
ห น้ า  | 1 
 

 

 

 

  ข้อมูลทั่วไปของจงัหวัดชลบุรี 

 จังหวัดชลบุร ีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าว
ไทย ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ถนนสายบางนา - 
ตราด) รวมระยะทางประมาณ ๘๑ กิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
หรือ Motorway (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ระยะทาง 
๗๙ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
๔๕ นาที จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๒,๗๖๒,๘๗๕ 
ไร่ (๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ 
ของพ้ืนที่ประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดชลบุรี มีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ 
ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่
ราบลุ่มแม่น้้ าบางปะกง พ้ืนที่สู งชันและภูเขา 
รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย 

 เขตการปกครอง จังหวัดชลบุรีแบ่งเขต
การปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ้าเภอ 92 ต้าบล  
6 8 7  ห มู่ บ้ า น  ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ประกอบด้ วย  องค์ กา รบริ หารส่ วนจั งหวั ด   
เทศบาลนคร 2 แห่ง คือ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
และ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมือง  
10 แห่ง เทศบาลต้าบล 35 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 50 แห่ง และมีรูปแบบการปกครอง
พิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครอง
ของอ้าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ ซึ่ งมีความเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว อ้าเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี  ได้แก่ 
อ้าเภอเมืองชลบุรี อ้าเภอพนัสนิคม        

 

 

อ้าเภอพานทอง อ้าเภอบ้านบึง อ้าเภอศรีราชา 
อ้าเภอเกาะจันทร์ อ้าเภอบ่อทอง อ้าเภอหนองใหญ่  
อ้า เภอบางละมุ ง  อ้า เภอสัตหีบ และอ้าเภอ       
เกาะสีชัง 

 ประชากร  ปี  2562 จั งหวัดชลบุรี           
มีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,558,301 คน เป็นชาย 
7 6 2 ,141 ค น  เ ป็ น ห ญิ ง  7 9 6 ,160 ค น             
โดยอ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ้าเภอเมือง
ชลบุรี  รองลงมาคืออ้าเภอศรีราชา และอ้าเภอบาง
ละมุง ส่วนอ้าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากร
มากที่สุด คือ อ้าเภอเมืองชลบุรี  รองลงมาคือ 
อ้าเภอบางละมุง และอ้าเภอศรีราชา ตามล้าดับ 
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562, กรมการปกครอง)  

  ศักยภาพของจังหวัดชลบุรี 

 ด้านการเกษตร  จังหวัดชลบุรีมี พ้ืนที่
เพาะปลูก รวม 1,721,626 ไร่ หรือคิดเป็นเนื้อที่
ร้อยละ 63.14 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย
พ้ืนที่นาข้าว 97,626 ไร่ พืชไร่ 652,172 ไร่    
สวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น 700,924 ไร่ สวนผัก        ไม้
ดอก/ไม้ประดับ 21,348 ไร่ พืชเศรษฐกิจส้าคัญที่
มีการเพาะปลูกมากที่สุด 5 อันดับ คือ ยางพารา  
ปาล์มน้้ามัน มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี 
(ข้อมูลปี 2561, ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)   

 ด้านการปศุสัตว์ ปี 2560 จังหวัดชลบุรี  
มีการเลี้ ยงไก่ เนื้ อ 26,754,402 ตัว ปริมาณ       
การผลิต 115,089,452 ตัว  ไก่ ไข่  จ้ านวน 
4 , 5 7 8 , 6 1 9  ตั ว  ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต 
1,361,894,469 ฟอง ไก่ พ้ืนเมือง จ้านวน 
383,643 ตัว ปริมาณการผลิต 383,005 ตัว   

รายงานวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2563 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
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เป็ดเนื้อ จ้านวน 126,984 ตัว ปริมาณการผลิต 
683,952 ตัว สุกร 226,630 ตัว เป็ดไข่ จ้านวน 
112,545 ตัว ปริมาณการผลิต 26,057,171 ฟอง 
ปริมาณผลผลิต 1,179,328 ตัว โคนม 1,406 ตัว 
ปริมาณน้้านมดิบ 2,090 ตัน โคเนื้อ 11,391 ตัว 
และ กระบือ 5,233 ตัว (ข้อมูลปี 2561, ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร)   
 ด้ านการคมนาคม  จากแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จึงมี
แผนการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรีมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางถนน 
รถไฟ  ท่าเรือ และท่าอากาศยาน การขนส่งทาง
ถนน ชลบุรีมีการพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ คือ 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-
ชลบุรี  ถนนชลบุรี-พัทยา ปัจจุบันขยายจากชลบุรี
ไปถึงพัทยาระยะทาง 42 กิโลเมตร และก้าลัง
ด้าเนินการเข้าสู่ระบบปิดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี
นี้  และทางหลวงหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตา
พุด เป็นการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่มีจุดเริ่มต้นที่ 
กม.2+300 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษหลายเลข 7 
ผ่าน อ.บางละมุง อ.สัตหีบ สิ้นสุดที่เทศบาลเมือง
มาบตาพุด จ.ระยอง ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร 
จังหวัด  การขนส่งทางอากาศ โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
แห่งที่ 3 และผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม    
การบินและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่ อู่
ตะเภา (ระยะที่ 1 ) การขนส่งทางน ้า โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  การขนส่งทาง
รถไฟ  การขนส่งทางรถไฟของจังหวัดชลบุรีอาศัย
เส้นทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มต้นจาก
กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อ้าเภอศรีราชา เมื่อรัฐบาล 

