้ว่ารายงาน SEA ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการจะมีผล
เทียบเท่ากับรายงาน EIA หรือถ้าผ่านรายงาน SEA แล้วก็ไม่ต้องจัดทํารายงาน EIA อีก
5.4 กองทุนเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบ
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายใต้
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายฯกองทุนนี้จะมีหน้าที่สําคัญในการเยียวยา/ฟื้นฟูพื้นที่/ชุมชน/
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเงินกองทุน
เบื้องต้นจะมาจากงบประมาณของรัฐบาลส่วนหนึ่งและมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะเป็นผู้กําหนดต่อไป
สําหรับหน้าทีอ่ ื่นของสํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษฯยังมีอํานาจในการจัดสรรที่ดิน การ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดิน การร่วมลงทุน/ลงทุนในรูปของการตั้งบริษัท/บริษัทมหาชน ในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การออกใบอนุญาต/การอนุญาตในการควบคุมอาคาร-การจดทะเบียน
ประกอบกิจการ-การตั้งโรงงาน ซึ่งการอนุญาต-ขออนุญาตเหล่านี้เดิมอยู่ในอํานาจตาม พ.ร.บ.ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ถูกโอนให้มาอยู่ในอํานาจของเลขาธิการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และยังสามารถที่จะตั้งศูนย์ประสานงานด้านการบริการลงทุนแบบศูนย์บริการร่วมหรือ OneStop
Service เพื่ออํานวยความสะดวกให้นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้
ด้วย
5.5 สิทธิของนักลงทุนต่างด้าว
สําหรับผู้ประกอบการต่างด้าวที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะ
ได้รับสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลา50ปีซึ่งมากกว่าที่กําหนดไว้ไม่
เกิน 30 ปีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถนําผู้บริหาร/
ผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างฝีมือ ที่เป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาที่กําหนดสิทธิใน
การถื อ ครองเงิ น ตราต่ า งประเทศได้ โดยไม่ ต้ อ งรี บ แลกเป็ น เงิ น บาทและการอนุ ญ าตให้ ธ นาคาร
ต่างประเทศสามารถเข้ามาเปิดสํานักงานบริการได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนผู้ลงทุนจะได้รับการ”ยกเว้น”หรือ “ลดหย่อน” ภาษีใน 2
กรณีคือ สิทธิภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ภาษีนิติบุคคลจะได้รับการ “ยกเว้น” ไม่เกิน
13 ปี (จากเดิม 8 ปี) นักลงทุนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินได้ (เช่าที่ราชพัสดุได้ 50+49 ปีภายใต้ พ.ร.บ.
เขตเศรษฐกิจพิเศษ) และได้รับอนุมัติการทํางานได้เป็นระยะเวลา 4 ปี กับ สิทธิภายใต้ พ.ร.บ.กองทุน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาษีนิติบุคคล “ยกเว้น” ไม่เกิน 15 ปี ภาษีบุคคลธรรมดาสําหรับ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ ข้ า มาเป็ น O% หรื อ 15% โดยสิ ท ธิ เ หล่ า นี้ จ ะอยู่ ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เบื้องต้นเชื่อว่าจะมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก1.5 ล้านล้านบาท ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี แบ่ ง เป็ น การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย (Super Cluster/Cluster/10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) จํานวน 500,000 ล้านบาท, การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ล้าน
บาท, การก่อสร้างเมืองใหม่-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ที่อยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท และการท่องเที่ยว
คุณ ภาพ/เชิงคุณ ภาพอีก 200,000 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม
2559)

6. แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 5
แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง,
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 76,553.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.42 ของรายได้
จากการท่องเที่ยวของประเทศ 734,591.46 ล้านบาท พาณิชยกรรมของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี
เศรษฐกิจชั้นนํา ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ของประชากร เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย
(441,062 บาท) (จังหวัดชลบุรี, 2558) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ และ
อิเลคทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึง และสะดวกในทุกด้านทั้งการ
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ขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนําของโลกโดยปี 2557 นั้นมีจํานวน
โรงงานกว่า 4,847 โรงงานมีคนงาน จํานวนทั้งสิ้น 277,147 คน เงินลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 512,515
ล้านบาท) กระทรวงอุตสาหกรรม (ก2559) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นแหล่งขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยในแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) นั้นมี
รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ชลบุรนี ่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนํา อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจ
โลกW
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม และมีความ
ปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่
2. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ
3. เพื่อให้เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม มีความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่
เป้าประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม และมีความ
ปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมชุมชนและสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ โดย
มีกลยุทธ์ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพืน้ ฐาน และ
แหล่งน้าํ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
เป้าประสงค์
เพื่อให้ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งสนับสนุนเศรษฐกิจทุกด้านมีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
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2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําต้นทุน เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ตลอดจนการ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมและลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ยกระดับอุตสาหกรรมทีส่ ถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล ชลบุรีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์(Eco City)และผูป้ ระกอบการ SMEsมีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาSMEs โดยวิทยาการสมัยใหม่ ให้มขี ีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco city)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มคี วามหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเทีย่ วระดับนานาชาติ
โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. ส่งเสริมระบบการท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและฟื้นฟู
ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์
2. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากร/สถานประกอบการ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิต
คุณภาพสูงและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ เพื่อให้ภาคเกษตรสามารถปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรคุณภาพและมูลค่าสูง
และเพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. พัฒนาระบบการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรคุณภาพและมูลค่าสูง
2. พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
เป้าประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีกลยุทธ์คอื เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการของภาครัฐ

7. แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557-2559
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทํารายงานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.
2557 เพื่อเป็นการรวบรวม และนําเสนอการดําเนินงานจากโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย
และสถาบันที่ได้มีการดําเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลโดยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน เพือ่ บรรลุ
วิสัยทัศน์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
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Economic Community : AEC) ในปี 2558 โดยแผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วาระปี 2557-2559 มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากลโดยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยได้อย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิก ส.อ.ท.
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม (5 ภาค และ
12 คลัสเตอร์) โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. จัดทํากรอบแนวความคิดและกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ส.อ.ท. วาระปี2557-2559
2. สร้างความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมและ SMEs ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
อาเซียน (AEC Regional Industrial Hub)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาเพื่อยกระดับ SME การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
คลัสเตอร์เพื่อความเข้มแข็งอุตสาหกรรม พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมดยงไทย สู่อาเซียนและสากล
และการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (S-Curve) โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. การผลักดัน SMEs เป็นวาระแห่งชาติ
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการค้าชายแดนและโลจิสติกส์
4. การเสนอแนะแนวนโยบายด้านแรงงาน
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
6. การเสริมสร้างความรู้ และข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ส.อ.ท. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีกล
ยุทธ์ดังนี้
1. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. การจัดงานกาชาด ประจําปี2557
3. โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. การบริหารจัดการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้าง ส.อ.ท. ให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออนาคตอุตสาหกรรมไทย การแก้ไขกฏ
ระเบียบขององค์กร และบูรณาการการสื่อสาร และเชื่อมโยงระบบการทํางานของ ส.อ.ท. ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง
2. การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
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แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่นําเสนอข้างต้น ผู้วิจัยได้มาใช้ประโยชน์
ทางการวิเคราะห์และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ในส่วนต่างๆเพื่อสร้างเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ดังนี้

กระบวนการ

แผนยุทธศาสตร์

1.สํารวจปัญหาความ
ต้องการของ ประกอบการ
2.ระดมสมองสมาชิกปัญหา
ข้อจํากัดการบริหารสภา
อุตสาหกรรม
3. สัมมนาจัดทํา SWOT
4. สร้างกรอบยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
อุตสาหกรรม
2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.แผนพัฒนาระเบียงเขต
เศรษบกิตพิเศษภาค
ตะวันออก
3. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี
4. ยุทธศษสตร์สถา
อุตสาหกรรม แห่งประเทศ
ไทย

วิเคราะห์

เชื่อมโยง/
บูรณาการ

ทบทวน/
ตรวจสอบ
/ตัดสินใจ

ประกาศใช้

แผนยุทธศาสตร์
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ระยะ
3 ปี (พ.ศ.25592560)
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
การเสนอในบทนี้ จะประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และศักยภาพ
ความพร้อมของจังหวัดชลบุรีในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ข้อมูลที่ได้ได้มาจากผลการศึกษาที่
ได้มาจากรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงานประจําปี และงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็น
แนวคิดพื้นฐานในการดําเนินการวิจัย การนําเสนอในบทนี้ จะแบ่งออกเป็นส่วนๆดังนี้
1. ความเป็นมาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
2. พื้นที่และอานาเขตความรับผิดชอบของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
3. โครงสร้างการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
4. ศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดชลบุรีในความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
5. การประเมินสภาพแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (SWOT Analysis)
1. ความเป็นมาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2533 จากมติเห็นชอบในการ
ประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี โดยมีคุณชัยยุทธมหิทธิ์ยุทธนา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีในขณะนั้นเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์
รวมประสานความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดชลบุรี รวมถึง
สนับสนุนบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กรอ.) จังหวัดและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้จังหวัดชลบุรีและมิภาคตะวันออกของประเทศไทย
คณะกรรมการชุดแรกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมีจํานวน 22 คน โดยมีคุณนิยม จุฬาเสรีกุล
เป็นประธานคณะทํางานและคุณสุทิน ภาศิวะมาศ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการต่างร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ภายใต้การผนึกกําลังระหว่างภาคเอกชนและองค์กรรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและก่อตั้งเป็นลําดับที่ 10
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิกได้รับการจัดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทุก
ภูมิภาค โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกน เชื่อมโยงกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ผู้ประกอบการด้วยตนเอง รวมไปถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่อยูใ่ นตําแหน่ง คราวละ 2 ปี มาจากการเลือกตั้งจํานวน 2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด และ 1 ใน 3 เป็นการเลือกตั้ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมและ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับนโยบายและบริหารงาน ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประสานกับภาครัฐและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มีสถานะเป็นสาขาของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จึงเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประ
เทสไทย ที่กําหนดในพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดังนี้
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1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมการภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดําเนินการ
กับรัฐ
2 .ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3.ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
4.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกําเนินหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
6. ให้คําปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลางสําหรับนักอุตสาหกรรมและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
9. ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด
2. พื้นที่และอาณาเขตความรับผิดชอบของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มีความรับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีทั่วทุกพื้นที่ที่มกี ารประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยมีขอบเขต
พื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเป็นขอบเขตของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
3. โครงสร้างการบริหารของสภาอุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ชุดปัจจุบนั (ปีพ.ศ. 2559-2561)
คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ชุดวาระ ปี พ.ศ. 2559-2561 ดังนี้
ตารางที่ 2-1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ชุดวาระ ปี พ.ศ. 2559-2561
ชื่อ-สกุล
ดร.สาโรจน์วสุวานิช
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์
นายจักรพงศ์ ประภากรสกุล
นายณัฐวุฒิเหล่าพูลกิจ
นางสาวบุษกรชีวะธรรมานนท์
นายวิศิษฐ์จารุดุล
นายสมชายเจียมบรรจง
นายสุรชาติชัยตระกูลทอง
ดร.สุดาวรรณสมใจ
นายสมบูรณ์ตรีพรเจริญ
นายสานิดแขกสะอาด
นายศิรสิทธิ์พศวัตร
นายพีรพลรอดบุญลือ

ตําแหน่ง
ประธาน
รองประธานอาวุโส
เลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
เหรัญญิก
นายทะเบียน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน

28

ชื่อ-สกุล
นายสมบัติเตมียสถิต
นายชาญณรงค์เตียววาณิชกุล
นายจักรพงศ์ประภากรสกุล
นายวิวัฒน์หล่ายชูไทย
นายวัยวุฒิวงษ์ปรางค์
นางสาวฉัตรรัตน์พรหมมาลา
นางสาววรดาชํานาญพืช
นางออมสินพันธุ์สิน
นายธนวัฒน์ชยพัฒนกิจ
นายอนันต์จิตตานนท์
นายพยัพแจ้งสวัสดิ์
นายณรงค์ศักดิ์ภาคภพ

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
1.ด้านประชากร
ประชากรในจังหวัดชลบุรีประชากรและเขตการปกครอง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อพูดถึงประชากรในพื้นถิ่นจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะ
พบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ทําปศุสัตว์ และทําเหมืองแร่ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมือง
ของชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ซึ่งจํานวน
ประชากรในจังหวัดหวัดชลบุรีนั้นแยกได้ตามเขตอําเภอและเขตการปกครอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2-2 จํานวนประชากรจําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557
อําเภอ /

เมืองชลบุรี
บ้านบึง
หนองใหญ่
บางละมุง
พานทอง
พนัสนิคม
ศรีราชา
เกาะสีชัง

รวม
Total
308,630
100,916
23,109
265,195
58,157
121,924
267,591
4,775

2556 (2013)
ชาย
หญิง
Male
Female
149,243 159,387
49,421
51,495
11,705
11,404
122,946 142,249
28,512
29,645
58,967
62,957
130,519 137,072
2,362
2,413

2557 (2014)
รวม
ชาย
หญิง
Total
Male
Female
316,119 152,931
163,188
102,318
50,093
52,225
23,258
11,736
11,522
272,889 126,370
146,519
60196
29,519
30,677
122534
59,277
63,257
277291
135,306
141,985
4,811
2,389
2,422
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อําเภอ /

2556 (2013)
รวม
ชาย
หญิง
Total
Male
Female
สัตหีบ
154,447 84,083
70,364
บ่อทอง
48,699
24,447
24,252
เกาะจันทร์
36,911
19,194
17,717
รวม
1,390,354 681,399 708,955
ที่มา: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย2557

2557 (2014)
รวม
ชาย
หญิง
Total
Male
Female
156,004
84,587
71,417
49,063
24,676
24,387
36,942
19,154
17,788
1,421,425 696,038
725,387

ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมู่บ้าน โดยมีอําเภอต่าง ๆ
ดังนี้ อําเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่ บ่อทอง เกาะสีชัง
และเกาะจันทร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2
แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตําบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 50 แห่ง และมีรูปแบบการ
ปกครองพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2557) รวม 1,421,425คน เป็น ชาย 696,038 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของประชากรทั้งหมด และ
หญิ ง 725,387 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.00 ของประชากรทั้ งหมด มี ค รั ว เรือ นทั้ งสิ้ น 936,171 ครัว เรือ น
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ 1,200,000 คน
2.สถานประกอบการอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปี 2553มีโรงงาน
อุตสาหกรรม จ้ านวนทั้ งสิ้น 4,178 แห่ ง แบ่ งเป็น นอกนิ ค มอุตสาหกรรมจํานวน 3,102 แห่ ง และในนิ ค ม
อุตสาหกรรม 5 แห่ง (นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี , นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร , นิคมอุตสาหกรรมปิ่น
ทอง , นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จํานวน1,231 แห่ง คนงาน
จํานวนทั้งสิ้น 349,264 คน เงินลงทุนจํานวนทั้งสิ้น 896,251 ล้านบาทอุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากที่สุด 5
อันดับ ได้แก่
1) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การกลึง เจาะ คว้าง กัดไส เจียน ตัด
พับ ม้วน โลหะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใช้ในการก่อสร้าง
3) คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การนําคอนกรีต คอนกรีตผสม การท้า
ผลิตภัณฑ์
5) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ เช่น เลื่อยใส ซอย เซาะร่อง ทําวงกบประตูหน้าต่าง การ
ท้าไม้ การบด หรือย่อยไม้โรงงานในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเป็น CAPITAL INTENSIVE มากกว่า CABOUT
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INTENSIVE ท้ าให้ มี สภาพที่ มีการหาแรงงานได้ ยากขึ้นที่ม า http://www.chonburi.go.th สื บค้ น เมื่ อ 20
กันยายน 2559
3.ด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบรีนั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสากรรมจํานวนมาก และมีโรงงานอุตสากรรมจํานวน
มาก จึงทําให้มแี รงงานที่ต้องการเข้าไปทํางานภายในพื้นที่ชลบุรี ซึ่งแยกได้ตามตารางจํานวนสภาพแรงงาน
ดังนี้
ตารางที่ 2-3 แสดงความพร้อมแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 – 2557
ปี
รวม
2555

กําลังแรงงาน
ผู้มีงานทํา ผู้ว่างงาน

717,509
714,893
720,348
717,148
730,049
726,475
736,598
735,482
2556 697,660
697,660
710,918
705,202
695,199
692,415
710,195
707,517
2557 1,024,305 1,017,967
1,020,747 1,010,909
1,024,452 1,018,588
1,027,735 1,020,233
ที่มาสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 2557

2,616
3,200
3,038
1,116
5716
2784
2678
5,496
9,838
5,864
7,501

รวม
253,041
252,685
245,478
241,348
282,818
271,913
290,022
278,421
381,775
389,417
389,823
390,714

ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
ทํางานที่ เรียน
บ้าน
หนังสือ
79,785 70,459
84,329 71,492
83,460 68,285
80,168 70,218
91,441 70,225
98,236 65,357
111,219 69,917
99,495 65,739
142,003 90,524
147,960 88,00
138,973 99,971
143,032 99,348

ไตรมาส
อื่นๆ
102,797
96,865
93,732
90,962
121,151
108,319
108,885
113,187
149,247
153,448
150,878
148,334

Quarter1
Quarter2
Quarter3
Quarter4
Quarter1
Quarter2
Quarter3
Quarter4
Quarter1
Quarter2
Quarter3
Quarter4

จากตารางแสดงประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ.
2555 – 2557 มีผู้อยู่ในกําลังแรงงานในปี 2557 ไตรมาสที่ 4 นั้น มีจํานวน 1,027,735คน (สํารวจเฉพาะ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) และในจํานวนผู้อยู่ในกําลังแรงงานดังกล่าวเป็นผู้มีงานทําจํานวน1,020,233
คน ร้อยละ 99.27ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน1,027,735 เป็นผู้ว่างงาน 7,501 คน ร้อยละ 0.73ของผู้อยู่ใน
กําลังแรงงานทั้งหมดแลมีผู้ทีไม่อยู่ในกําลังแรงงานจํานวน 390,714 คนซึ่งแยกเป็นในส่วนของ ทํางานบ้าน
จํานวน143,032 คน เรียนหนังสือจํานวน 99,348 คน และอื่นๆ จํานวน 148,334 คน
4.สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะเป็นแหล่งในการผลิตบัณฑิตทั้งใน
ระดับช่างเทคนิค และระดับบริหารเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเป็นกําลังสําคัญในการผลักดันการ
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พัฒนาความเติบโตของอุตสาหกรรมในจังหวัด และเป็นปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะมาลงทุนใน
จังหวัดชลบุรี สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรีมีหลายแห่งดังนี้

ตารางที่2-4 แสดงสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี
อาชีวะ/เตรียมอุคม
มหาวิทยาลัย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกวิทยาเขต 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก
อาชีพบางละมุง
(ต.บางพระ,อ.ศรีราชา)
2. วิทยาลัยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
4. มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
(ต.บางพระ,อ.ศรีราชา)
.3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
6. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(ต.บ้านสวน,อ.เมืองชลบุรี)
(ต.ห้วยใหญ่, .บางละมุง)
7. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์การศึกษาโรงเรียน
(ต.หนองไม้แดง,อ.เมืองชลบุรี)
ประภัสสร (ต.ห้วยกะปิ,อ.เมืองชลบุรี)
8. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ต.หนองชาก,อ.บ้านบึง) 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์อักษรวิทยา พัทยา
10. วิทยาลัยการอาชีพพานทอง
16. มหาวิทยาลัยบูรพา
11. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
13. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
(ต.นาจอมเทียน,อ.บางละมุง)
(ต.บางปลาสร้อย,อ.เมืองชลบุรี)
14. วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
24. วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาม.ธรรมศาสตร์
18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
19. วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
21. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
22.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ที่มา : รวลรวมจากแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2559
5.สถานะการจัดเก็บภาษี
จังหวัดชลบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีรายได้ที่สูง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการประกอบ
กิจการพาณิชย์ทั้งด้านอุตสาหกรรม การลงทุน การประกอบการค้า พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และสถาน
ประกอบการเช่ น โรงแรม ร้า นอาหาร และสถานบั น เทิ ง จํ านวนมาก ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ งความเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และมีการหมุนเวียนของเม็ดเงินจํานวนมากและเป็นแหล่งสรางงานสร้างรายได้ จึงทําให้มีการใช้จ่าย
สูง ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีทําได้มาก จังหวัดชลบุรีมีหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ชลบุรี1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เหตุที่มีปริมาณในการจัดเก็บภาษี
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รายได้ที่มากนั้น เนื่องจากมี ภาคอุตสาหกรรมภายในพื้นที่เป็นจํานวนมากซึ่งภาษีที่จัดเก็บนั้น เช่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น
จากตารางแสดงผลการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี2 และ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี3 ในปี พ.ศ.2554-2558 เป็นจังหวัดที่มีปริมาณการจัดเก็บภาเงินรายได้ใน
ปริมาณที่สูงเป็นอันดับ2 ซึ่งรองจังหวัดระยองซึ่งมีอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ภาษีในปริมาณสูงที่สดุ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ สํานักงานสรรพากรภาค 5และการจัดเก็บภาษีเงินได้ มีแนวโน้มในการจัดเก็บภาษี
ของหน่วยงาน ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของทุกพื้นที่ของสํานักงานสรรพากรภาค 5
ตารางที่ 2.5 แสดงผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของจังหวัดชลบุรี ปี 2556-2558 (หน่วย/ล้านบาท)
หน่วยงาน

2556

สท.ชลบุรี 1 31,747.047
สท.ชลบุรี 2 108,924.416
สท.ชลบุรี 3 6,450.634
ที่มา: กรมสรรพากร 2559

อัตราเพิ่ม(%)

2557

อัตราเพิ่ม(%)

2558

อัตราเพิ่ม(%)

18.32
0.73
20.71

31,333.082
104,745.694
7,832.720

(1.30)
(3.84)
21.43

34,146.200
88,967.960
6,978.421

8.98
(15.06)
(10.91)

6.โครงข่ายโครงสร้างพืน้ ฐาน
6.1การคมนาคมจุดเด่นของจังหวัด คือ เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศ และมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและสะดวกในทุกด้านทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือและทาง
อากาศ รวมทั้งมีการขนส่งทางท่อสําหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ํามันและสารเคมี การคมนาคมและขนส่งของ
จังหวัดชลบุรีในปัจจุบันจะอาศัยการขนส่งทางบกเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางเรือและการขนส่ง
ทางอากาศ ซึ่งจะมีศักยภาพสูงมากในอนาคต
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงขอบข่ายถนนในจังหวัดชลบุรี

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย2559
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ภาพรวมแสดงผังโครงข่ายคมนาคมขนส่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งแสดงเส้นทางเดินของการขนส่งทางรถยนต์ การ
ขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศ โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมต่อฝั่งตะวันตกและตะวันออก
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแนวคิดการพัฒนาศูนย์กลางหลักและจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะ
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อพื้นที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเชื่อมต่อพื้นที่การ
เดินทางระหว่างระบบรางกับสนามบิน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 แนวคิดการพัฒนาเส้นทางระบบคมนาคม
ด้าวยระบบราง เป็นต้น
6.2การขนส่งทางรถยนต์
การขนส่งทางรถยนต์เป็นการคมนาคมซึ่งเป็นระบบที่สําคัญทีส่ ุด
ของจังหวัดชลบุรีและ มีบทบาทมากขึ้น โครงข่ายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จังหวัดชลบุรีมี
ถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง 745.497 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน คิดเป็นระยะทาง 745.497
กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร =1,191.408 กิโลเมตรทางหลวงแผ่นดินที่เป็นโครงข่ายหลักของจังหวัด
ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 (สุขุมวิท) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออกโดย
ผ่านอําเภอเมืองชลบุรี อําเภอ ศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ไปสู่จังหวัดระยองมีระยะทางใน
จังหวัดชลบุรี 105 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางแยกจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อําเภอเมืองระยอง ใช้เชื่อมโยง
ระหว่างบริเวณอุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง เมืองพัทยา บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด และเมือง
ระยอง มีระยะทางในจังหวัดชลบุรี52 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (สุขประยูร) เริ่มต้นจากอําเภอเมืองชลบุรีไปอําเภอพนัสนิคม
และไปสิ้นสุดทีอ่ ําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวในเขตจังหวัดชลบุรี 22.32 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทางยุทธศาสตร์) ผ่านจังหวัดชลบุรีในเขตอําเภอพนัสนิคม อําเภอบ่อทอง - อําเภอบ้านบึง – อําเภอศรีราชา - อําเภอบางละมุง มาสิ้นสุดอําเภอสัตหีบ รวมระยะทาง 125
กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อําเภอสัตหีบไปตัด
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในอําเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ มีความยาว 13.00 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 เป็นทางที่ตัดขึ้น เพื่อลดระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด เริ่มต้นจากอําเภอเมืองชลบุรี ผ่านอําเภอบ้านบึง - อําเภอหนองใหญ่ ไป สู่อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง มีระยะทาง 102 กิโลเมตร
- ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (Motorway) ผ่านจังหวัดชลบุรีที่อําเภอพานทองอําเภอเมือง-อําเภอศรีราชา-อําเภอบางละมุง รวมระยะทาง 75.27 กม.
6.3การขนส่งทางน้ํา
จังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออํานวยต่อการขนส่งทางทะเล กล่าวคือ ด้านตะวันออกของ
จังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยบางแห่งเป็นชายหาดที่สวยงาม และบาง
แห่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ทําให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือสินค้าทั้งที่เป็น
ท่าเทียบเรือของเอกชน และท่าเทียบเรือพาณิชย์สําหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ และขนส่งสินค้าเลียบตาม
ชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ
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แผนภาพที่ 2-2 แผนภาพแสดงท่าเรือที่สําคัญของประเทศไทย

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558 (ฉบับปรับปรุง)
ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือระหว่างประเทศที่สําคัญของไทย ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง
ที่ จ อดทอดสมอเรือ บริ เวณเกาะสี ชั ง ท่ าเรือ มาบตาพุ ด ท่ าเรือ ระนอง ท่ าเรือ สงขลา ท่ าเรือ ภู เก็ ต ท่ าเรือ
ประจวบและท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
จังหวัดชลบุรีเป็นที่ตั้งที่ท่าเรือที่สําคัญของประเทศไทยหลายแห่ง และเป็นที่เรือนานาชาติที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งที่เป็นของรับและเอกชน ได้แก่ ท่าเรือแหลม
ฉบัง ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ และที่จอดถอดสมอเรือบริเวณเกาะสีชัง ซึ่งนับว่าเป็นท่าเรือที่สําคัญของประเทศ
ไทย และอยู่ใกล้เขตนิคมอุสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี จึงเป็นช่องทางการคมนาคมที่สะดวก
ท่ าเรือ แหลมฉบั ง เป็ น ท่ าเรือฎาลึ
น้ ก ฝั่ งตะวัน ออกของประเทศ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ทั่ วทุ ก
ภูมิภาครวมทั้งเป็นประตูการค้าหลักที่ให้บริการทางการขนส่งทางทะเล และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศตั้งอยู่ที่อําเภอศรีราชา และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยทําหน้าที่เป็น
องค์ ก รบริ ห ารท่ า เรื อ โดยรวม ส่ ว นงานด้ านปฏิ บั ติ ก าร มี น โยบายให้ เอกชนเข้ า ร่ ว มลงทุ น บริ ห าร และ
ประกอบการท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบังจากสถิติปี2555 ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณสินค้าผ่านท่ารวม
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64.63 ล้านตัน ประกอบด้วยสินค้าทั่วไป และสินค้าบรรจุตู้แบ่งเป็น สินค้าขาเข้า 25.62 ล้านตัน สินค้าขาออก
39.01 ล้านตัน และปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า 5.83 ล้าน ทีอียู. สินค้าที่สําคัญได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูป แผงวงจร
ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้าว ปูนซีเมนต์ น้ําตาล
ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ เป็นท่าเรือที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นท่าเรือน้ําลึกเอกชนแห่ง
แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงต่อระบบ
เศรษฐกิจและ อุตสาหากรรมของประเทศไทยความยาวท่าเทียบเรือรวม 4 ท่า 850 เมตร ระดับความลึกหน้า
ท่า 14.5 เมตรสามารถรองเรือระดับ มากกว่า 100,000 เดทเวทตัน มีพื้นที่ในการเก็บสินค้า รวม 19,000
ตรม. และลานเก็บสินค้าพื้นที่รวม 88,888 ตรม. เปิดให้บริการ 24 ชม สินค้าที่สําคัญ ถ่านหิน ปุ๋ย เหล็ก ปูน
ซีเมนต
6.4 การขนส่งทางอากาศ
จังหวัดชลบุรี มีทําเลที่อยู่จุดกึ่งกลางของสนามบินที่สําคัญสองแห่ง ได้แก่สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภู มิ มี ระยะทางห่ างจากชลบุ รีป ระมาณ 50 กิโลเมตร และมีถ นนที่สําคั ญ 3 เส้น ทางที่ ส ามารถใช้
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เส้นทางบางนา-ตราด ทายกระดับบูรพาวิถี และทาง
หลวงหมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์ ทั้ง 3 เส้นทางใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที สนามบินแห่ง
ที่ 2 ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสนามบินของกองทัพเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ห่าง
จากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์และทาง
หลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง และในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไทยระยะ 20 ปี 2560-2580 ได้บรรจุการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติไว้แล้ว
6.5การขนส่งทางรถไฟ
1) ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา- สัตหี บเป็ น เส้น ทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโดย
เริ่ ม ต้ น จากสถานี ในจั งหวัด ฉะเชิ งเทรา ผ่ านอํ าเภอพานทอง อํ าเภอศรีร าชา อํ าเภอบางละมุ ง และเข้ าสู่
ปลายทางที่ท่าเรือน้ําลึกสัตหีบ ระยะทางรวมทั้งหมดยาว 134 กิโลเมตร
2) ทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่แยก จากรถไฟสายฉะเชิงเทรา - สัต
หีบที่บริเวณอําเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือ น้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาวทั้งหมด 9.3
กิโลเมตร
3) ทางรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุด เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ที่
สถานีเขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง 4 กิโลเมตร) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแยกเข้าสู่
ท่าเรือน้ําลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด 24.07 กิโลเมตร
4) รัฐบาลพลเอกประยุท ธ์ จันโอชา ได้อนุมัติโครงการการสร้างรถไฟรางคู่จากกรุเทพถึง
ระยอง ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สําคัญในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่สําคัญของประเทศ
ไทย
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แผนภาพที่ 2-3 แผนภาพเส้นทางรถทางคู่กรุงเมพ-ระยอง

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทยhttp://www.railway.co.th สืบค้นเมือ่ 18 มกราคม 2560





ระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากสถานีลาดกระบังไปจนถึงสถานีระยอง
ใช้เขตทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นหลัก
ระบบรางคู่ (Double Track) และมีความกว้างรางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge)
โครงสร้างทางยกระดับ (Elevated) เกือบทั้งหมด และมีอุโมงค์เดี่ยวทางคู่ (Single Large Tunnel
for Double Track) ความยาว 300 เมตร บริเวณทางเบี่ยงเขาชีจรรย์
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ศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot) พื้นที่กว่า 400 ไร่ จะตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
คาดว่าจะเปิดเดินรถได้ในปี 2563 (ข้อมูล วันที่ 12/05/59)
ในอนาคตจะมีการพัฒนาส่วนต่อขยายจากสถานีระยองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และ
จังหวัดตราด รวมระยะทางอีก 160 กิโลเมตร
เป็นระบบรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชั่วโมง (65 นาที)
ขบวนรถมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยจําแนกการให้บริการทั้งระดับชั้นวีไอพี (VIP Class) ชั้น 1
(First Class) และชั้นธรรมดา (Standard Class)
สถานีรถไฟความเร็วสูงทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และระยอง
ที่ตั้งของสถานีมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านผังเมืองและแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่
สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD)
มีทางเข้า-ออกสถานีที่เชื่อมต่อระหว่างย่านสถานีกับถนนโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่จอดรับส่ง
ผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถเปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่ง (INTER-MODAL PLANNING) ไปยังระบบ
ขนส่งอื่นๆ เช่น Airport Link รถไฟความเร็วสูงสายแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา ระบบขนส่งมวลชนทางราง
ขนาดเบา (Monorail) ของเมืองพัทยา
สถาปัตยกรรมภายในอาคารบ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีความทนทานต่อสภาพอากาศ พร้อมสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ตามมาตรฐานสากล (Universal Design)
รวมถึงพื้นที่สําหรับจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่น

