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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาคอาเซียน 
สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียท่ีมีประชากรจ านวนมากและมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเซียและประเทศแถบ
แปซิฟิค คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และมีความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก รวมท้ังยังมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC)” เพื่อให้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย ท่ีจะสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน  

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนิน
โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป และต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มีบัญชาให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประสานและบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) 
ในการนี้ สศช. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) 

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน 

1.2 เป้าหมายการพัฒนา  

(1) พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นท่ีอื่นใดท่ีจะมี
การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพิ่มเติม 

(2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: 
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น 
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1.3 สถานะปัจจุบันของพื้นที่ 

ด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
พื้นท่ี EEC โดยในปี 2557 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 65  
(มูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ) สาขาบริการร้อยละ 32 และสาขา
เกษตรกรรมร้อยละ 3 การลงทุนสะสมภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.89 ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 624,185 บาทต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
นอกจากนี้ เมืองพัทยายังมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวท้ังแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ี
สวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมท้ังมีสิ่งอ านวยความสะดวก
รองรับการท่องเท่ียวครบครัน มีโรงแรมและร้านอาหารท่ีได้มาตรฐานจ านวนมาก มี จ านวน
นักท่องเท่ียวเฉลี่ย 10 ล้านคนต่อปี (ปี 2554-2558) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงสุดของ
ประเทศ ท้ังด้านการคมนาคมขนส่ง (ถนน รถไฟ ท่าเรือ  และสนามบิน) สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และนิคมอุตสาหกรรม โดยมีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมพร้อมรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอีกประมาณ 30,000 ไร่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ยังมีปัญหาการลักลอบท้ิงขยะตามท่ีสาธารณะ น้ าเสีย และมลพิษ
ทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง จ าเป็นต้อง 
มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

1.4 แนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นท่ีต่อยอดสู่การเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ชั้นน าของเอเซีย ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 

(1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา 

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ 
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบใหม้ีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 

(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุล
ของการพัฒนา และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน 

(4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองส าคัญในพื้นท่ี EEC อาทิ 
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ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยชัน้ดีท่ีทันสมัยรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ และ EEC  

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ  
ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้าน
การแพทย์ระดับนานานาชาติ (Medical Tourism) 

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  

ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติท่ีมี
ธุรกิจทันสมัย 

(5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ท้ังในด้านภาษี การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การอ านวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต และการจัดตั้งเขตการค้าเสรี เป็นต้น 

1.5 แผนการลงทุนภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(พ.ศ. 2560-2564) 

(1) แผนงาน/โครงการ หน่วยงานได้เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) แผนงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ (3) แผนงานพัฒนาเมือง 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเท่ียว และสาธารณสุข และ (4)  
การบริหารจัดการ รวมจ านวน 173 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท 

(2) แหล่งเงิน 

 งบประมาณรัฐ 147,434.64 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นงบรัฐวิสาหกิจ 
กองทุนหมุนเวียนกองทัพเรือ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP) และอื่นๆ 565,210.59 ล้านบาท  

 ปี 2560 วงเงินรวม 6,992.97 ล้านบาท จ านวน 48 โครงการ 

 ปี 2561 วงเงินรวม 18,314.17 ล้านบาท (ประกอบด้วยโครงการเริ่ม
ด าเนินการปี 2561 จ านวน 59 โครงการ 11,538.38 ล้านบาท และ
โครงการต่อเนื่องปี 2560 จ านวน 22 โครงการ 6,775.78 ล้านบาท) 
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นอกจากนี้ ภาคเอกชนมีแผนการลงทุนด้านพลังงานส าหรับปี 2559-2562 อีก 9 
โครงการ วงเงิน 209,032.13 ล้านบาท 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนโครงการและวงเงินภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 
(รายแผนงาน) 

แผนงาน จ านวนโครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 

แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 11 24,042.48 

แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์ 100 594,807.15 

แผนงาน 3 แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข 

60 93,663.90 

แผนงาน 4 การบริหารจัดการ 2 131.70 

รวม 4 แผนงาน 173 712,645.23     

แผนงานภาคเอกชน 9 209,032.13    

รวมท้ังหมด 182 921,677.36 
หมายเหตุ : ยังไม่รวมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 8 แสนล้านบาท  

: โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (PPP) ระยะเวลาด าเนินการ 7-15 ปี 

 

ตารางที่  2  สรุปวงเงินภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 
(รายปี/แหล่งงบประมาณ) 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2559* 2560 2561 
2562  