มี โครงการ พัฒนา พ้ืนที่ บริ เ วณชายฝั่ ง ทะ เล
ตะวันออก การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงด้าเนินการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้น เพ่ือรองรับการขนส่ง
สินค้าจากท่าเรือน้้าลึกสัตหีบ ท่าเรือน้้าลึกนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง และท่าเรือน้้าลึกนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ด้านแรงงาน จังหวัดชลบุรีมีประชากรที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมจ้านวน 1,504,483 คน        
เป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน จ้านวน 1,020,847 คน 
ผู้มีงานท้า 995,887 คน ผู้ว่างงาน 23,541 คน 

 การมีงานท า ผู้มีงานท้าในจังหวัดชลบุรี 
จ้านวน 995,887 คน คิดเป็นร้อยละ 97.55 
ของก้าลั งแรงงานรวม เป็นผู้ท้ างานในภาค
เกษตรกรรม จ้านวน 71,705 คน หรือร้อยละ 
7.20 และท้างานนอกภาคเกษตร จ้ านวน 
924,182 คน หรือร้อยละ 92.80 โดยท้างาน 
ใน อุตสาหกรรมการผลิ ตมากที่ สุ ด  จ้ านวน 
332,778 คน หรือร้อยละ 33.41 รองลงมาคือ 
การขายส่ง /ขายปลีก จ้านวน 172,625 คน หรือ
ร้ อยละ 17.33 และกิจกรรมโรงแรมและ
ร้านอาหาร จ้านวน 135,441 คน หรือร้อยละ 
13.60  
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อัตราการเจริญเติบโตของ GPP จังหวัดชลบรุ ี
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  ภาวะเศรษฐกิจจงัหวดัชลบุรี 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี         ณ 
ราคาประจ าปี ปี 2560 มีมูลค่า 1,030,949 
ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 จ้านวน 76,746 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.04 ประกอบด้วย   
ภาคนอกเกษตร 1,011,219 ล้านบาท และภาค
เกษตร 19,730 ล้านบาท  

 

 

 

 

 

 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per 
Capita) ปี 2560 มีมูลค่า 566,801 บาท/คน   
/ปี เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2559 (535,487) หรือเพ่ิมข้ึน   
ร้อยละ 5.85 ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัว อยู่ในอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออก 
(จากทั้งหมด 7 จังหวัด) และอยู่ในอันดับที่ 3   
ของประเทศ (จากทั้งหมด 77 จังหวัด)  

ล าดับ 
ประเทศ ภาคตะวันออก 

จังหวัด 
GPP 

Per Capita 
จังหวัด 

GPP 
Per Capita 

1 
2 
3 

ระยอง 
กรุงเทพฯ

ชลบุร ี
 

1,067,449 
604,421 
566,801 

ระยอง 
ชลบุร ี

ปราจีนบุร ี

1,067,449 
566,801 
513,789 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 

 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี 
ประจ้าปี 2560 มีมูลค่า 1,030,949 ล้านบาท 
สาขาการผลิตที่ท้ารายได้เข้าสู่จังหวัดมากเป็น  
อันดับหนึ่ ง  คือ  สาขาอุตสาหกรรม  มีมูลค่ า 
522,108 ล้ านบาท คิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 
50.64 รองลงมาคือสาขาการขายส่งขายปลีก 
แล ะกา รซ่ อมย านยนต์  มี มู ล ค่ า  111,368        
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 สาขาที่พักแรม
และบริการอาหาร มูลค่า 78,370 ล้านบาท     
คิดเป็นร้อยละ 7.60 สาขาไฟฟ้า  ก๊าซ  ไอน้้า และ
ระบบปรับอากาศ  มูลค่า 66,966  ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 6.50 สาขาการขนส่ง สถานที่    
เก็บสินค้าและการคมนาคม มูลค่า 65,041    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.31  ตามล้าดับ  