รัฐบาลมีความคาดหวังว่าเส้นทางรถไฟเส้นนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่นํามาซึ่งความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั้งด้านอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว การจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือ่ รองรับประเทศไทย 4.0
7.ด้านนิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยที่มีศักยภาพสําหรับการลงทุน (Industrial Estate in Thailand), รวบรวม บริษัทชัน้
นําทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดําเนินการแล้ว 47 นิคม กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด
ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดําเนินการเอง จํานวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วม
ดําเนินงานกับผู้พัฒนา จํานวน 36 นิคม
จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่หลักในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รัฐบาลในขณะนั้ จังหวัดชลบุรีจึงถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรมแห่ง
ประเศไทยที่มกี ารลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูงมาก การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี จึงเกิดขึ้หลาย
แห่งเพื่อรองรับการลงทุนจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมที่
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สําคัญหลักๆอยู่ 5 แห่ง (นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี , นิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร , นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่นทอง , นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง)โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนภาพที่ 2-4 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2558
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7.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
แผนภาพที่ 2-5 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)2559
เป็นนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนอยู่ภายใต้การกํากับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เริมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 สถานที่ตั้ง (มีพนื้ ที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) พื้นที่
โครงการ เนื้อที่ทั้งหมด 8,634 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,857 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 400 ไร่ ระยะทาง
จากสถานที่ต่างๆ กรุงเทพ 114 กิโลเมตร สนามบินดอนเมือง 142 กิโลเมตร ท่าเรือคลองเตย 122 กิโลเมตร
ท่าเรือมาบตาพุด 48 กิโลเมตร จังหวัดชลบุรี 53 กิโลเมตร พัทยา 36 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 99
กิโลเมตรนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สิ่งอํานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ประกอบด้วย
- ระบบน้ําประปา สามารถจ่ายน้ําได้ 7 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน
- ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอปลวกแดง มีสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 100 เมกกะวัตต์
- มีระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์
- ระบบโทรศัพท์ ทีโอที และ ทีที แอนด์ ที กสท โทรคมนาคม
- ระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถบําบัดได้ 15,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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- ระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร มีรถดับเพลิง
จํานวน 2 คัน (ขนาด 10,000 ลิตร และขนาด 6,000 ลิตร)
7.2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
แผนภาพที่ 2-6 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2559
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 สถานที่ตั้ง 700/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ที่ 57 ตําบลคลอง
ตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เป็นนิคมอุตสาหกรรมทีใ่ หญ่ที่สุดพื้นที่โครงการเนื้อที่ทั้งหมด
15,567 ไร่เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป 10,035 ไร่เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 1,394 ไร่พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 1,600 ไร่พื้นที่สีเขียว 850 ไร่สิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วย
- ระบบน้ําประปา ดําเนินการโดย : บริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จํากัด
- ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
- ระบบบําบัดน้ําเสียระบบบ่อเติมอากาศสามารถบําบัดได้ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระบบถนนสายประธาน 48 เมตร, 6 ช่องจราจรสายรองประธาน 32 เมตร , 4 ช่องจราจร
- ระบบป้องกันอัคคีภัยติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร
ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีโรงงานจํานวน 514 โรงที่พร้อมจะเปิดดําเนินการ ใน
จํานวนดังกล่าวมีโรงงาน 484 โรงที่ได้เปิดดําเนินงานและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประเภทอุตสาหกรรมใน
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครยานยนต์ (32.64%) เหล็ก โลหะ พลาสติก (25.52%) เครื่องใช้ไฟฟ้า
(14.02%) สินค้าอุปโภค บริโภค (10.25%) เคมีภัณฑ์ (9.83%) บริการและสาธารณูปโภค (7.53%) อื่นๆ
(0.21%)
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7.3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่ตั้ง บริเวณทางหลวงหมายเลข 3466 (สุขุมวิท-พานทอง) กม.ที่ 5 และ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 3122 (บ้านโพธิ์-พานทอง) กม.ที่14 พื้นที่โครงการ เนื้อที่ทั้งหมด 8,226 ไร่ 3 งาน
84 ตารางวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 5,351 ไร่ 42 ตารางวา เขตพาณิชย์กรรม 727 ไร่ 76 ตารางวา ระยะทาง
จากสถานที่ต่างๆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 50 กิโลเมตร ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 40 กิโลเมตรสิ่งอํานวยความ
สะดวก
- ระบบน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา 1 แห่ง กําลังการผลิตรวม 33,000 ลบ.ม. / วัน ความ
ต้องการใช้น้ําประปาของนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 26,000 ลบ.ม. / วัน
- ระบบไฟฟ้า ให้บริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่โครงการ
- ระบบถนน จัดให้มีทางเข้า - ออกหลัก 2 เส้นทาง ติดต่อกับทางหลวงสายสุขุมวิท-พานทอง
(3466) และทางหลวงสายบ้านโพธิ์-พานทอง (3122) ถนนภายใน มีการออกแบบถนนสายประธาน และสาย
รอง ตามมาตรฐาน ของ กนอ.
- ระบบบําบัดน้ําเสีย มีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพชนิด SBR ขนาด 30,000 ลบ.ม. /
วันปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 23,000 ลบ.ม. / วัน
- ระบบกําจัดขยะ ขยะมูลฝอย จัดให้มีโรงคัดแยกขยะ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /
หน่วยงานท้องถิ่นไปดําเนินการกากของเสียอุตสาหกรรม กําหนดให้โรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียอันตราย
ดําเนินการส่งไปยังศูนย์กําจัดกาก อุตสาหกรรมของ บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จํากัด (มหาชน) หรือ GENCO ซึ่งโรงงานต้องส่งใบขนส่งกากของเสียให้โครงการรับทราบทุกครั้ง
- ระบบป้องกันน้ําท่วม ปรับถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน้ําท่วมขังทั่วไป ทําคลองขุดและเสริมเขื่อน
ดินโดยรอบพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบน้ําท่วมที่จะเกิดกับพื้นที่โดยรอบระบบระบายน้ําฝนออกแบบเป็น Gutter
คอนกรีต รับน้ําจากถนน แล้วระบายสู่ลํารางสาธารณะทางทิศเหนือ และทิศใต้ของพื้นที่โครงการ
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7.4นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2
แผนภาพที่ 2-7 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2

ที่มา:Hemaraj Land And Development Public Company Limited2558
เป็นนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน มีพื้นที่รวมกัน 4,541ไร่ (1,817 เอเคอร์) ตั้งอยู่ที่ตําบล บ่อวิน
และตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 110 กิโลเมตร สามารถ
เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 331ใหม่ ซึ่งเชื่อมไปยังทางหลวงสาย 7 เชื่อมสู่
ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้า และสามารถเดินทางไปตัวอําเภอศรีราชาได้สะดวก เพียง
25 กิโลเมตร จากนิคม Hemaraj CIE
ปัจจุบันนิคมแห่งนี้มีผู้ประกอบการมากว่า 93 ราย และ 131 สัญญา รวมเป็นเงินลงทุนกว่า
2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนนิคม Hemaraj CIE2 มีผู้ประกอบการ 7ราย และ 8 สัญญา ซึ่งทั้งสองนิคมนั้น
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกและยังสะดวกในด้านการคมนาคมที่มีระยะทางถึงจุดรับส่งสินค้าหรือเมืองสําคัญทีใ่ กล้ โดยมี
ระยะทางถึงกรุงเทพฯ110 กม ระยะทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 83 กม. ระยะทางถึงท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง
25 กม ระยะทางท่าเรือน้ําลึกมาบตาพุด 55 กม ระยะทางถึงศรีราชา 22 กม
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7.5นิคมอุสาหกรรมปิ่นทอง
แผนภาพที่ 2-8 แสดงเขตนิคมอุสาหกรรมปิน่ ทอง

เป็น
ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2559
นิคมอุตสาหกรรมของเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างในจังหวัดชลบุรี จํานวน 5
ฌครงการ โดยโครงการแรกก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ที่ตั้งของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 789 หมู่ 1
ถนนสาย หนองค้อ – แหลมฉบัง ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เนื้อที่ทั้งหมด 633
ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 444 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 9 ไร่
พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 56 ไร่ กรุงเทพฯ 95 กิโลเมตรสนามบินสุวรรณ
ภูมิ 60 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 9 กิโลเมตรระบบน้ําประปาผลิตน้ําได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร/วันสามารถ
จ่ายน้ําได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วันระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 10 เมกกะโวลต์-แอมแปร์ระบบ
โทรศัพท์ TT&T สายตรง 200 คู่สายระบบถนนสายประธาน :30 เมตร 4 ช่องจราจรสายรองประธาน :24
เมตร 4 ช่องจราจรมีสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่
- ระบบน้ําประปาในเบื้องต้นจะผลิตน้ําประชา ประมาณ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ระบบถนนสายหลัก กว้าง 40 เมตร มีผิวการจราจรกว้าง 14 เมตร สายรอง กว้าง 30 เมตร มี
ผิวการจราจรกว้าง 12 เมตร
- ระบบโทรศัพท์ TT&T, TOT, CAT
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง)ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ.2548 ที่ตั้ง 789 หมู่ 1 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 17 ไร่
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ตั้งตําบลหนองขาม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
พื้นที่โครงการเนื้อที่ทั้งหมด 1,561 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,014 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 133 ไร่
ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ กรุงเทพฯ 132 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 102 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 22

45

กิโลเมตร สถานีรถไฟศรีราชา 15 กิโลเมตร อําเภอศรีราชา 27 กิโลเมตร พัทยา 42 กิโลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ตั้ง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 พื้นที่โครงการ เนื้อที่ทั้งหมด
653 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ กรุงเทพฯ 112 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 65
กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 12 กิโลเมตร สถานีรถไฟศรีราชา 17 กิโลเมตร พัทยา 30 กิโลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ตั้ง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 พื้นที่โครงการ เนื้อที่ทั้งหมด
1,472 ไร่ กรุงเทพฯ 95 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 65 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 9 กิโลเมตร สถานี
รถไฟศรีราชา 15 กิโลเมตร อําเภอศรีราชา 10 กิโลเมตร
7.6นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แผนภาพที่ 2-9 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2559
เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาโครงการพัฒนาชายฝัง
ภาคตะวันออก ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 สถานที่ตั้งของ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 49/19 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20230เนื้อทีท่ งั้ หมด 3,556 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,824 ไร่ เขตประกอบการเสรี 979 ไร่ พื้นที่
สาธารณูปโภคและอื่น ๆ 753 ไร่ห่างจากสนามบินดอนเมือง 140 กิโลเมตรและสนามบินสุวรรณภูมิ 120
กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 1 กิโลเมตรท่าเรือมาบตาพุด 60 กิโลเมตรจังหวัดชลบุรี 35 กิโลเมตร
สิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย
- ระบบน้ําประปาโรงผลิตน้ําประปาของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กําลังการผลิต 27,000
ลูกบาศก์เมตร/วันรับน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําหนองค้อ จ.ชลบุรี
- ระบบส่งน้ํา Gravity Flow
- ระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย 2x40 เมกกะโวลต์ แอมแปร์ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานไอน้ํา
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ขนาด 100 กิโลโวลต์ ดําเนินงานโดยเอกชน
- ระบบโทรศัพท์มีระบบ Teleport บริการ โทรศัพท์ภายในและระหว่างประเทศโครงข่าย สาย
บริการมากกว่า 7,000 เลขหมาย บริการสือ่ สารรวมระบบดิจิตอล (ISDN) บริการ CAT Executive Telecard,
Telex, Thaipak, Video Conference
- ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นระบบ Activated Sludge ชนิด Extended Aeration ปัจจุบัน นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ใช้น้ําประปาเฉลี่ย 21,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณน้าํ เสียเฉลี่ย 6,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน มาผลิตเป็นน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis,RO)
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้นา้ํ บริสุทธิ์กว่าระบบผลิตน้ําทั่วไป
- ระบบถนน ถนนสายหลักกว้าง ประมาณ 20 เมตรถนนผิวจราจร มาตรฐานเข้าถึงโรงงานอย่าง
สะดวกสบายทุกจุดในโครงการ
- ระบบป้องกันน้ําท่วมมีคลองระบายน้ําฝนสายหลัก 2 สายสามารถรองรับน้ําจากโรงงาน ไหลลง
สู่คลองระบายน้ํา
7.7 นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2554 สถานที่ตั้ง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3289 (หนองซาก- เนินโมก)
ตําบลหนองอิ รุณ อํ าเภอบ้านบึ ง จังหวัดชลบุ รีระยะทางจากสถานที่ ต่างๆจั งหวัดชลบุ รี 27 กิ โลเมตร ท่ า
อาศยานสุวรรณภูมิ 80 กิโลเมตรท่าเรือแหลมฉบัง 58 กิโลเมตรท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 78 กิโลเมตร
พื้นที่ว่างในนิคมฯเนื้อที่ทั้งหมด 1,739 ไร่ พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม SMEs 332 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
569 ไร่เขตพาณิชย์ 114 ไร่เขตพักอาศัย 55 ไร่พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 363 ไร่
สิ่งอํานวยความสะดวก
- ระบบน้ําประปา 1) แหล่งน้ําดิบ จะผันน้ําดิบจากฝายนําล้นบึงกระโดนมายังพื้นที่โครงการ
และสร้างอ่างเก็บน้ําภายในพื้นที่โครงการประมาณ 154.44 ไร่ เพื่อให้สามารถจัดเก็บน้ําดิบในพื้นที่ประมาณ
4.5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 2) ระบบผลิตน้ําประปา มีความสามารถในการผลิตรวมประมาณ 16,000 ลูกบาศก์
เมตร ต่อวัน เพื่อรองรับประมาณการใช้น้ําของโครงการประมาณ 12,180 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน
- ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ระบบถนนสายประธาน ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทาง
กว้าง 40 เมตรสายรองประธาน ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทางกว้าง 30
เมตร ถนนสายย่อย พื้นผิวแอสฟัลติกคอนกรีตจํานวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทางกว้าง 18 เมตร
- ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) มีความสามารถในการบําบัดน้ํา
เสียโดยรวมประมาณ 13,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน
ระบบกําจัดขยะใช้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้ นที่ จังหวัดชลบุรีที่ได้รับ อนุญ าตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมรับจัดเก็บ รวบรวม และ กําจัดอย่างถูกวิธี ในอนาคต โครงการฯ มีแนวคิดในการนํา
กากของเสียมาแปรรูปเป็นพลังงาน (Waste Energy) เพื่อใช้ในโครงการ

6. การประเมินสภาพแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (SWOT Analysis)
จังหวัดชลบุรี ได้ดําเนินการประเมินสภาพแวดล้อมของจังหวัด โดยวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา
ที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด : จังหวัดชลบุรี

47

48

ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดภาพรวมทั้ง 4 มิติ
จังหวัดชลบุรี ได้คะนน 69.26 (ค่ากลางของประเทศ 27.14 เป็น
อันดับ 2 รองจากจังหวัดปทุมธานีที่คะแนน 72.41 แสดงว่า จังหวัด
ชลบุรี มีการกระจายผลการพัฒนาและโอกาสสู่คนส่วนใหญ่ของสังคมได้
ดีมาก

ความยากจนความเหลื่อมล้าํ
1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
1. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลังแรงงาน (%)
การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
1. อัตราส่วนต่อแพทย์ต่อประชากร (คน/แพทย์)
2. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี
3. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)

การพัฒนาอย่างทั่วถึง
Inclusive Growth

จังหวัดชลบุรี ได้คะนน 31.32 คะแนน เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ
(ค่ากลางของประเทศ 27.14) แสดงว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง หรือ
เศรษฐกิจชะลอตัว

การเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%)
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (%)
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
1. อัตราการว่างงาน (%)
2. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือน (เท่า)
3. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(%)
ขีดความสามารถในการแข้งขัน
1. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
Growth & compettitive

ตัวชี้วัดระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มิติ 24 ตัวชี้วัด

การเติบโตทางเศรษฐกิจสี
เขียวGreen Growth

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภาครัฐGovernment Efficiency

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. อัตราการเปลี่ยนแปลของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด(%)
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน)
2. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร
(กิโลวัตต์ –ชั่วโมง/คน)
3. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์ –ชั่วโมง/คน)
4. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/บาท)
จังหวัดชลบุรี ได้คะนน 4.82 (ค่ากลางของประเทศ 22.53 เป็น
อันดับ 75ของประเทศ แสดงว่า จังหวัดชลบุรี มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับต่ํา

ดัชนีภาพรวม ทั้ง 4 มิติ
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี ได้ รั บ
คะแนน 41.29 (ค่ า
ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ
31.27 เป็นอันดับที่ 6
ของประเทศรองจาก
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี
สมุทรสงคราม ปทุมธานี
สมุทรสาคร และภูเก็ต
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ข้อมูลดัชนีชี้วดั การพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 มิติ 24 ตัวชี้วัด(รายตัวชี้วัด)
มีการพัฒนาสูงกว่าค่ากลางของประทศ
มีการพัฒนาต่ํากว่าค่ากลางของประทศ
ลําดับ

ตัวชี้วัด

มิติการพัฒนาอย่าทั่วถึง
1.1 ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน
1.2 สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้
1.3 ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกําลัง
แรงงาน
1.4 อัตราส่วนต่อแพทย์ต่อ
ประชากร (คน/แพทย์)
1.5 จํานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ
15-59 ปี
1.6 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net
ม.3 (คะแนน)
มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ในจังหวัด
2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด
2.3 อัตราการว่างงาน

คะแนนดัชนีปี
ปัจจุบัน

ค่ากลางของ
ประเทศ

อันดับ

การเปรียบกับค่ากลางของประเทศ

0.39 %

10.43 %

72

0.28 %

0.41 %

75

73.64%

18.76 %

3

1,180คน/
แพทย์ 1 คน
10.10 ปี

2,980 คน/
แพทย์ 1 คน
8.90 ปี

75

37.37คะแนน

34.95คะแนน

8

จังหวัดชลบุรีมีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจนจํานวนน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ
จังหวัดชลบุรีมีความแตกต่างกันในด้านการ
กระจายรายได้ต่ํากว่ากลางของประเทศ
จังหวัดชลบุรีมีจํานวนอยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกําลังแรงงานมากกว่าค่า
กลางของประเทศ
จังหวัดชลบุรีมีแพทย์ต่อประชากร จํานวน
มากกว่าค่ากลางของประเทศ
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ
15-59 ปีของจังหวัดชลบุรีมากกว่าค่ากลาง
ของประเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 ของนักเรียนใน
จังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ

4

-1.96%

1.75%

51

-0.14%

2.61%

19

0.88%

0.75

29
56

2.4

อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้ของครัวเรือน

5.47 เท่า

6.67 เท่า

2.5

อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน
ผลิตภาพแรงงาน

11.28%

19.97%

64

506,568
บาท/คน

110,895
บาท/คน

5

2.6

อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดชลบุรีต่ํากว่ากว่าค่ากลาง
ของประเทศ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดชลบุรีต่ํากว่าค่ากลางของประเทศ
จํานวนประชากรจังหวัดชลบุรีว่างงานสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศ
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือนใน
จังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดชลบุรีต่ํากว่าค่ากลางของ
ประเทศ
ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ
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ลําดับ

ตัวชี้วัด

การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวัด
3.2

ปริมาณขยะในจังหวัด

3.3

สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อ
ประชากร
3.4 สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร
3.5 สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP
3.6 สั ดส่ วนปริ มาณการใช้
น้ํ ามั น เชื้ อ เพ ลิ งใน
ภาคอุ ต สาหกรรมต่ อ
GPP ภาคอุตสาหกรรม
ประสิทธิภาพของภาครัฐ
4.1 ร้อยละของ
สถานพยาบาลที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA

คะแนนดัชนีปี
ปัจจุบัน

ค่ากลางของ
ประเทศ

อันดับ

การเปรียบกับค่ากลางของ
ประเทศ

-3.21 %

0.01 %

61

907,755 ตัน

247,105
ตัน

1

1,867 ลิตร/คน

284 ลิตร/คน

1

พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นจั ง หวั ด ชลบุ รี มี
จํ า นวนลดลง 3.21 % ขณะที่
ภ าพ รวม ป ระเท ศ มี พื้ น ที่ ป่ า
เพิ่มขึ้น 0.01%
ปริ ม าณขยะในจั ง หวั ด ชลบุ รี มี
จํ าน วน สู งก ว่ า ค่ าก ล างข อ ง
ประเทศ
สั ด ส่ ว นปริ ม าณ การใช้ น้ํ า มั น
เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ยานพาหนะต่ อ
ประชากรจังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ
สั ดส่ วนปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าภาค
ครัวเรือนต่อประชากรจังหวัดชลบุรี
สูงกว่าค่ากลางของประเทศ
สั ด ส่ ว นปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า ใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP สูง
กว่าค่ากลางของประเทศ
สั ดส่ วนปริ ม าณ การใช้ น้ํ ามั น
เชื้ อเพลิ งในภาคอุ ตสาหกรรมต่ อ
GPP ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
ชลบุรีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ

1,253 กิโลวัตต์
-ชั่วโมง/คน

464
3
กิโลวัตต์ –
ชั่วโมง/คน
12,154
7,289
18
กิโลวัตต์ –
กิโลวัตต์ –
ชั่วโมง/ล้านบาท ชั่วโมง/ล้านบาท
1,864ลิตร/ล้าน 178 ลิตร / 4
บาท
ล้านบาท

45.45%

74.76%

65

4.2

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ําประปา

36.57%

15.77%

6

4.3

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟ้า

71.41%

88.41%

73

4.4

ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

56.62%

32.73%

3

4.5

ร้อยละภาษีทที่ ้องถิน่
จัดเก็บได้ตอ่ รายได้รวมที่

26.06%

12.19%

2

ร้ อ ยละของสถานพยาบาลใน
จั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ ไ ด้ ก ารรั บ รอง
คุณภาพ HA ต่ํากว่าค่ากลางของ
ประเทศ
ร้อยละของครัวเรือนในจังหวัด
ชลบุรีที่เข้าถึงน้าํ ประปาสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ
ร้อยละของครัวเรือนในจังหวัด
ชลบุรีที่เข้าถึงไฟฟ้าต่ํากว่าค่า
กลางของประเทศ
ร้ อ ยละของประชากรจั ง หวั ด
ชลบุรีที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศ
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อ
รายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและ

51

ลําดับ

4.6

ตัวชี้วัด
ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด

คะแนนดัชนีปี
ปัจจุบัน
98.46%

ค่ากลางของ
ประเทศ
92.11%

อันดับ

9

การเปรียบกับค่ากลางของ
ประเทศ
เงิ น อุ ดหนุ นเฉพาะกิ จสู งกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ความสามารถในการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณของจังหวัดชลบุรีสูง
กว่าค่ากลางของประเทศ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
จังหวัดชลบุรีได้นําตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดมาประกอบการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและสภาพการ
พัฒ นาของจังหวัดชลบุรี โดยเปรียบเทียบกับระดับค่ากลางของประเทศเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็น
สําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี และสามารถเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการประมวลวิเคราะห์ พบว่า มิติการพัฒนาแบบทั่วถึงดีกว่าค่ากลางมากและมีคะแนนเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับสองของประเทศแต่มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวต่ํากว่าค่ากลางทุกตัวชี้วัดมีปัญหาทั้งเรื่องพื้นที่
ป่าไม้ปริมาณขยะและการใช้พลังงานของครัวเรือนปรับตัวลดลงนอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดในมิติอื่นๆที่ต้องพัฒนา
ได้แก่รายได้เฉลี่ยและการว่างงานการออมของครัวเรือนมาตรฐานสถานพยาบาลและการเข้าถึงไฟฟ้า
ประเด็นที่จังหวัดชลบุรีควรให้ความสําคัญ
1) ภาคอุตสาหกรรม
(1) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสําหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้
สะดวก รวดเร็ว มีต้นทุนและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนจากเส้นทางสายหลักไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมและท่าเรือน้ําลึกเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมกับ
ท่าเรือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
(3) เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับและเอื้อต่อการพัฒนาเป็น
ศูนย์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ดําเนินการมาตรการต่างๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้แก่ การกําหนดพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ที่ชัดเจน การกําหนดหลักเกณฑ์การควบคุมมลภาวะให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติอย่างจริงจัง
กําหนดมาตรการป้องกันอุบัติภัยในโรงงาน รวมถึงการเตือนภัยกรณีภัยพิบัติจากโรงงานที่จะมีผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ และการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
(4) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอย่างเป็นระบบและพอเพียงสําหรับภาคอุตสาหกรรม โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้น้ํา
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2) ภาคเกษตร
(1) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) พั ฒ นาพื้ น ที่ที่ มี ศัก ยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า ให้ ค งความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป
3) การท่องเที่ยว
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ ให้เป็นฐานการกระจายรายได้ และการสร้างงาน
4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าการจัดการขยะและรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน/พลังงานหมุนเวียน
ผลการประเมินสภาพแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
(1) เป็นศูนย์รวมที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในแต่ละพื้นที่ ได้แก่
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน มีศูนย์กลางอยู่ที่อ่าวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมเหล็ก มี
ศูนย์กลางอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มต้นจากมิตซูบิชิ ตั้งโรงงานอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะกง อินดัสเทรียล ปาร์ค 2
(2) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่มีชื่อเสียงระดับโลก (World Class Destination) เช่น พัทยาบางแสน เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว
และมีการพัฒนาภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม และการตลาดของเมืองพัฒนาเพิ่มขึ้น ทําให้กระแสการเดินทาง
ท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูงใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา
(3) มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน สับปะรด
อ้อย ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร นอกจากนี้มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทําประมงน้ําลึก และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง
(4) เป็นศูนย์กลางทางค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมทั้งมีทีพักโรงแรม ขนาดใหญ่เหมาะ
แก่การจัดประชุมสัมมนาและให้บริการนักท่องเที่ยว
(5) มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สําคัญ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน และ
รถไฟที่สนับสนุนการเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากมีการเพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือน้ําลึกที่มีอยู่ พร้อมทั้งประสานโครงข่ายการขนส่งหลักของ
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่งหลักของกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน และต่างประเทศจะช่วยยกระดับการพัฒนาจากการเป็นแค่ฐานการผลิตและ
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ประตูส่งออกทางทะเลผ่านท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดในปัจจุบัน เข้าสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจ
นานาชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา
และยุโรป โดยอาศัยการขนส่งเชื่อมโยงกันในรูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องระหว่าง ถนน รถไฟ และท่าเรือน้ํา
ลึก
ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นที่
อุตสาหกรรมเข้ากับท่าเรือน้ําลึกเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว มีต้นทุนและระยะเวลาในการ
ส่งมอบสินค้าทีส่ ามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและดึงดูดการ
ลงทุนเข้าสู่พื้นที่ โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนจากเส้นทางสายหลักไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมและท่าเรือน้ําลึก
แหลมฉบังเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะการเร่งพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบังให้ทนั กับความต้องการขนส่งตู้สินค้าในระยะ 5 ปีข้างหน้า
(6) มีสภาพภูมศิ าสตร์/ภูมิประเทศที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่นไม่อยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง
การเกิดคลื่นสึนามิ รวมทั้งไม่มีอุทกภัยและดินถล่มรุนแรง
(7) มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทรัพยากรป่าไม้/ป่าชายเลน สัตว์ป่า นิเวศบก นิเวศน้ํา
นิเวศทะเล
(8) ประชากรมีการศึกษาสูง และมีคุณภาพ ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา
(9) ประชากรมีค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองมาจากจังหวัดระยอง และ
กรุงเทพมหานคร
จุดอ่อน (Weaknesses)
(1) แหล่งน้ําสําหรับการพัฒนามีจํากัดในการรองรับการขยายตัวในอนาคต
(2) การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการด้านมลพิษที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ปัญหาการ
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และปัญหาการบําบัดน้ําเสียและสารโลหะหนักที่ลงไปในแหล่งน้ําต่างๆ เป็น
ต้น นอกจากนี้เริ่มเกิดความขัดแย้งเนื่องจากได้มีการปล่อยมลพิษลงสูแ่ หล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
เกษตรกรรมของประชาชนอย่างกว้างขวาง
การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการใช้น้ําเพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เรื่องการใช้น้ํา ซึ่งแต่เดิมแหล่งน้ําจะถูกใช้เพื่อกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็กเท่านั้น ปัจจุบัน
ต้องแย่งกันใช้น้ําระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม เมือง และบริการแก่นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะได้มีการพัฒนา
แหล่งน้ํารองรับไว้แล้วบางส่วนแต่ด้วยข้อจํากัดของภูมิประเทศ ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
ได้ จึงต้องมีการวางท่อส่งน้ําเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ําที่มีอยู่เพื่อนําน้ํามาทดแทนในบางพื้นที่ยามขาดแคลน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากการขยายตัวทางการผลิตทั้ง
ทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเพื่อธุรกิจ ทําให้มีการใช้และทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ํา ดิน ทรัพยากรทางทะเล สินแร่ และพลังงานไปเป็นจํานวนมาก และ
เกินกว่าศักยภาพของธรรมชาติจะสามารถฟื้นฟูสภาพให้เกิดทดแทนกลับคืนดังเดิมได้โดยเร็ว อาทิ การทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ได้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้งและน้ํา
ท่วมอยู่เสมอ การขยายพื้นที่ทําการเกษตรและอุตสาหกรรมไปในพื้นที่ทไี่ ม่เหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหา
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มลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ําลงและมีการชะล้างพังทลายสูง นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้ําโดยไม่
ถูกวิธี ทําให้สัตว์น้ําตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ป่าชายเลนลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจาก
การบุกรุกเพื่อทํานากุ้ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้พยายามหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่ปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไขจัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็
จะเป็นข้อจํากัดที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) ปัญหาสังคมค่อนข้างสูงจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนจากสังคมเกษตร
เป็นสังคมเมือง โดยเฉพาะปัญหาปัญหายาเสพติด อาชญากรต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น และ ความอ่อนแอของระบบ
ครอบครัว
(4) โครงข่ายคมนาคมขนส่งยังไม่สามารถรองรับความต้องการได้มากเพียงพอ จึงทําให้มีปัญหา
การจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ และเส้นทางขนส่งสินค้าจากแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรมในระดับพื้นที่
เชื่อมโยงกับเส้นทางสายหลัก การนําเข้าส่งออกสินค้าทางท่าเรือเส้นทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ทําให้สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่งมาก
(5) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เช่น ป่าชายเลนบริเวณอ่าวชลบุรี และการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณบางแสน พัทยา บางเสร่ คลองตําหรุ เป็นต้น
(6) การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ ทําให้มีการใช้สารเคมีในการผลิตมาก มี
ผลต่อการส่งออกสินค้าจากมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(7) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมทีผ่ ่านมา ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน
ส่งผลให้มีการโยกย้ายและเปลี่ยนงานกันบ่อย สรุปได้ดังนี้ :- แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ระดับล่าง ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมอื สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น
- แรงงานที่มีฝมี ือจะพยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคงต่อ
อนาคตในการทํางานมากกว่า จึงเกิดปัญหาการโยกย้ายการทํางานอยู่ในอัตราที่สูง
- โรงงานที่ประสบปัญหารุนแรงจะเป็นโรงงานขนาดกลาง/เล็กที่ยังมีการบริหารและจัดการแบบครอบครัว
- แรงงานในท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ
(8) ปริมาณขยะ ต่ํากว่าค่ากลางของประเทศมากอยู่ในระดับที่แก้ต้องแก้ไข และปริมาณขยะมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใช้พลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง และไฟฟ้าทั้งในระดับเพื่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
ระดับครัวเรือนอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
(9) คดียาเสพติดยังมีแนวโน้มสูงขึ้นคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน อีนสืบ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากนี้ คดีเกี่ยวกับเพศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบความไม่
ปลอดภัยด้านสังคมโดยเฉพาะสตรีรวมถึงนักท่องเที่ยว ที่จะมีผลต่อภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว
นานาชาติ
โอกาส (Opportunities)
(1) กฎกติกาใหม่ของโลก ได้แก่ กฎ ระเบียบด้านการค้าการลงทุนที่เน้นสร้าง ความโปร่งใส
และนําเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมากีดกันทางการค้า จะเป็นเครื่องมือที่ผลักดันให้
ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่กําหนดเพื่อสามารถแข่งขันได้
(2) รัฐบาลมีการกําหนดมาตรการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างเช่น โครงการพัฒนา
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development :EEC) และมาตรการเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Super Cluster และ Cluster ที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีและผ่อนปรนกฎระเบียบบาง
ประการ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัดชลบุรี
(3) การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจและการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะมีการลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ และมีการร่วมมือด้าน
การลงทุน การเปิดสาขาบริการ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น จะทําให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการสําคัญ เนือ่ งจากมีห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ที่จะเป็น
ตัวเชื่อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการลดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนต่างๆลงจะทําให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาด AEC ได้สะดวกมากขึ้นและเพิ่มการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้นดังนั้นจึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ
ด้ านอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีควรจะใช้ โอกาสจากการลดอุปสรรคทางการค้ าและการลงทุนต่างๆจาก
AEC ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในสาขาที่มีความพร้ อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเช่นสาขา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสาขาบริ การอาทิ สาขาการท่องเที่ยวการบริการ
สาขาสุขภาพในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้ อมหรื อมีขีดความสามารถในการแข่งขันตํ่าอาจถูกกดดันให้ ต้อง
ออกจากตลาดไปอาทิอตุ สาหกรรมการผลิตที่ใช้ แรงงานเป็ นหลัก เช่น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อาจจะต้ องย้ ายฐานการผลิตไป
ยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าเช่น ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ จงึ ควรให้ ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพ และ มาตรฐาน
้ บปรุง และ ขยายระบบ
การผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคในเวที AEC พร้ อมทังปรั
โครงสร้ างพื ้นฐาน และ เตรี ยมการป้องกัน และ ควบคุมปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ให้ เป็ นที่ยอมรับ และเอื ้อต่อการพัฒนาเป็ นเขต
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีกระบวนการผลิตได้ มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ผู้ประกอบการควรหัน
มาแข่งขันด้ านคุณภาพแทนการแข่งขันด้ านราคา โดยมุง่ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity &
Innovation) ในการผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภคและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้ านเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรีชงึ่ เป็ นแหล่งเกษตรสําคัญที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม คือ เช่น อ้ อย มัน
สําปะหลัง สับปะรด และไก่ อาจเสียประโยชน์ในกลุม่ สินค้ าที่ไม่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้ าเกษตรที่มี
้ งจําเป็ นที่จะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมรับมือการแข่งขันจาก
ต้ นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศสมาชิกในอาเซียน ดังนันจึ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ด้ วยโดยการปรับโครงสร้ างการผลิต ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พัฒนาคุณภาพและแปรรูปสินค้ าเกษตร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้ าที่ไม่มีศกั ยภาพสูส่ นิ ค้ าที่มีศกั ยภาพ
ภาคเกษตรของจึงควรปรับตัวไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มเพื่อการบริโภคและพลังงานมากขึ ้น โดยจะมีการใช้ เทคโนโลยีทาง
การเกษตรสมัยใหม่เพื่อใช้ พื ้นที่น้อยลงแต่ปริมาณและผลผลิตเพิ่มขึ ้น และมีการส่งเสริมมาตรฐานในทุกๆ ด้ าน ตังแต่
้ การ
ั ฑ์ การขนส่ง การค้ นคว้ าวิจยั และ
คัดเลือกพันธุ์ สถานที่ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุภณ
การตลาด โดยกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกซึง่ มีแหล่งผลิตสินค้ าพืชไร่สําคัญจะสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรื อแหลมฉบังได้
โดยสะดวก เนื่องจากต้ องขนส่งครัง้ ละมากๆ และค่าขนส่งราคาถูก เพื่อนําไปแปรรูปเป็ นสินค้ าอุปโภคและบริโภค ต่อไป
จึงควรสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ ผลผลิตทางการเกษตรมีคณ
ุ ภาพ และ มูลค่าเพิ่ม
ขึ ้น สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภค และ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดมาตรฐานในเวที AECอาทิ การถ่ายทอดความรู้
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ให้ เกษตรกรมีทกั ษะที่เหมาะสม และ สามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ประเภท และ ราคา
ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด AEC การสนับสนุนการวิจยั และ พัฒนาในการสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ และ สร้ าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมากในพื ้นที่ ทังในด้
้ านการสร้ างเอกลักษณ์ คุณภาพ มูลค่า การแปรรูป ประสิทธิภาพการผลิต
้
และ
และ การตลาด เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ ้น รวมทังการออกแบบ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ และ รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลาย ได้ มาตรฐานสากล และ มีต้นทุนการผลิตที่สามารถ
แข่งขันได้ ในตลาด AEC
เกษตรกรจะต้ องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที AEC โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
อาทิ การปรับปรุ งพันธุ์พืช การพัฒนาระบบชลประทานและการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
รวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบขันต้
้ นเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลผลิตมีความ
ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพที่เหมาะสมสําหรับผู้บริ โภค ตลอดจนไม่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม สุขภาพ ความปลอดภัย และ
สวัสดิการของคนงาน
จังหวัดจะต้ องให้ การส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ และแก้ ไขปั ญหาการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เช่น เกษตรอินทรี ย์ เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ สนิ ค้ าการเกษตรที่ผลิตได้ มีความปลอดภัยจากสารพิษ มีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ ้น และสามารถแข่งขันได้ ทงใน
ั้
ตลาดภายในประเทศและ AEC
ด้ าน Logistic จังหวัดชลบุรีซงึ่ มีระบบการขนส่งที่หลากหลายรองรับอยูแ่ ล้ ว ทังระบบขนส่
้
งทางถนน ระบบ
ราง การขนส่งทางนํ ้า อีกทังมี
้ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําให้ มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการขนส่ง
และบรรจุภณ
ั ฑ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอ่ ไปในอนาคต กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกจึงควรมีการปรับปรุงและ
ขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณที่เป็ นคอขวดหรื อส่วนที่ขาดหายไปให้ สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันอย่างบูรณา
การ ทังเครื
้ อข่ายภายในกลุม่ จังหวัดและ ประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อลดต้ นทุนในการขนส่งสินค้ าและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโล
จิสติกส์เพื่อให้ มีโครงข่ายคมนาคมที่เหมาะสมในการขนส่งและกระจายสินค้ าได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถลดต้ นทุน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน AEC
ด้ านแรงงานจังหวัดชลบุรีมีความต้ องการแรงงานที่มีฝีมือเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นจํานวนมากเนื่องจากการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม จึงต้ องเร่งรัดการผลิตแรงงานฝี มือเพื่อตอบสนองความต้ องการในอนาคต ซึง่ การเปิดเสรีดา้ นการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ อาจทําให้ แรงงานฝี มือในอาเซียนย้ ายจากประเทศที่มีคา่ ตอบแทนตํ่าไปยัง
ประเทศที่มีคา่ แรงสูงกว่าและมีการใช้ ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย อาทิ สิงคโปร์ และ มาเลเซียซึง่ จะทําให้ แรงงานผีมือ
ของไทยในบางสาขาย้ ายไปทํางานในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์ และ วิศวกร ส่งผลให้ ในอนาคต
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกอาจขาดแคลนแรงงานฝี มือที่มีสว่ นสําคัญในการพัฒนากลุม่ จังหวัดในระยะต่อไป นอกจากนัน้
ในระยะยาวมีความเป็ นไปได้ วา่ แรงงานฝี มือในบางสาขา อาทิ การเงิน การธนาคาร รวมถึง IT จะเข้ ามาแย่งงานบุคลากร
ในจังหวัดมากขึ ้นภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้ องพยายามลดการใช้ แรงงานจํานวนมากลงและหันไปพัฒนาเทคโนโลยีให้
มากขึ ้น ส่วนอุตสาหกรรมที่จําเป็ นต้ องใช้ แรงงานจํานวนมากอาจต้ องพิจารณาย้ ายฐานการลงทุนไปในประเทศที่มี
ศักยภาพด้ านแรงงานรองรับ
จังหวัดชลบุรีจงึ จําเป็ นต้ องพัฒนาคนให้ เข้ าสูต่ ลาดแรงงานที่ตรงสายงาน โดยให้ ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการกระบวนการเรี ยนรู้ ทงในด้
ั ้ านความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนให้ สามารถปรับตัว สามารถ
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยมี

57

ทักษะ ความรอบรู้เท่าทัน และสามารถปรับตัวพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้
การท่ องเที่ยวจังหวัดชลบุรีควรให้ ความสําคัญกับการฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงสิง่ อํานวยความ
สะดวก และมาตรฐานการให้ บริ การในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็ น
้ ่ องคุณภาพ และราคาที่ไม่สงู
ธุรกิจบริการที่จะได้ รับประโยชน์จากการเปิ ดเสรี ภาคบริการ และได้ รับการยอมรับทังในเรื
จนเกินไป
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ว
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทังเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ
และนาโนเทคโนโลยี จะทําให้ จงั หวัดมีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการการของ
ผู้บริโภคที่หลากหลาย ทังในด้
้ านคุณภาพ มาตรฐาน และราคาดังนี ้ คือ
- การพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริ มกระบวนการการผลิตที่สะอาด มีสว่ นช่วย
ประหยัดการใช้ ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้ มากขึ ้น
- การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกบั วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น จะสร้ างคุณค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ า สนับสนุน
การสร้ างนวัตกรรม และผลักดันให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การใช้ ประโยชน์จากการเทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์จะสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
และความรู้ได้ อย่าวกว้ างขวาง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมผู้สูงอายุ
โครงสร้ างประชากรที่กําลังเปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมผู้สงู อายุ ทําให้ จงั หวัดได้ มีโอกาสในการผลิต พัฒนา
และปรับปรุงสินค้ าและบริการที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร
และการแพทย์พื ้นบ้ าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนของผู้สงู อายุ
นโยบายของรัฐบาลให้ ความสําคัญในการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานในพื ้นที่ เช่น รถไฟความเร็วปาน
กลาง รถไฟรางคู่
ความมัน่ คงทางอาหารและพลังงานโลก อาจเป็ นโอกาสในการพัฒนาสินค้ าภาคเกษตรเพื่อการส่งออก
ร้ านอาหารไทยในต่างประเทศ ธุรกิจสปา

3.2.4 อุปสรรค (Threats)
(1) มาตรการกีดกันที่ไม่ใช้ภาษี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การส่งออกซึ่งกําลังได้รับแรง
กดดันจากการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานการด้านความสะอาด
และสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้นชึ่ง
ได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และมีการตรวจสอบคุณ ภาพอย่างเข้มงวด
ดังนั้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก จึงมีแนวโน้มว่าการส่งออกจะมีอุปสรรคมากขึ้นใน
อนาคต หากผู้ผ ลิต /ผู้ป ระกอบการไม่ส ามารถปรับ ตัว ให้เข้า กับ มาตรฐานเหล่า นี ้จ ะสูญ เสีย โอกาสทาง
การตลาดไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการในจังหวัดต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
(2)ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง เนื่องจากคนในสังคมไม่สามารถปรับตัวและรู้เท่า
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ทั น การเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่างเหมาะสม ทํ าให้ พ ฤติ ก รรมของคนในสั งคมเปลี่ ย นไป หั น ไปนิ ย มและซึ ม ซั บ
วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นโดยหันมาให้ความสําคัญกับวัตถุนิยม เงินตรา จนเกินความพอเพียง
ซึ่งมีสัญญาชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการล่มสลายในครอบครัว วัฒนธรรม และสังคมดังนี้
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส ขาดความ
กตัญญูรู้คุณ ในขณะเดียวกันยังขาดความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตได้ นิยมใช้อารมณ์และความรุนแรงมากกว่าเหตุผล พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และการจับ
กลุ่มมั่วสุมกระทําความผิดต่างๆ ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวอ่อนแอลงเนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไปที่ต้องมุ่งทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ สามีภรรยาต้องออกไปทํางานนอกบ้านทําให้การแบ่งเวลาให้
ครอบครัวมีน้อย ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวลดลงซึ่งเห็นได้จากการอัตราการ
หย่าร้างที่เพิ่มขึ้น
- คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ทํา
ให้กําลังการผลิตลดลงอาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้
- คุณภาพทางการศึกษาลดต่ําลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้
(3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด ดังนี้
- การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทําให้เกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ํา เป็นที่วางไข่และที่อยู่อาศัย
ของตัวอ่อนสัตว์น้ํา และเป็นพื้นที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบ
นิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจะทําให้พืชตายและถูกแทนที่ด้วยหาดเลนในขณะที่ปากแม่น้ําจะจมลงใต้น้ําทําให้เกิด
การชะล้างพังทลายของพื้นที่ลุ่มน้ํา
- อุณหภูมิน้ําทะเลและค่าความเป็นกรด/ด่างของน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้พืชและสัตว์
ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการังถูกทําลายส่งผลกระทบต่อผลผลิต
สัตว์น้ําโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตว์น้ํากร่อย
บริเวณชายฝั่งและสัตว์น้ําในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้ําของน้ําเค็มเข้า
สู่ลําน้ําจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดํารงชีวิตของพืชสัตว์และพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําให้ปัญหาการขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่จะรุนแรง
ขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และทําให้ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ําระหว่างภาค
เกษตร และอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2548 ส่งผลให้
จังหวัดมีปริมาณฝนที่ลดลงและขาดช่วงทําให้แหล่งน้ําที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ขาดแคลนไป
ด้วย และนําไปสู่วิกฤตน้ําและการแย่งชิงทรัพยากรน้ําระหว่างอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้
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การขาดแคลนน้ําจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทําให้ภัยพิบัติและภาวะน้ําท่วมฉับพลันเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเนื่องจากกําลังแรงของลมมรสุม
ลั ก ษณะฝนที่ ต กหนั ก ในเวลาอั น สั้ น ทํ าให้ ป ริ ม าณน้ํ ามี ม ากเกิ น ความสามารถในการกั ก เก็ บ ประกอบกั บ
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ําลงสู่ทะเลของพื้นที่โดยรวมลดลง ทําให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติ
รุนแรงขึ้น
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ส่วนที่ 3
ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อบทบาทของ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นผลที่ได้จากการทําวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research) ด้วยการ
ตรวจสอบเอกสารและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature review) และการศึกษาเชิงพรรณนา
(Descriptive research) โดยใช้วิธีสํารวจ (Survey method) ด้วยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีจํานวน333 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการเลือก
ตัวอย่างแบบแบบตามสะดวก (Convenience) ซึ่งไม่ใช้ความน่าจะเป็น Non-probability กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึง 30
สิงหาคมพ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 30 วันเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อ
คําถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ส่วนที่ 3 ข้อ
คําถามเกี่ยวกับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบปลายเปิด ในประเด็นข้อเสนอแนะต่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและตัวแปรเชิงอนุมาน ประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-test) ในการทดสอบ
สมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุม่ กับตัวแปรตาม ใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway - ANOVA) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลปัจจุบนั ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ใน
จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลปัจจุบันของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ในจังหวัดชลบุรีพบว่า
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งผูจ้ ัดการฝ่าย/แผนก/ส่วนคิดเป็นร้อยละ 30.6
กิจการมีลักษณะเป็นบริษัทจํากัดและเป็นประเภทชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นร้อยละ85กับ 29.7
ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีขนาดกิจการ50-100 ล้าน โดยมีจํานวนพนักงาน101-500 คน คิดเป็นร้อยละ
54.4 และ 33.3 และมีสถานะในสภาอุตสาหกรรมเป็นสมาชิกสามัญคิดเป็นร้อยละ 50.5
ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการดําเนินการของสถานประการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
1. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
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ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การดํ า เนิ น กิ จ การสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า
ผู้ ป ระกอบการที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การดํ า เนิ น กิ จ การสภา
อุตสาหกรรมจั งหวัด ชลบุ รีโดยภาพรวม อยู่ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายด้าน พบว่ า
ผู้ประกอบการมีปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับ
มาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่ง และมีรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางอีก 5 ด้านโดย
สามารถเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านแรงงานรองลงมาคือด้านแหล่งทุนด้านตลาด การ
ขออนุญาตดําเนินกิจการ และด้านการส่งออกและนําเข้า ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สูงสุดเป็นลําดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 5-1
ตารางที่ 3-1 แสดงลําดับระดับปัญ หาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีลําดับแรกของแต่ละด้าน
ปัจจัยย่อยลําดับแรก
ลําดับ ระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ที่ ดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี
1 ด้านการขออนุญาตดําเนินกิจการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตดําเนินกิจการ
อยู่กระจัดกระจายและมีหลายแห่ง เช่น ไฟฟ้า ประปา
ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น
2 ด้านแรงงาน
แรงงานขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
3 ด้านการขนส่ง
ถนนและพื้นผิวชํารุดทําให้เกิดอุบัติเหตุและล่าช้า
4 ด้านการส่งออกและนําเข้า
เจ้าหน้าที่ไม่อํานวยความสะดวกในวันหยุด
5 ด้านแหล่งทุน
ขั้นตอนการขอสนับสนุนเงินทุนยุ่งยากและซับซ้อน
6 ด้านตลาด
ต้นทุนด้านการตลาดมีราคาสูง
แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี10ลําดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 3-2

62

ตารางที่ 3-2 แสดงระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 10
ลําดับแรก
ปัจจัยย่อย

ปัจจัยหลัก

แรงงานขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านแรงงาน

ถนนและพื้นผิวชํารุดทําให้เกิดอุบัติเหตุ
และล่าช้าในการขนส่ง
การจราจรติดขัดทําให้การขนส่งล่าช้า

ด้านการขนส่ง

ค่าจ้างแรงงานสูงมาก

ด้านแรงงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต
ดําเนินกิจการอยู่กระจัดกระจายและมี
หลายแห่ง เช่น ไฟฟ้า ประปา ขออนุญาต
ก่อสร้าง เป็นต้น
การขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวยุ่งยาก
และซับซ้อน
ขาดแรงงานในระดับเทคนิค

ด้านการขออนุญาต
ดําเนินกิจการ

ต้นทุนด้านการตลาดมีราคาสูง

ด้านการตลาด

ข้อบังคับกฎหมายทําให้ค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานสูง
ระยะเวลาในขั้นตอนการอนุญาตนาน
เกินไป

ด้านแรงงาน

ด้านการขนส่ง

ด้านแรงงาน
ด้านแรงงาน

ด้านการขออนุญาต
ดําเนินกิจการ

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ)
3.95
มาก
3.84
มาก
3.56
มาก
3.58
มาก
3.50
มาก
3.50
มาก
3.47
มาก
3.47
มาก
3.46
มาก
3.44
มาก

ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

จากตารางที่ 3-2 พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด10ลําดับแรกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหลักด้านแรงงาน (5
ข้อย่อย) ลําดับรองลงมาเป็นปัจจัยด้านการขนส่งและด้านการขออนุญาตดําเนินกิจการ(มีด้านละ 2
ข้อย่อย) และด้านการตลาด(1 ข้อย่อย)ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่
ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีมีระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการจึงเป็นเรื่องที่
จําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไข
2. ความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พบว่า
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภา
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อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผู้ประกอบการมีความต้องการต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน
โดยสามารถเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
รองลงมาคือด้านการเป็นตัวแทนในการประสานกับภาครัฐด้านการให้ความรู้และคําปรึกษา และด้าน
ความคิดเห็นต่อการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมและมีรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางอีก 1
ด้านได้แก่ ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ
เมื่อพิจารณาระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีสูงสุดเป็นลําดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 แสดงลําดับระดั บ ความต้องการที่ ผู้ ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุ ตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีลําดับแรกของแต่ละด้าน
ปัจจัยย่อยลําดับแรก
ลําดับ
ระดับความต้องการที่
ที่ ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
1 ด้านการเป็นตัวแทนในการ
ควรมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ชัดเจนเพือ่ ให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประสานกับภาครัฐ
ในจังหวัดชลบุรี
2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สนับสนุนด้านการ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
ทุกอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็น
อุตสาหกรรม
ประโยชน์ต่อสมาชิก
3 ด้านการให้ความรู้และคําปรึกษา สภาฯ ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก
4 ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก สภาฯ ควรจัดส่งจดหมาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจากภาครัฐให้สาธารณชนทราบอยู่เสมอ
ภาครัฐ
5 ด้านความคิดเห็นต่อการเป็น
สภาอุตสาหกรรมมีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม
แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี10 ลําดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3-4 แสดงระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี 10 ลําดับแรก
ปัจจัยย่อย
สนับสนุนด้านการ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง
ๆ ในทุกอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆคอยให้คําปรึกษากรณี
กิจการประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ
จัดกิจกรรมให้สมาชิกได้พบกันเพื่อแลกเปลีย่ น
ความรู้และโอกาสในการค้าและความร่วมมือทาง
ธุรกิจ
ให้บริการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
กําหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมให้ชัดเจนเพื่อเป็น
ทิศทางการดําเนินกิจการของสมาชิกและ
ผู้ประกอบการ
ควรมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
ควรรับฟังข้อมูลและปัญหาด้านอุตสาหกรรมจาก
สมาชิกและผู้ประกอบการให้มากขึ้น
สภาอุตสาหกรรมควรใช้การทํางานแบบมืออาชีพ
มากกว่างานชั่วคราว
เพิ่มช่องทางให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นเพื่อ
นําข้อมูลไปส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด
ของสมาชิกและผู้ประกอบการ

ปัจจัยหลัก
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม

ค่าเฉลี่ย
ลําดับที่
(ระดับ)
4.11
1
มาก
4.03
มาก
4.01

2
3

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม

มาก
3.93
มาก
3.92
มาก

ด้านการเป็นตัวแทนใน
การประสานกับภาครัฐ

3.91
มาก

6

ด้านการเป็นตัวแทนใน
การประสานกับภาครัฐ
ด้านการเป็นตัวแทนใน
การประสานกับภาครัฐ
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม

3.91
มาก
3.91
มาก
3.88
มาก
3.87
มาก

7

4
5

8
9
10

จากตารางที่ 3-4 พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 10 ลําดับแรกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหลักด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม(7 ข้อย่อย) และด้านการเป็นตัวแทนในการประสานกับภาครัฐ(3ข้อ
ย่อย) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีมีระดับ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไข
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4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีจําแนกตามข้อมูลปัจจุบันของสถานประกอบการ
พบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีตําแหน่งงาน ประเภทโรงงานขนาดกิจการ จํานวนพนักงาน และสถานะความเป็น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีจําแนกตามข้อมูลปัจจุบันของสถานประกอบการ
พบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีตําแหน่งงาน ลักษณะของกิจการประเภทโรงงาน และจํานวนพนักงาน ต่างกันมี
ความต้องการต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่ผู้ประกอบการเสนอแนะ
ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อปรับปรุงการบริหารกิจการ ดังนี้
1. ด้านการขออนุญาตดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรมีการช่วยเหลือใน
การประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการลดความซับซ้อนในการขออนุญาตดําเนินกิจการลด
ระยะเวลาในขั้นตอนการอนุญาตโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตดําเนินกิจการ
ให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้ประกอบการ
2. ด้านแรงงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรมีการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน การสรรหาแรงงาน และให้ความรู้ทางด้านแรงงาน
โดยควรมีการประสานกับจังหวัดในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนทีม่ ีความพร้อมและทักษะเข้าสู่
โรงงาน
3. ด้านการขนส่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรทําการประสานกับกรมทางหลวงในการ
แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับสภาพการจราจรที่มีความหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทําให้การขนส่งล่าช้า
รวมถึงสภาพถนนและพื้นผิวชํารุดทําให้เกิดอุบัติเหตุและล่าช้า ให้อยู่ในสภาพดีโดยการกวดขันวินัย
ทางด้านจราจรอย่างเคร่งครัด
4. ด้านการส่งออกและนําเข้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุนทางด้านการ
ให้บริการข้อมูลทางด้านการส่งออกและนําเข้าเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในขั้นตอนการขอนําเข้า
และส่งออกโดยควรมีการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศกําหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการส่งออก ร่วมการ
ส่งเสริมการค้าภายในประเทศ
5. ด้านแหล่งทุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุนทางด้านขั้นตอนการขอ
สนับสนุนเงินทุนให้ง่ายขึ้น และไม่สลับซับซ้อน รวมถึงการสรรหาแหล่งทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ําในการ
สนับสนุนสมาชิกและผู้ประกอบการในการปรับปรุงการผลิตและขยายตลาด
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6. ด้านตลาดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุนทางด้านการหาช่องทางในการ
นําเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านกิจกรรมทางการตลาดโดยควรมีการจัดงาน/
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบสมาชิกที่ผลิต และจําหน่ายสินค้าดี ในเพิ่มช่อง
ทางการจัดหน่ายจัดงานนิทรรศการ/งานสัมมนา เพื่อการส่งเสริมการจับคูท่ างธุรกิจ
ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบที่เป็นสมาชิกและไป Road show ในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอาเซียน
7. ด้านการเป็นตัวแทนในการประสานกับภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชลบุรีการรับฟังข้อมูลและปัญหาด้านอุตสาหกรรมจากสมาชิกและผู้ประกอบการให้มากขึ้น
และการพัฒนาการทํางานแบบมืออาชีพมากกว่างานชั่วคราว
8. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุน
ทางด้านการ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกจัดหาผู้เชี่ยวชาญก้านต่าง ๆ คอยให้คาํ ปรึกษากรณีกิจการประสบปัญหาหรือ
ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้พบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสใน
การค้าและความร่วมมือทาง
9.ด้านการให้ความรู้และคําปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านความนวัตกรรมความรู้ทางธุรกิจในจังหวัดชลบุรีโดยควรมีการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม
ได้แก่จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมสร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล อาทิ เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมให้ทันสมัยจัดทําฐานข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และข้อมูลสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรม
10. ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้ถึผู้ประกอบการให้มากขึ้น และเปิดช่องการการสื่อสารและสร้างช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักอย่างเป็นทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสภาอุตสาหกรรม
ให้ทันสมัย
11. ด้านความคิดเห็นต่อการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ควรสร้างองค์กรสําหรับการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของทุกธุรกิจในจังหวัดชลบุรี เป็นตัวกลางในการ
แก้ไขปัญหากับหน่วยงานรัฐโดยควรมีการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่- จัดการประชุมรับฟัง
ปัญหาในการดําเนินการ พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบการของสมาชิก
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ส่วนที่ 4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
ผลการศึ ก ษาในบทนี้ เป็นการผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก (SWOT
Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี การเชื่อมโยงผลการศึกษาปัญหาความต้องการของ
ผู้ประกอบการในส่วน 3 และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ 5
ประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรม แผนพัฒนา
อุต สาหกรรมของจั งหวัด ชลบุ รี และแผนแม่ บ ทยุ ท ธศาสตรืก ารพั ฒ นาประเทศไทย ระยะ 20 ปี
(Thailand 4.0) รวมถึงยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาระเบี ยบเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออก (Eastern
Economic Corridors , EEC) การนํ า เสนอจํ า เสนอตามลํ า ดั บ ได้ แ ก่ ก ารวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ภาพแวดล้อม (SWOT Martrix)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
จากการระดมสมองของกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (ในวันที่ 24
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท)เกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีโดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง
1. สภาอุตสาหกรรมชลบุรีมีประสบการณ์เพราะทํางานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมานาน (S1)
2. คณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (S2)
3. คณะกรรมการสามารถประสานงานและได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน (S3)
4. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการทํางาน (S4)
5. สํานักงานมีที่ตั้งชัดเจนและสะดวกในการติดต่อ (S5)
6. มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการทํางาน (S6)
7. มีเจ้าหน้าทีป่ ระจําสํานักงาน (S7)
8. เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั่วไปทุกภาคส่วน (S8)
9. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมนัน้ มีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง (S9)
จุดอ่อน
1. จํานวนสมาชิกมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี (W1)
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการอธิบายถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเช้ามาเป็นสมาชิก
ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ (W2)
3. การบริหารกิจการสภาอุตสาหกรรมยังจํากัดอยู่ในคนวงแคบ (W3)
4. รายได้สภาอุตสาหกรรมมีจํากัดและขาดแผนในการจัดรายได้ที่ชัดเจน (W4)
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5. ขาดสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ (W5)
6. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีกิจการส่วนตัวที่ต้องดูแลทําให้ต้องทํางานสภาแบบ
ไม่เต็มที่ (W6)
7. ขาดฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลยาก (W7)
8. ขาดเจ้าหน้าที่ประจําที่เป็นมืออาชีพ (W8)
9. ภารกิจสภาอุตสาหกรรมมีมาก โดยเฉพาะการประชุมกับส่วนราชการ (W9)
10. ทิศทางการทํางานที่ยังไม่ชัดเจน (W10)
11. ขาดการกลั่นกรองในการจัดระบบการจัดประชุม (W11)
12. ขาดการให้ความสําคัญกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรม (เช่น จัดประชุมสมาชิก จัดการ
ติดตามผล) (W12)
โอกาส
1. เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่มีศักยภาพหลายแห่ง (O1)
2. เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประเทศไทย (O2)
3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ เช่นระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) (O3)
4. มีบริษัทต่างชาติเข้ามาสร้างฐานการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์เอื้อต่อ
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (O4)
5. อยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีศักยภาพ เอื้อต่อการส่งออก(O5)
6. เป็นศูนย์กลางทาง Logistics การคมนาคมสะดวก ทั้งทางบก ทางอากาศและทางน้ํา
(O6)
7. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนโยบายยกระดับ (O7)
8. สภาอุตสาหกรรมเป็นคณะทํางานที่เกี่ยวของและได้รับความร่วมมือในการประชุมกับทุก
ภาคส่วน เช่น ทางราชการ และมีคณะทํางานที่ชัดเจน (O8)
9. เป็นแหล่งผลิตพลังงาน น้ํามัน ก๊าซ และไฟฟ้า (O9)
10. มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ท่องเที่ยว การ
พาณิชย์ (O10)
11. ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางจะดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านและ
อาเซียน (O11)
12. ชลบุรีเป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและแรงงานหลายส่วน
(O12)
13. นักลงทุนญี่ปุ่นจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับสองของโลก(O13)
14. รัฐบาลให้ความสนใจกับบทบาทสภาอุตสาหกรรมในฐานะผู้นําด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ (O14)
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ข้อจํากัด
1. เป็นสาขาของสภาอุตสาหกรรมของประเทศไทยจึงไม่มกี ฎหมายรองรับสถานะของ
องค์กร ไม่เป็นนิติบุคคล (T1)
2. โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตส่วนบริษทั ใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ (T2)
3. ขาดอํานาจในการสั่งการหรือติดตามข้อเรียกร้องจากภาครัฐ (T3)
4. ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่รู้จักและไม่เข้าใจบทบาทของสภาอุตสาหกรรม (T4)
5. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือและความจริงใจต่อกัน (T5)
6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแข่งขันกันทางธุรกิจ (T6)
7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษทั ข้ามชาติซึ่งผู้บริหารในระดับพื้นที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ
(T7)
8. ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งน้ํา และพลังงาน และเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากร (T8)
6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแข่งขันกันทางธุรกิจ (T6)
7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษทั ข้ามชาติซึ่งผู้บริหารในระดับพื้นที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ
(T7)
8. ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งน้ํา และพลังงาน และเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากร (T8)
9. มีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรม (T9)
10. การทํางานยังต้องพึ่งพาระบบราชการสูงซึ่งมีขั้นตอนมากและล่าช้า (T10)
11. กฎระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อย (T11)
12. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและไร้ทักษะคนไทย (T12)
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ตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง (Strength = S)
1. สภาอุตสาหกรรมชลบุรมี ีประสบการณ์
เพราะทํางานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมานาน (S1)
2. คณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (S2)
3. คณะกรรมการสามารถประสานงานและ
ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน (S3)
4. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมี
วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการทํางาน (S4)
5. สํานักงานมีที่ตั้งชัดเจนและสะดวกในการ
ติดต่อ (S5)
6. มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการ
ทํางาน (S6)
7. มีเจ้าหน้าทีป่ ระจําสํานักงาน (S7)
8. เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั่วไปทุกภาค
ส่วน (S8)
9. สมาชิกที่เข้าร่วมสภาอุตสาหกรรมนั้นมีความ
มุ่งมั่นในการทํางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง (S9)

จุดอ่อน (Weakness = W)
1. จํานวนสมาชิกมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวน
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี (W1)
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการอธิบายถึงข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับการเช้ามาเป็นสมาชิก ข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์ (W2)
3. การบริหารกิจการสภาอุตสาหกรรมยังจํากัดอยู่ใน
คนวงแคบ (W3)
4. รายได้สภาอุตสาหกรรมมีจํากัดและขาดแผนใน
การจัดรายได้ที่ชัดเจน (W4)
5. ขาดสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ (W5)
6. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีกิจการส่วนตัวที่
ต้องดูแลทําให้ต้องทํางานสภาแบบไม่เต็มที่ (W6)
7. ขาดฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลยาก (W7)
8. ขาดเจ้าหน้าที่ประจําที่เป็นมืออาชีพ (W8)
9. ภารกิจสภาอุตสาหกรรมมีมาก โดยเฉพาะการประชุม
กับส่วนราชการ (W9)
10. ทิศทางการทํางานที่ยังไม่ชัดเจน (W10)
11. ขาดการกลั่นกรองในการจัดระบบการจัดประชุม
(W11)
12. ขาดการให้ความสําคัญกับสมาชิกสภา
อุตสาหกรรม (เช่น จัดประชุมสมาชิก จัดการติดตามผล)
(W12)

โอกาส (Opportunities=O)
1. เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพหลายแห่ง (O1)
2. เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย (O2)
3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

ข้อจํากัด(Threats = T)
1. เป็นสาขาของสภาอุตสาหกรรมของประเทศไทยจึง
ไม่มีกฎหมายรองรับสถานะขององค์กร ไม่เป็นนิติบุคคล
(T1)
2. โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตส่วน
บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร (T2)
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พื้นที่ เช่นระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
(O3)
4. มีบริษทั ต่างชาติเข้ามาสร้างฐานการผลิต
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์เอื้อต่อ
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (O4)
5. อยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือ
ที่มีศักยภาพ เอื้อต่อการส่งออก(O5)
6. เป็นศูนย์กลางทาง Logistics การคมนาคม
สะดวก ทั้งทางบก ทางอากาศและทางน้ํา (O6)
7. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมี
นโยบายยกระดับ (O7)
8. สภาอุตสาหกรรมเป็นคณะทํางานที่เกี่ยว
ของและได้รับความร่วมมือในการประชุมกับทุก
ภาคส่วน เช่น ทางราชการ และมีคณะทํางานที่
ชัดเจน (O8)
9. เป็นแหล่งผลิตพลังงาน น้ํามัน ก๊าซ และ
ไฟฟ้า (O9)
10. มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ท่องเที่ยว การ
พาณิชย์ (O10)
11. ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางจะ
ดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน
และอาเซียน (O11)
12. ชลบุรีเป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและแรงงานหลาย
ส่วน (O12)
13. นักลงทุนญี่ปุ่นจัดให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับสองของโลก
(O13)
14. รัฐบาลให้ความสนใจกับบทบาทสภา
อุตสาหกรรมในฐานะผู้นําด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ (O14)