เป็นต้นไป 

รวม 4 แผนงาน  712,645.23 29,046.13 119,439.56 198,491.79 365,667.76 

 1 งบประมาณรัฐ 147,434.64 20,094.01 16,022.62 26,288.08 85,029.93 

  1.1 ไดร้ับงบแล้ว 39,114.82 20,094.01 9,029.95 7,973.92 2,016.94 

  1.2 ขอรับงบประมาณ 108,319.82 - 6,992.67 18,314.17 83,012.98 

 2 รัฐวิสาหกิจ 87,828.08 8,952.12 43,832.39 9,509.76 25,533.82 

 3 PPP 468,365.05 - 57,920.49 161,440.54 249,004.02 

 4 กองทุนหมุนเวียน ทร. 447.46 - 274.06 173.40 - 

 5 เอกชน (บ.East Water) 8,570.00 - 1,390.00 1,080.00 6,100.00 
หมายเหตุ  * โครงการต่อเนื่อง / งบผูกพัน 
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(3) ระยะเวลาด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

 ระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) : เป็นการเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 
(พัทยา-มาบตาพุด) ก่อสร้างรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ขยายช่องจราจร
ทางเข้าแหลมฉบังและปรับปรุงขยายถนนสายหลัก ปรับปรุงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า เพิ่มความจุ
อ่างเก็บน้ า ก่อสร้างระบบผันน้ า ปรับปรุงขยายประปา ระบบระบายน้ า การจัดการขยะ  
เพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข รวมท้ังเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมและหรือจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุนท่ีส าคัญ เช่น สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นต้น 

 ระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2563)  ครอบคลุมการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะท่ี 3 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) รถไฟ 
รางเบาพัทยา ท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย  
ความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ก่อสร้างขยายถนนเชื่อมโยง/ 
ทางเลี่ยงเมือง ระบบท่อส่งน้ า/ผันน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และวางผังเมืองรวมชุมชน โดยมีรูปแบบ
การลงทุนท้ังภาครัฐและให้เอกชนร่วมลงทุน 

 ระยะยาว (พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป) ครอบคลุมการพัฒนาสนามบิน 
อู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 และท่าเรือมาบตาพุดระยะท่ี 3 ระบบราง และระบบน้ า  
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงท้ังระบบไปยังภูมิภาคต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1.6 ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 โครงการท่ีมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องเร่งด าเนินงานในปี 2560 แต่หน่วยงานไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
มีจ านวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการในแผนงานพัฒนา
เมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 

แผนงาน/ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 
โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (48 โครงการ) 6,992.67 
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   291.80 
การจัดการสิ่งแวดล้อม    
(1) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC  กรอ. 2560 50 
(2) โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  กรอ. 2560 70 
การประชาสัมพันธ ์    
(3) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบยีง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
กนอ. 2560-2562 50 

(4) โครงการประชาสมัพันธ์และจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ
ส าหรับโครงการ EEC 

สกท. 2560 121.8 

แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์   2,312.97 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม    
(5) โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3-ทางเข้าสนามบินอูต่ะเภา (ระยะทาง 2 กม. 

ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 
ทล. 2560-2562 50.00 

(6) โครงการก่อสร้างสถานรีถไฟอู่ตะเภา รฟท. 2560-2562 30.00 
(7) โครงการจดัหาระบบวิทยุสื่อสารแบบเครือข่ายดิจิตอล จท. 2560 16.70 
(8) โครงการจดัหาและวางทุ่นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภยัทางน้ าใน

บริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน 
จท. 2560 30.90 

(9) โครงการจดัหารถยนต์ตรวจการณช์ายหาด ATV จ านวน 2 คัน จท. 2560 1.22 
(10) โครงการจดัหาเรือยนตต์รวจการณ์ทางทะเลไฟเบอร์กล๊าซ ขนาด 27 ฟุต จท. 2560 10.00 
(11) โครงการตั้งศูนย์ควบคมุการจราจรในพื้นที่ (อ่าวพัทยา-เกาะล้าน)  

ตามยุทธศาสตรเ์พื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน้ า 
จท. 2560-2562 72.00 

(12) โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยวเกาะล้าน จท. 2560-2561 22.80 
(13) โครงการพัฒนาระบบควบคมุการจราจรทางน้ า  

(บ้านเพ-เกาะเสม็ด จ.ระยอง) 
จท. 2560 21.35 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ   2,058 

(14) โครงการก่อสร้าง high speed taxiway และ taxiway เพิ่มเติม ทร. 2560-2561 10 

(15) โครงการก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบลานจอดอากาศยานแยกพื้นที่
จอดอากาศยานทหาร 

ทร. 2560 10 

(16) โครงการระบบสารสนเทศอาคารผูโ้ดยสารหลังที่ 2 ทร. 2560 70 
(17) โครงการจดัหาระบบกล้องวงจรปดิ เครื่อง X-ray และ Software ในการ