 

 

 

 

 

 

  จากแผนภูมิแสดงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดชลบุรี พบว่า สัดส่วนใหญ่ที่สุดคือสาขา
อุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม นับตั้งแต่           การ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 5 เป็นต้นมา จึงท้าให้สาขาอุตสาหกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส้าคัญของจังหวัดชลบุรี  

 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ปี 2560 

อุตสาหกรรม, 
50.64%

ขายส่ง ขายปลีกฯ
, 10.80%

การไฟฟ้าฯ, 
6.50%

การขนส่งฯ, 
6.31%

ที่พักแรม ฯ, 
7.60%

อื่นๆ, 
18.15%
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  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
จังหวัดชลบุรี 

 จังหวัดชลบุรีมีโรงงานที่ได้รับอนุญาต    
ให้ประกอบกิจการ (สะสม) เฉพาะนอกนิคม        
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 จ้านวนทั้ งสิ้น 
3,280 โรงงาน เงินลงทุนรวม 367,847.02 
ล้านบาท และมีจ้านวนแรงงาน 180,231 คน 
จ้าแนกออกเป็นจ้าพวกโรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้  

จ าพวก
ที ่

จ านวน 
โรงงาน 

จ านวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
คนงาน 

1 1 32.86 49 

2 17 1,083.56 1,259 

3 3,262 366,730.60 178,923 

รวม 3,280 367,847.02 180,231 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดชลบุรี  
(เฉพาะนอกนิคมอุตสาหกรรม) 

1. บริษัท โออิชิ ฟู้ดเซอร์ วิส จ ากัด 
ประกอบกิจการ ท้าผลิตภัณฑ์อาหารส้าเร็จรูป   
เงินลงทุนรวม  26,546.20 ล้านบาท 

2. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการ กลั่นน้้ามันปิโตรเลียม เงินลงทุน
รวม 21,018.00 ล้านบาท 

3. บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด ประกอบ
กิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้ อเพลิ งก๊ าซ
ธรรมชาติ เงินลงทุนรวม 12,500.00 ล้านบาท 

4. บริษัท  ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการ กลั่ นน้้ ามันหล่อลื่ น พ้ืนฐาน        
เงินลงทุนรวม 9,650.00 ล้านบาท 

5. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี  
จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เงินลงทุนรวม 8,855.00 ล้านบาท 

6. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ประกอบกิจการ กลั่นน้้ามันปิโตรเลียม
และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เงินลงทุนรวม 
8,846.706 ล้านบาท 

7. บริ ษั ท  ไ ทยพา ร า ไ ซลี น  จ า กั ด 
ประกอบกิจการ ผลิตสารพาราไซลีน เงินลงทุนรวม 
6,800.00 ล้านบาท 

8. บริษัท ลาบิกซ์ จ ากัด ประกอบกิจการ 
ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ซักล้าง เงินลงทุนรวม 
6,572.00 ล้านบาท 

9. บริษัท วัฒนชัย รับเบอร์เมท จ ากัด
ประกอบกิจการ ผลิตถุงมือยาง  เงินลงทุนรวม 
4,581.87 ล้านบาท 
 10. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์  แมนู       
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบกิจการ      
ผลิตและจ้าหน่ายโซลาร์เซลล์และชิ้นส่วนเกี่ยวกับ
โซลาร์เซลล์ เงินลงทุนรวม 4,306.50 ล้านบาท 
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ความเคลื่อนไหวการลงทุน (นอกนิคมฯ)       
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563  

อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากท่ีสุดในรอบ 
6 เดือน ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า   
และอุปกรณ ์มีมูลค่าการลงทุน 2,024.52 ล้านบาท 
รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
มี มู ล ค่ า ก า ร ล งทุ น  1 ,201 .92  ล้ า นบ า ท                
และอุตสาหกรรมอโลหะ มี มู ลค่ าการลงทุ น 
1,006.97 ล้านบาท ตามล้าดับ  

ตารางแสดงข้อมูลการลงทุน 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 
จ านวน 
โรงงาน 

จ านวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
คนงาน 

อนุญาตใหม ่ 117 7,975.14 5,637 

ขยายกิจการ 37 3,372.05 3,293 

เลิกกิจการ 30 1,307.17 1,067 
 

อนุญาตใหม่ จ้านวนโรงงานที่ขออนุญาตใหม่ 
ในช่วง 6 เดือนหลัง (ก.ค.-ธ.ค.63) เพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตรา    
ร้อยละ 14.71 เช่นเดียวกับจ้านวนเงินลงทุน      
ที่ เ พ่ิมขึ้น ร้อยละ 39.54 และจ้านวนแรงงาน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 71.03  
 