3. ขาดอํานาจในการสั่งการหรือติดตามข้อเรียกร้อง
จากภาครัฐ (T3)
4. ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่รู้จักและไม่เข้าใจ
บทบาทของสภาอุตสาหกรรม (T4)
5. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือและความ
จริงใจต่อกัน (T5)
6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแข่งขันกันทาง
ธุรกิจ (T6)
7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งผู้บริหารใน
ระดับพื้นที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ (T7)
8. ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งน้ํา
และพลังงาน และเกิดการแย่งชิงทรัพยากร (T8)
6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแข่งขันกัน
ทางธุรกิจ (T6)
7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งผู้บริหารใน
ระดับพื้นที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ (T7)
8. ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งน้ํา
และพลังงาน และเกิดการแย่งชิงทรัพยากร (T8)
9. มีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรม (T9)
10. การทํางานยังต้องพึ่งพาระบบราชการสูงซึ่งมี
ขั้นตอนมากและล่าช้า (T10)
11. กฎระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อย (T11)
12. ขาดแคลนแรงงานที่มที ักษะและไร้ทกั ษะคนไทย
(T12)
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2. การเชื่อมโยงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสู่การวางยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีนั้นสามารถนํามาวิเคราะห์ TOWS Matrixเพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดถึง
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการดําเนินกลยุทธ์ในลําดับถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ถกู กําหนดในสภาพแวดล้อมที่องค์การมีจุดแข็งและมีโอกาส เป็นกลยุทธ์เชิง
รุกเพื่อขยายกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมาย
ตารางที่ 4-2 การวิเคราะห์ TOWS Matrixทางด้านกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง (Strength = S)
โอกาส
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
(Opportunities=O) 1. พัฒนามาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมชลบุรี ให้ได้รับการยอมรับจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพของสภา
อุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการใน
จังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริง (O2, O7, O8, S1, S2)
2. สร้างสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญ
ของจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย (O2, O10, O13, S4, S6, S9)
3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม (O1, O2, O10, O12, O14, S4, S9)
4. ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจอาเซียน และเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ
(O1, O2, O3, O5, O6, O10, S4, S9)
5. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
(O1, O2, O3, O4, O13, S4, S9)
6.เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อปุ ทานของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มคี วามได้เปรียบ ในการแข่งขัน (O1, O2, O3, O5,
O6, O10, O13, S4, S9)
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2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นําเอาโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการได้
ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategy) ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
จุดอ่อน (Weakness=W)
โอกาส
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategy)
(Opportunities=O) 1.ปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการกําหนดทิศทางและเป้าหมาย
การดําเนินงานที่ชัดเจน (O2, O7, W10)
2. ปรับปรุง และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในสภาอุตสาหกรรม ให้มีการทํางานอย่างมืออาชีพ เพื่อแบ่งเบา
ภาระของคณะผู้บริหาร (O1, O2, O3, O7, W6, W8)
3.ส่งเสริมทักษะการทํางานโดยเฉพาะการคิดและการสร้างสรรค์กิจกรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ (O1, O2, O14, W1, W3, W5, W8)
4. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม เห็นภาพชัดเจนในการเข้ามา
เป็นสมาชิก(O1, O2, O14, W1, W3, W5, W8)
5. ส่งเสริมการสร้างรายได้เข้าสภาฯ โดยเน้นทําตามกิจกรรมของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาทิ การออกใบรับรองต่าง ๆ(O3, O2, O14,
W1, W3, W5, W8)
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน(O1, O2, O12, O14, W1, W3,
W5, W8)
7. สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนทัง้ ใน และ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดและประเทศ
(O2, O4, O5, O6, O13, W1, W2, W7)
8. จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเชื่อมโยงการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเงินทุน (O3, O7, W1, W2, W7)
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3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่กาํ หนดขึ้นเพื่อใช้จุดแข็ที่มีอยูม่ าแก้ไขข้อจํากัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ
ตารางที่ 4-4 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategy)ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง (Strength = S)
ข้อจํากัด
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategy)
(Threats = T) 1.ปรับปรุงสถานะสภาอุตสาหกรรมชลบุรใี ห้ได้รับการรองรับทางด้านกฎหมาย
ให้เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (T1,T3, S1, S2, S3, S4, S9)
2.สร้างสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือทุกองค์กรอย่างเท่า
เทียมกัน (T4, T5, T9, S1, S2, S3, S4, S9)
3.สร้างระบบบูรณาการการดําเนินงานกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
(T4, T5, T9, S1, S2, S3, S4, S9)
4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(T4, T5, T6, S4, S8, S9)
5. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานช่องทาง
บริการต่าง ๆ (T4, T5, T9, S5, S6, S7, S9)
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ(T4, T5, T9, S5, S6, S7, S9)
7. ผลักดันการจัดตั้งพื้นที่ที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (T8, T9, S4, S9)
8. ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (T8, T9, S4, S9)

75

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่สภาอุตสาหกรรมจะใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุด่อนและข้อจํากัด เพื่อ
ควบคุม แก้ไข หรือยุติการดําเนินการ เพื่อหาโอกาสในการดําเนิการใหม่อีกครั้ง
ตารางที่ 4-5 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ข้อจํากัด
(Threats = T)

จุดอ่อน (Weakness=W)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1.ยุติการทํางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่ไม่ได้ทาํ ให้เกิดประโยชน์ (T10, W8,
W10)
2. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ ภาระกิจ บทบาทและผลงานให้กับ
ผู้ประกอบการทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง (T4, T5, T9, W1, W2, W3,
W5)
3. เร่งรัด และผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และออกกฎหมายและ
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อลด อุปสรรคและต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
(T1, T3, T11, W1, W3, W5, W10)
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ส่วนที่ 5
แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2563)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาอุตสาหกรมจังหวัดชลบุรี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดายการระดมสมอง การให้ข้อคิดเห็นจากผู้รู้และผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีวัตถุเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการดําเนินกิจการของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พศ.2560-พ.ศ.2563) ในบทนีจ้ ะประกอบไปด้วยสาระที่สําคัญ
5 ส่วน ได้แก่
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. แนวทางการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและกระบวนการติดตามผล
5. แผนงานและโครงกางตามแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
“เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและของ
ประเทศไทยให้ยั่งยืน”

พันธกิจ
พันธกิจสภาอุตาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย 5 พันธกิจ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและนําภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ให้ก้าว
ทันโลก
2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการในจังหวัด
3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี ให้มีความเข้มแข็งรองรับภัยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค
4. กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้มีการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
5. บูรณาการและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก รเพื่ อ สนองตอบความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กรสุขภาวะและองค์กรแห่งความ
เท่าเทียม
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ภาพที่ 5-1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
แผนแม่ บทการพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
วิสัยทัศน์ “เป็ นแกนกลางเสริ มสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของ
จังหวัดและของประเทศไทยให้ยงั่ ยืน”

พันธกิจ

บูรณาการติดตามการ

กําหนดนโยบายและ

สนับสนุนและเสริ มสร้าง

ดําเนินงานตามนโยบาย

สร้างโอกาสและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศักยภาพของผูป้ ระกอบการ ทั้ง

และยุทธศาสตร์ การ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อ

อุตสาหกรรมจังหวัด

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ

มีการพัฒนาอย่างสมดุลและ

พัฒนาอุตสาหกร

ต่อการลงทุนและการ

ชลบุรี พร้อมทั้งชี้นาํ

ประกอบกิจการใน

ขนาดย่อม ให้ความเข้มแข็ง

ยัง่ ยืน เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

จังหวัด

รองรับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง

และมีความรับผิดชอบต่อ

ต่าง ๆ และสามารถแข่งขันได้ใน

ผูบ้ ริ โภค ชุมชน สังคม และ

ร่ วมกับหน่วยงาน และ

ยุทธศาสตร์

และเตือนภัย

ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง

ภาคอุตสาหกรรมให้

เพื่อให้เกิดระสิ ทธิผล

ก้าวทันโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
สมรรถนะองค์กร
เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการและ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและปรับ
โครงสร้างการผลิต
อุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีสู่อุตสาหกรรม
ฐานความร้ ตาม

ตลาดโลกและตลาดภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่ งเสริ มการ
ลงทุนและพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการประกอบ
ธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริ มสร้างขีดความ
สามารถของ
ผูป้ ระกอบการให้
สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก

กํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้

พนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่ งเสริ มสถาน
ประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสี เขียว

และ
อุตสาหกรรมเพื่อ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่ งเสริ มสถาน
ประกอบการสู่
องค์กรสุ ขภาวะ
และองค์กรแห่ง
ความ
เท่าเทียม
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4. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินการตามยุทธศาสตร์
5. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพือ่ สนองตอบ
ความต้องการของสมาชิกและ ผูป้ ระกอบการตลอดจน ชุมชนและสังคม
1.1 เป้าประสงค์ คือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมีความสามารถในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กลยุทธ์
1.2.1 พัฒนามาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมชลบุรี ให้ได้รบั การยอมรับจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพของสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริง
1.2.2 เสริมสร้างสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญของ
จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย
1.2.3 ปรับปรุง และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
สภาอุตสาหกรรม ให้มีการทํางานอย่างมืออาชีพ
1.2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ
1.2.5 สร้างระบบบูรณาการการดําเนินงานกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปรับ
โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้ ตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern
Economic Corridor
2.1 เป้าประสงค์
2.1.1 พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนํา เชื่อมโยงภาค
การผลิตทั้งด้านวัตถุดิบและการตลาด กับประเทศในประชาคมอาเซียน
2.1.2 ปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐาน
ความรู้ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
2.2 กลยุทธ์
2.2.1 การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาเซียน
และเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ
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2.2.2 สนับสนุนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีให้มีการพัฒนาบนพื้นฐานของการผลิตที่
ใช้ฐานความรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และลดการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม
2.2.3 ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
3.1 เป้าประสงค์ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีมีโอกาส ความพร้อม
และได้รับบริการอย่างทั่วถึงในการลงทุนและประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
3.2 กลยุทธ์
3.2.1 สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ
เพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดและประเทศ
3.2.2 ผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และออกกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม เพื่อลด อุปสรรคและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
3.2.3 จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์
จากแหล่งงเงินทุน
3.2.4 พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ เพื่อเตือนภัยการตัดสินใจการลงทุน
ในอาเซียนและด้านอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีดความ สามารถของผูป้ ระกอบการให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก
4.1 เป้าประสงค์ คือให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมในจังหวัด และบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม มีศกั ยภาพสูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
4.2 กลยุทธ์
4.2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4.2.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มคี วามได้เปรียบ ในการแข่งขัน
4.2.3 พัฒนามาตรฐานระบบและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชน และเอื้อต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
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5.1 เป้าประสงค์ คือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
5.2 กลยุทธ์
5.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
5.2.2 สนับสนุนการสร้างระบบตรวจสอบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสําคัญที่มี
ความเสี่ยง
5.2.3 ผลักดันการจัดตั้งพื้นที่ที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5.2.4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กรแห่งความสุขและองค์กรแห่งความ
เท่าเทียมความเท่าเทียม
6.1 เป้าประสงค์
6.1.1 เพื่อให้สถานประกอบการเป็นองค์กรแห่ความสุขลดปัญหาความขัดแย้งของ
องค์กร
6.1.1 เพื่อให้สถานประกอบการเป็นสถานประกอบการที่เชื่อมั่นในศักยภาพและ
ความเท่าเทียมของเพื่อนมนุษย์ อาทิ คนพิการ และผูส้ ูงวัย
6.2 กลยุทธ์
6.2.1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยนําแนวทางการสร้างสุขภาวะมาเป็นแนวทางในการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข
6.2.2 สนับสนุนให้สถานประกอบการให้โอกาสกับการทํางานของผู้พิการและผูส้ ูงวัย
ให้ใด้ทํางานอย่างมีเกียรติและความเท่าเทียม
6. แนวทางการนําแผนแม่บทการพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560 2563) ไปสู่การปฏิบัติและกระบวนการติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นเป็นแผนที่เกิดขึ้นจากการ
มีส่วน่วมขอทุกฝ่ายและผ่านการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดล้อม จากการประชุมระดมสมองของ
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กรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมระยองรี
สอร์ท) รวมถึงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาตร์
สภาอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนแม่บทการ
พัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2563) และให้แผนยุทธศาสตร์.เป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงได้กําหนดแนวทางการนําแผนยุทะศาสตร์การพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการและประชาชน
ตารางที่ 5-1 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมี
ความสามารถในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนามาตรฐานของสภา
อุตสาหกรรมชลบุรี ให้ได้รับการยอมรับ
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และพัฒนาศักยภาพของสภา
อุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการใน
จังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริง
1. จัดตั้งศูนย์ One Stop Serviceเพื่อให้
การให้บริการต่าง ๆ ในการรับรองออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ อาทิใบรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้า Certificate of
Origin (C/O) การรับรองเอกสารการค้า
ระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่น
Certificate of Free Sale เป็นต้น
2. ปรับโครงสร้างการบริหารของ
สภาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการสมาชิก
- ความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการสมาชิกที่มี
ต่อสภาฯ

- จํานวนศูนย์ One Stop
Service

1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง

- การปรับโครงสร้างการ
บริหารให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

1
กิจกร
รม

-

-

ผู้รับผิด
ชอบ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
3. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ - จํานวนช่องทางการ
และประสิทธิภาพการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
จํานวนผู้ติดตามการ
ประชาสัมพันธ์
4. การขยายฐานสมาชิกสภาอุตสาหกรรม - การเพิ่มขึ้นของจํานวน
สมาชิกทุกระบบจาก
จํานวนรวมสมาชิกที่มีอยู่
เดิม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสภาอุตสาหกรรม
ชลบุรีให้เป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่
สําคัญของจังหวัดชลบุรี และประเทศ
ไทย
3. จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของ
เศรษฐกิจ การค้า การ
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รองรับ
ลงทุนของอุตสาหกรรม
นโยบาย 4.0
จังหวัดชลบุรี
4. ปรับปรุงระบบสารสนเทของสภา - ปรับเวปไซค์สภา
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
5. จัดทําฐานข้อมูลประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การค้า การ
การค้า การลงทุน และข้อมูล สําคัญต่อ ลงทุนของอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี
ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง และส่งเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของ
สภาอุตสาหกรรม ให้มีการทํางานอย่าง
มืออาชีพ
6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภา - จํานวนการจัดโครงการ
อุตสาหกรรมจังหวัด
7.ปรับปรุงสํานักงานและจัดหาอุปกรณ์ - การปรับปรุงสํานักงาน
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
8.การติดตามประเมินผลการดําเนิน
- ผลการบรรลุเป้าหมาย
กิจการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ตามแผนยุทธศาสตร์
ชลบุรี
- ระดับความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีต่อการดําเนิน
กิจการของสภุตสาหกรรม

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562
3 ช่อง
500 700 1,000
ราย
ราย
ราย
20 %

30 %

50 %

1

-

-

1
ชุด
-

-

-

1 เล่ม 1 เล่ม

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
1 ครั้ง

-

-

100
พอใจ
มาก

100
%
พอใจ
มาก

100
%
พอใจ
มาก
ที่สุด

ผู้รับผิด
ชอบ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่4 สร้างระบบบูรณาการการ
ดําเนินงานกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน
7. ร่วมกับกรมสรรพากรในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านภาษี
8. ร่วมกระทรวงพาณิชย์ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผลักดันการส่งออกและการค้าภายใน
9. ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้
ขยายตัวมากขึ้น
10. จัดประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภา
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และสมาคมธนาคาร ในเรื่องขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
ชลบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562

-จํานวนครั้ง

1

1

1

- จํานวนครั้ง

1

1

1

- จํานวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วม

-

100
ราย

100
ราย

- จํานวนครั้งในการจัด
ประชุม

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

ผู้รับผิด
ชอบ

แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้

ตารางที่ 5-2 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
1. พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
ชลบุรีให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนํา
เชื่อมโยงภาคการผลิตทั้งด้านวัตถุดิบ
และการตลาด กับประเทศในประชาคม
อาเซียน
2. ปรับโครงสร้างการผลิตของ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
- มีจํานวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
- มีจํานวนผู้ประกอบการที่
ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมเชิง

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562

ผู้รับผิดชอบ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่
อุตสาหกรรม ฐานความรู้ และ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
สร้างสรรค์มากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1 การเชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ

-

1. นําผู้ประกอบการในจังหวัดได้ไป
Road show ในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอาเซียน
2. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

- จํานวนครั้งในการจัด
- จํานวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ
- จํานวนครั้งในการจัด
อบรม
- จํานวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ของการผลิต
- จํานวนครั้งในการจัด
3. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการ
อบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยผู้
- จํานวนผู้ประกอบการที่
ประกอบที่มีประสบการณ์
เข้าร่วมโครงการ
- จํานวนครั้งในการจัด
4. พัฒนาความเข้มแข็งของ
อบรม
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านสร้าง
- จํานวนผู้ประกอบการที่
คุณภาพการผลิต การบริหารจัดการ
เข้าร่วมโครงการ
และการตลาด
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสถาน
ประกอบการให้มีศักยภาพและ
สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562

-

-

-

-

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
50 50 ราย 50
ราย
ราย
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครัง้
100
ราย

100
ราย

100
ราย

-

-

-

1 ครั้ง
50
ราย

1 ครั้ง
100
ราย

1 ครั้ง
100
ราย

1 ครั้ง
100
ราย

1 ครั้ง
100
ราย

1 ครั้ง
100
ราย

-

-

-

-

-
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 2561 2562
1 ครั้ง 1 ครั้ง
5. จัดงานนิทรรศการ/งานสัมมนา
- จํานวนครั้งของกิจกรรม
100
100
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อการส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ
ราย
ราย
ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง ที่เป็นผู้ผลิต
100
100
ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ราย
ราย
ที่เป็นลูกค้า
ร้อยละ ร้อย
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ละ 30
20
กิจกรรมที่มีการจับคู่ธุรกิจ
6. จัดประชุมคณะกรรมการสภา
- จํานวนครั้งในการจัด
1 ครั้ง 1 ครั้ง
อุตสาหกรรมภาคสัญจร
ประชุม
7. โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - จํานวนครั้งในการเยี่ยม
5
5
5
เยี่ยมผู้ประกอบการ
อย่างน้อย/ปี
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม

ตารางที่ 5-3 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีมี
โอกาส ความพร้อม และได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ในการลงทุนและประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
- อัตราการเพิ่มขึน้ ของ
การร่วมทุนกับนัก
ลงทุนต่างชาติ
- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
การส่งออกสินค้าไป
ต่างประเทศของ
อุตสาหกรรมในจังหวัด
-

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการ
ลงทุนจากนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด
และประเทศ
1. จัดสัมมนาเชิญชวนนักลงทุนทั้งในและ
- จํานวนครั้งในการจัด
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลความพร้อมของพื้นฐาน สัมมนา
ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และ
- จํานวนผู้เข้าร่วม

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562

-

-

-

1 ครั้ง 1 ครั้ง
100 100
ราย ราย

-
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โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุนในจังหวัด
(Chonburi Industry Forum)

2. จัดทําเอกสารหรือวารสารประชาสัมพันธ์การ
ลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และ
ออกกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม เพื่อลด อุปสรรคและต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
2. จัดประชุมสมาชิกเพื่อระดมความคิด
เกี่ยวกับปัญหา และข้อจํากัดของทางข้อระเบียบ
ของการดําเนินกิจการของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพื่อเสนอให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยและรัฐบาลปรับปรุงแก้ไข
3. สัมมนาข้อจํากัดของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี เพื่อ
เสนอต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
รัฐบาลแก้ไข
4. การจัดทําคูม่ ือการบริหารสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์
จากแหล่งงเงินทุน
5. ประสานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยให้ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. กิจกรรมมหกรรมการเงินเพื่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

โครงการ
- ร้อยละของผู้ที่เข้า
ร่วมสัมมนามีความ
สนใจในการลงทุนใน
จังหวัดชลบุรี
- จํานวนเอกสารหรือ
วารสาร
-

- จํานวนครั้งในการจัด
สัมมนา

ร้อย
ละ
75
-

ร้อย
ละ 80

1 เล่ม 1 เล่ม
-

-

-

1
-

- จํานวนครั้งในการจัด
สัมมนา

-

- จํานวนคู่มือ

1 ครั้ง 1 ครั้ง
1 เล่ม

-

-

-

-

-

- จํานวนแหล่งเงินทุนที่
ให้การสนับสนุนเงินทุน

-

10
แห่ง

15
แห่ง

- จํานวนกิจกรรม
- จํานวน
ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับการ
สนับสนุนเงินทุน
-

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเตือน
ภัยการตัดสินใจการลงทุนในต่างประเทศ
7. จัดสัมมนาเพือ่ ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ - จํานวนกิจกรรม
โลกและการตัดสินใจลงทุน
8. สร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล อาทิ เว็ป จํานวนช่องทาง
ไซต์ สื่อสังคมออนไลน์

-

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
50
100 150
ราย ราย ราย
2

-

-

1 ครั้ง 1 ครั้ง
3

5

-
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แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีดความ สามารถของผู้ประกอบการให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก

ตารางที่ 5-4 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีดความ สามารถของผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด
และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม มี
ศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
1. จัดอบรมหรือคลีนิคอุตสาหกรรม
เพื่อให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 2561 2562
- การเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขัน และผลิตภัณฑ์
มวลรวม ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัด

- จํานวนครั้งในการจัด
- จํานวนผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ

-

2 ครั้ง
200
ราย

2 ครั้ง
300
ราย

2. อบรม“นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่”

- จํานวนครั้งในการจัด
- จํานวนผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ

1 ครั้ง
50
ราย

1 ครั้ง
100
ราย

1 ครั้ง
150
ราย

3. หาแหล่งทุนสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในการดําเนิน
กิจกรรมด้านการตลาดในต่างประเทศ
4. จัดการประชุมรับฟังปัญหาในการ
ดําเนินการ พร้อมแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการประกอบการของ
สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความ
ได้เปรียบ ในการแข่งขัน

- จํานวนสถาบันการเงิน
ที่ช่วยสนับสนุนเงินทุน
แก่ผู้ประกอบการ
- จํานวนครั้งในการจัด
ประชุม
- จํานวนผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ

-

4 แห่ง 5 แห่ง
2 ครั้ง
100
ราย

2 ครั้ง
200
ราย
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 2561 2562
5. ประสานกับจังหวัดในการจัด
- จํานวน
3 แห่ง 5 แห่ง 7 แห่ง
การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนที่มีความ
สถาบันการศึกษาที่เข้า
พร้อมและทักษะเข้าสู่โรงงาน
ร่วมโครงการ
6. การพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อความ
- การรวมกลุ่มคลัสเตอร์
- 7 กลุม่
9
เข้มแข็งอุตสาหกรรม
ของประเภท
กลุ่ม
อุตสาหกรรมในพื้นที่
2 ครั้ง 2 ครั้ง
7. โครงการการนําเทคโนโลยี
- จํานวนครั้งในการจัด
300
200
สารสนเทศมาใช้ในด้านอุตสาหกรรม
อบรม
ราย
ราย
- จํานวนผู้ประกอบการ
ด้านขนส่งในภูมิภาคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถการ ที่เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันในการก้าวสู่ AEC
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานระบบ
และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบังคับใช้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน
และเอื้อต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
8. ให้การสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบ - จํานวนการจัดโครงการ
2 ครั้ง 3 ครั้ง
สมาชิกที่ผลิต และจําหน่ายสินค้าดี ใน
เพิ่มช่องทางการจัดหน่าย
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ตารางที่ 5-5 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนความเท่าเทียมของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริม สนับสนุนสถาน
ประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 2561 2562
- มีจํานวนพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น
- ลดการใช้วัตถุดิบที่
สร้างมลภาวะ

-
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอย
2. โครงการประกวดโรงงานสีเขียว
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างระบบ
ตรวจสอบความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมสําคัญที่มีความเสี่ยง
3. โครงการงานกํากับดูแล และส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายใน
โรงงานควบคุม
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการจัดตั้งพื้นที่ที่
เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. ร่ วมมือกับส่วนราชการจัดทแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Town)
5. โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco
Factory
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรม
6. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
จัดกิจกรรมประกวดความคิดในการ
จัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่
แวดล้อม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 2561 2562
- จํานวนกิจกรรม

1

2

3

- จํานวนกิจกรรม

1

1

1

- จํานวนการจัด
โครงการ

1 ครั้ง

1 ครั้ง 1 ครั้ง

‐ จํานวนแผนแม่บท

-

- จํานวนการจัด
โครงการ

-

1 ครั้ง 1 ครั้ง

- จํานวน
สถาบันการศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

-

3 แห่ง 4 แห่ง

-

1
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ตารางที่ 5-6 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กร
สุขาภาวะและเท่าเทียม
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 2561 2562

เป้าประสงค์

6.1 เพื่อให้สถานประกอบการเป็น
องค์กรแห่ความสุข ลดปัญหาความ
ขัดแย้งและข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ชี้วัดของ
สํานักงานสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส)
6.2 เพื่อให้สถานประกอบการเป็น - จํานวนพนักงานที่
สถานประกอบการที่เชื่อมั่นใน
พิการเลื่อนตําแหน่ง
ศักยภาพและความเท่าเทียมของ
ให้สูงขึ้น
เพื่อนมนุษย์ อาทิ คนพิการ และผู้สูง - จํานวนผู้สูงวัยที่ถูก
วัย
ว่าจ้างให้มาทํางาน
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการนําแนวทางการสร้างสุข
ภาวะมาเป็นแนวทางในการสร้างองค์กร
แห่งความสุข
1 จัดอบรมแนวทางการสร้างองค์กรสุข
ภาวะ
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครการสร้างองค์กร
แห่งความสุข
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้สถาน
ประกอบการให้โอกาสกับการทํางานของ
ผู้พิการและผู้สูงวัยให้ใด้ทํางานอย่างมี
เกียรติ
3. จัดอบรมให้กับพนักงานที่พิการ
เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและมีโอกาส
เลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น
4.. สงเสริมการปรับปรุงสถาน
ประกอบการเพื่อผู้พิเศษ การปรับพื้นที่

- จํานวนครั้ง
- จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
- จํานวนโรงงานที่เข้า
ร่วม

1 ครั้ง
100
คน

2 ครั้ง 3 ครั้ง

10
แห่ง

20
แห่ง

30
แห่ง

- จํานวนโครงการ จํานวนผู้เข้าร่มอบรม

1
50 คน

- จํานวนโรงงานที่ร่วม
กิจกรรม

-

2
100
คน
30

3
200
คน
50
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
ลด การสร้างสุขาเพื่อผู้พิเศษ เป็นต้น
5. ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดพัฒนา
พนักงานที่เตรียมเกษียน
6. รณรงค์การจ้างผู้สูงวัยให้เข้าทํางานที่
เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 2561 2562

- จํานวนโรงงานที่
เข้าร่วม
- จํานวนโรรงานที่เข้า
ร่วม

20
10

30
20

50
30
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ส่วนที่ 6
แผนปฏิบัติการ ปี 2560
แผนปฏิบัติการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2560 เป็นแผนปฏิบัติการที่มุงให้เกิดการ
ปฏิบัติจริงในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ระยะ 3 ปี (2559-2563) ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์
หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรสี ู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กรสุขภาวะและองค์กรแห่งความ
เท่าเทียม
ตารางที่ 6-1 แสดงโครงการและกิจกรรมในแผนปฎิบตั กิ ารสภาอุตสาหกรรม ปี 2560
ลําดั โครงการ/กิจกรรม
บที่

ระยะ เวลา งบประม ผู้รับผิด ผลการ
าณ
ชอบหลัก ดําเนิน
การ
ตค.59
ประธาน เสร็จ
เรียบร้อย

1

โครงการปรับโครงสร้างการบริหารของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

2.

ตค.59
โครงการปรับปรุงสํานักงาน(ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมจังหวัด) พร้อมจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
โครงการให้บริการใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า มค. 60
Certificate of Origin (C/O) การรับรอง
เอกสารการค้าระหว่างประเทศ Certificate of

3

******** เลขา
-

เสร็จ
เรียบ
ร้อย
ประธาน เสร็จ
เรียบ
ร้อย

ยุทธศาส
ตร์
ที่
1
1
3
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ลําดั โครงการ/กิจกรรม
บที่
4

5
6
7
8
9

10

11
12

Free Sale และอื่นๆ
โครงการ จัดระบบการบริการร่วม ณ จุด
เดียวกัน One Stop Service เพื่ออํานวย
ความสะดวกผู้ประกอบการในการทําธุรกรรม
กับหน่วยงานรัฐ เพื่อรองรับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0
.โครงการปรับปรุงเวปไซด์สภาอุตสาหกรรมเพื่อ
การประชาสัมพัธ์เชิงรุก
โครงการจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสภา
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง และง่ายต่อ
การเข้าถึงของสมาชิกและผูท้ สี่ นใจ
โครงการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก
โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อาทิทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ การจัดทําฐานข้อมูล และความรู้
พื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (จัดอบรม
หรือส่งไปอบรมตามที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น)
โครงการเตรียมความพร้อมของทรัพยากร
บุคคลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับ
จังหวัดและสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตกําลังคนที่มี
ความพร้อมและทักษะที่ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน สภาอุตสากหรรมพบ
เพื่อสมาชิกเพื่อรับทราบปัญหาและให้ความ
ช่วยเหลือ (เดือนละ 1 ครั้)
โครงการอบรมผู้ประกอบการเพื่อความรู้ ความ
เข้าใจด้านภาษี โดยร่วมกับสรรพากรจังหวัด

ระยะ เวลา งบประม ผู้รับผิด ผลการ
าณ
ชอบหลัก ดําเนิน
การ

ยุทธศาส
ตร์
ที่

กพ. 60

******** เลขาฯ

มีค. 60

******** หน.สนง. ดําเนิน 1
การ
******** หน.สนง. ดําเนินก 2
าร
******** หน.สนง. ดําเนินก 1
าร

เม.ย. 60
เม.ย.60
เมย.60
พค. 60

ดําเนินก 3
าร

******** ประธาน ดําเนินก 1
าร
******** หน.สนง. ดําเนินก 1
าร

พค.60

******* ประธาน ดําเนินก 3
าร

พค.- ธค.
60

******** กรรม
ดําเนิน
การ
การ
บริหาร
******** หน.สนง. เตรียม
การ

มิ.ย. .60

2
1
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ลําดั โครงการ/กิจกรรม
บที่
13

ระยะ เวลา งบประม ผู้รับผิด ผลการ
าณ
ชอบหลัก ดําเนิน
การ
มิย.60
******** ประธาน เตรียม
หน.สนง. การ

โครงการอบรมทายาทผู้ประกอบการจาก
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และประสบ
ความสําเร็จ
14. โครงการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจระหว่าง กค.. 60
ประเทศ
15
16
17

18
19

20
21

โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ(ร่วมกับพาณิชย์
จังหวัด)
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
SMEs ให้ความรู้ด้านการบริหารและดูงานใน
กิจการที่ประสบผลสําเร็จ
โครงการอบรมสร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่
สําหรับผู้ประกอบการใหม่หรือผู้สนใจในการ
เป็นักอุตสาหกรรม อาทิการวางแผนธุรกิจ การ
สร้างแบรนด์ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การ
จัดการการเงินและบญชี และการตลาดเป็นต้น
ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
จังหวัด รณณงค์ให้สถานประกอบการเสริมพลัง
คนพอการสร้างโอกาศและความเท่าเทียม
โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดห่วงใยคุณ
โดยคณะกรรมการเยี่ยมเยียนพนักงานที่เป็นผู้
พิการตามโรงงานต่างๆ เพื่อพบปะและรับทราบ
ข้อจํากัดเพื่อนําเสนอให้เกิดการปรับปรุง
กฏหมาย นโยบาย หรือให้คาํ แนะนํา
ผู้ประกอบการ
โครงการสัมมนาตลาดนัดเงินทุน ร่วมกับ
สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การ
สนับสนุนสินเชือ่ ดอกเบี้ยต่ําแกผู้ประกอบการ
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นปัญหา และ
ข้อจํากัดของข้อระเบียบกฎหมายที่เป็น

สค.. 60

******** ประธาน
/หน.
สนง.
******** เลขา/
หน.สนง.

เตรียม
การ

ยุทธศาส
ตร์
ที่
4
2

เตรียมกา 2
ร

สค. 60

*******

ประธาน เตรียม
/หน.สนง การ

4

สค. 60

*******

ประธาน เตรียมกา 4
/หน.
ร
สนง.

สค.60

-

เลขา/
เตรียมกา 6
หน.สนง. ร

สค.60

******** คณะกรร เตรียมกา 6
มการ
ร

กย. 60

******** เลขา

เตรียม
การ

3

ตค. 60

******** เลขา

เตรียม
การ

3
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ลําดั โครงการ/กิจกรรม
บที่

22

23

24

25
26
27

28

อุปสรรคในการดําเนินกิจการของสภา
อุตสาหกรรมจัหวัด เเสนอให้สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยแก้ไข
โครงการโรงงานสีเขียว Green Industry
จัดกิจกรรมประกวดโรงงานที่มีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และการประกอบกิจการ
ที่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการสภาอุตสาหกรรมอนุรักษ์พลังงาน
จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่แนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม อาทิ
โปสเตอร์ หรือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อ
เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์
โครงการเฝ้าระวังการประกอบกิจการที่สร้าง
มลพิษโดยร่วมกับส่วนงานภาครัฐในการจัดเจ้า
หน้าเฝ้าระวังการประกอบกิจการที่ไม่
รับผิดชอบ อาทิการปล่อยน้ําเสียลงในลําน้ํา
สาธารณะ การทิ้งกากของเสียในที่สาธารณะ
หรือการปล่อยฝุ่นละออง
จัดอบรมการสร้างองค์กรสุขภาวะสําหรับสถาน
ประกอบการที่เป็นสมาชิก
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สถานประกอบการเข้า
ร่วมโครงการองค์กรสุขภาวะอาทิ
ประชาสัมพันธ์ และแจกตราสัญลักษณ์
โครงการสร้างโอกาสใหม่ในตลาดต่างประเทศ
โดยนําผู้ประกอบการในจังหวัดไปนําเสนอ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ Road show ใน
ต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นเป้าหมายหลัก
โครงการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับส่วน
ราชการ (กอลฟ์สภาอุตสาหกรรม)

ระยะ เวลา งบประม ผู้รับผิด ผลการ
าณ
ชอบหลัก ดําเนิน
การ

ยุทธศาส
ตร์
ที่

ตค. 60

******** หน.สนง. เตรียมกา 5
ร

ตค. 60

******** หน.สนง. เตรียมกา 5
ร

พย. 60

******** เลขา

ธค. 60

เตรียมกา 5
ร

หน.สนง เตรียมกา 6
ร
หน.สนง เตรียมกา 6
ร

ธค.. 60
ก,ย 60

******** รอง.ฯ ที่ เตรียมกา 2
ประธาน ร
มอบหมา
ย

ธค. 60

*******

ประธาน เตรียมกา 1
สภา/
ร
เลขา