รักษาความปลอดภัยในอาคารผูโ้ดยสาร ลานจอดรถ  
และเส้นทางเข้า-ออก 

ทร. 2560 53 

(18) โครงการก่อสร้างอาคาร จนท.บรกิารภาคพื้น จัดเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่ ทร. 2560 20 
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แผนงาน/ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 
(19) โครงการก่อสร้างอาคารบริการ ลานจอดรถยนตเ์พิ่มเติมและ 

ย้ายกองขนส่ง สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ 
ทร. 2560 105 

(20) โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ทร. 2560-2563 80 
(21) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่

โดยรอบ  
ทร. 2560 150 

(22) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO ระยะที่ 1 ทร. 2560-2564 150 

(23) โครงการก่อสร้างอาคารรองรับการปฏิบัติงานของ Air Cargo ระยะที่ 1 ทร. 2560-2562 70 

(24) โครงการก่อสร้างศูนยฝ์ึกอบรมบคุลากรดา้นการบิน ทร. 2560-2564 1,230 

(25) โครงการก่อสร้างศูนย์วิจยัเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-
related industry research zone 

ทร. 2560-2562 10 

(26) โครงการระบบสาธารณูปโภค ทร. 2560-2565 100 

แผนงาน 3 แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเท่ียว และสาธารณสุข 

  4,256.20 

ผังเมือง   75 
(27) โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา  
ยผ. 2560 60 

(28) โครงการจดัท าผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่า
อากาศยานอู่ตะเภา 

ยผ. 2560 15 

ระบบน้ า   1,675.51 
(29) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า

ภาคตะวันออก 
ชป. 2560-2561 25 

(30) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง สนง.ชป. 9 2560-2562 480 
(31) โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน-อ่างฯ ประแสร ์ สนง.ชป. 9 2560-2562 35 
(32) โครงการอาคารอัดน้ าท้ายอ่างฯ ประแสร ์ สนง.ชป. 9 2560 42 
(33) โครงการขุดลอกอ่างฯ ดอกกราย สนง.ชป. 9 2560-2561 50 
(34) โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง สนง.ชป. 9 2560 150 
(35) โครงการเพิม่ความจุอ่างฯ หนองปลาไหล สนง.ชป. 9 2560-2561 175 
(36) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าพระธาตุ  

ระยะที่ 2 
สนง.ชป. 9 2560-2562 70 

(37) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-
(ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) 

กปภ. 2560-2562 648.51 

สิ่งแวดล้อมเมือง    1,179.68 
(38) โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ อบจ.ระยอง 2560 253 

(39) โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยอง 
แบบบูรณาการ 

อบจ.ระยอง 2560 96 
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แผนงาน/ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 
(40) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะ 

เกาะเสม็ด 
อบจ.ระยอง 2560 93 

(41) โครงการจดัตั้งศูนย์บญัชาการตอบโต้สาธารณภัยและอุบัตภิัยจังหวัด
ระยอง 

ปภ.ระยอง 2560 47.60 

(42) โครงการจดัซื้อกังหันน้ าชัยพัฒนาเพื่อบ าบัดน้ าเสยีในสวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

ทน. 
แหลมฉบัง 

2560 5.08 

(43) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะ
ที่ 1 เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560-2561 665 

(44) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย  
เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560 20 

สาธารณสุข   1,326.02 
(45) โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศการให้บริการระบบการแพทย์และ

สาธารณสุขใน 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตสุขภาพท่ี 6 
สป.สธ. 2560-2562 907.02 

(46) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บรกิารด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพท่ี 6 เพื่อตอบสนองนโยบายระเบยีงเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

สป.สธ. 2560-2561 419 

แผนงาน 4 การบริหารจัดการ   131.70 
(47) โครงการค่าใช้จ่ายส านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นทีใ่น 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) 
สศช. 2560 1.70 

(48) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  สศช. 2560 130 

หมายเหตุ  

1) กรอบวงเงินที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 จ านวน 48 โครงการ วงเงิน 6,992.67 ล้านบาท โดยไม่รวมงบผูกพันปี 2561 (โครงการ
ต่อเนื่อง) จ านวน 22 โครงการ วงเงิน 6,775.78 ล้านบาท  

2) ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2560 แล้ว วงเงิน 9,029.95 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง (งบผูกพัน) ปี 2561 วงเงิน 
7,973.92 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 

 

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี เกิดการจ้างงาน
ใหม่ไม่น้อยกว่า 100,000 อัตราต่อปี จ านวนนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 10 ล้านคนต่อปี ลด
ต้นทุนโลจิสติกส์  400,000 ล้านบาทต่อปี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีขึ้นได้รับบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณสุขที่เพียงพอท่ัวถึง 
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แผนงานพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(พ.ศ. 2560-2564) 

1. ความเป็นมา 

1.1 วันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ โดยก าหนด 
คลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก ได้แก่ (1) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส าหรับกิจการท่ีใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคลัสเตอร์ดิจิทัล (2) คลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และ (3) กิจการเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ี
มีความส าคัญสูง โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร ์