ขยายกิจการ จ้านวนโรงงานที่ขยายกิจการ ในช่วง 
6 เดือนหลัง (ก.ค.-ธ.ค.63) เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่ านมา คิดเป็นอัตราร้อยละ 
19.35 ขณะที่จ้านวนเงินลงทุนลดลง ร้อยละ 
30.97 และจ้านวนแรงงานเ พ่ิมขึ้น  ร้อยละ 
60.09  

เลิกกิจการ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเลิกกิจการ
มากที่สุดในรอบ 6 เดือน ตามมูลค่าเงินลงทุน 
ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ มีมูลค่า      เงิน
ลงทุน  526.47 ล้ านบาท รองลงมาได้แก่  
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล มีมูลค่า
เงินลงทุน 167.83 ล้านบาท และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก มีมูลค่าเงินลงทุน 147.64 
ล้านบาท  

ตารางข้อมูลสถิติโรงงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (นอกนิคมฯ) 

ท่ี กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ้านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 ผลิตภัณฑจ์ากพืช 63 4,350.01 1,424 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 194 43,511.27 17,044 
3 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 18 797.55 333 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 46 6,047.01 3,709 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 11 748.33 1,368 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 25 743.82 3,918 
7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ฯ 128 10,489.22 5,522 
8 อุตสาหกรรมเครื่องเรือนฯ 65 2,525.07 7,441 
9 อุตสาหกรรมกระดาษฯ 74 5,092.60 3,286 
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์ 69 3,338.68 2,151 
11 อุตสาหกรรมเคมี 84 26,202.77 4,063 
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีฯ 37 58,326.53 1,044 
13 อุตสาหกรรมยาง 94 11,889.52 11,541 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 368 21,827.78 18,833 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 248 11,879.11 5,838 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 43 9,256.76 4,292 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโ์ลหะ 494 32,291.07 29,246 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 185 13,632.31 11,126 
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ 120 33,273.27 21,274 
20 อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ 234 18,084.50 10,143 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 680 53,539.85 16,635 

รวม  3,280   367,847.02   180,231  

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 

  การลงทุนและการส่งเสริมของ BOI 

 ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน จังหวัด
ชลบุรี  มีค้าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ้าแนก   
ตามพ้ืนที่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 จ้านวน  
165 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ    
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 เงินลงทุนรวม 46,860      
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 23   

อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จังหวัด
ชลบุรี ได้รับการอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนจ้าแนก
ตามพ้ืนที่เป้าหมายในเดือนมกราคม - กันยายน 
2563 จ้านวน 183 โครงการ เงินลงทุน 65,120 
ล้านบาท (ข้อมูล ณ 8 ธันวาคม 2563, ส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
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  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี        
ได้ ด้ า เนิ นการตามแผนปฏิบั ติ ง านประจ้ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2564 เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ส้ า คั ญ              
ทั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัดในช่วงที่
ผ่านมาท่ีส้าคัญดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง และจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์
ส้านักงานฯ 

2. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

3 โครงการบริหารจัดการลุ่ มน้้ าและ    
วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 
2564 ได้คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม      
ที่ยั่ งยืน และป้องกันปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ       
สร้างจิตส้านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม  

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  

5. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค โดยจัดฝึกอบรม/สัมมนา
ทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน 

  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
จังหวัดชลบุรี คือ  

           1. แหล่งน้้าและปริมาณน้้าที่จะรองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมตามการ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาล        

            2. การขาดแคลนแรงงานฝีมื อและ    
การยกระดับทักษะแรงงานเดิมให้เป็นแรงงานฝีมือ                 
เพ่ือตอบสนองการสนับสนุนการใช้นวัตกรรม     ใน
การผลิตภาคอุตสาหกรรม   

            3. ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ข ย ะ แ ล ะ ก า ก
อุตสาหกรรมที่อาจส่งผลต่อผู้อาศัยในจังหวัดชลบุรี
หากมีการขยายการลงทุนภาคอุตสาหกรรม        
ในอนาคต 

 4. การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตและเกษตรเชิง
อุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยในจังหวัด
ชลบุรี หากมีการขยายการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

เลขท่ี 97/125 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ 0 3827 4124-5 
โทรสาร 0 3827 6851 
E-mail : moi_chonburi@industry.go.th  