1.2 วันที่  17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบข้อเสนอ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ แบ่งเป็น (1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-
curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation automotive) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้
ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) อุตสาหรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร (Food for the Future) และ (2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation 
and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

1.3 วันที่ 20 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน  
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2559 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษพื้นท่ี
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ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยให้ใช้ชื่อว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)” 

1.4 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนิน
โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งท่ีเชื่อมโยงท้ังระบบ  
ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังด้านการวิจัยและพัฒนา 

(2) แผนด าเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  แผนบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

(3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าท่ีดิน และการจัดหาแรงงาน 
รวมท้ังการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

(4) แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
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2. สาระส าคัญของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(พ.ศ. 2560-2564) 

2.1 วัตถุประสงค์  

(1) ยกระดับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของ
เอเซีย รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งจะสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ทางบก  
ทางราง ทางเรือ และทางอากาศให้เชื่อมโยงท้ังระบบและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตในพื้นท่ี 

(4) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน การให้สิทธิประโยชน์ และการน าแนวคิด 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมาปรับใช้ในการให้บริการของภาครัฐ 

(5) ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการท่องเท่ียว 

2.2 เป้าหมายการพัฒนา 

(1) พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง รวมถึงพื้นที่อื่นใดที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพิ่มเติม 

(2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วบ 1) ซูเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 2) 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วย อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการ 
แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
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2.3 สถานะปัจจุบันของพื้นที่ 

(1) เศรษฐกิจ  

ปัจจุบันพื้นท่ี 3 จังหวัดบริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) 
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ 
และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปี 2557 
มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี 1.9 ล้านล้านบาท 
(แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 65 ภาคบริการและ
อ่ืนๆ ร้อยละ 32 และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3) คิด
เป็นร้อยละ 14.57 ของท้ังประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 1.2 ล้านล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ หรือมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (สถิติสะสมเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ปี 2558 มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.89 ของประเทศ : ข้อมูลจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มี.ค. 2559) ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริการและอื่นๆ 0.6 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 8 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประ เทศ )  และผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา เกษตรกรรม 0 .06  
ล้านล้านบาท (ร้อยละ 4.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ) โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
เท่ากับ 624,185 บาทต่อปี 

ภาพรวมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ EEC ปี 2557 

ประเภท 
 

ประเทศ 
ภาค 

ตะวันออก  
(8 จ.ว.) 1/ 

สัดส่วน 
ต่อประเทศ 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่  EEC2/ 
สัดส่วน 

ต่อประเทศ 
     (ร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2557 (ล้านบาท)  
ณ ราคาประจ าปี 13,132,241 2,333,201 17.76 1,914,126 14.57 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2557 (ร้อยละ) 0.8   0.1 12.5  -0.08  -10.0 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี  ปี 2557 (บาท) 195,995 425,527  217.00 624,185  318.46 

มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวม  
ปี 2557 

ณ ราคาประจ าปี  
(ล้านบาท) 

เกษตรกรรม 1,343,504 166,179 - 60,707 - 
สัดส่วน (%) 10.23 7.12  12.36   4.51 
อุตสาหกรรม3/ 4,114,888 1,415,979 - 1,235,247 - 
สัดส่วน (%) 31.33   60.68 34.41 - 30.01 

บริการและอื่นๆ 7,673,849 918,222 - 618,172 - 
สัดส่วน (%) 58.43  39.35 11.96 - 8.05 

จ านวนประชากร ปี 2557 (พันคน) 67,003 5,483  8.18 3,257 4.86 
ท่ีมา : ส านักบัญชีประชาชาติ สศช. (กุมภาพันธ์ 2559)    
1 ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
2 พื้นที่ EEC ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 
3
 ภาคอุตสาหกรรม คือ สาขา Mining and Quarrying และ Manufacturing  

กราฟแสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ป ี2557 

ท่ีมาของข้อมูล : ส านักบัญชีประชาชาติ สศช. (กุมภาพันธ์ 2559)  

เกษตรกรรม 
3% 

อุตสาหกรรม 
65% 

บริการ 
32% 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม = 1.9 ล้านบาท 
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การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ปี 2553-2557 ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการลงทุนท่ีจังหวัดระยองมากท่ีสุด รองลงมาคือชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา ตามล าดับ โดยในปี 2553 มูลค่าการลงทุนท่ี BOI อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 
132,848 ล้านบาท และในปี 2557 มูลค่าการลงทุนท่ี BOI อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 
337,691 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 กว่าร้อยละ 154 อย่างไรก็ด ีในปี 2558 มูลค่าการลงทุนท่ี 
BOI อนุมัติ จ านวน 282,670 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เนื่องจาก BOI มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปี 2559 (มกราคม-กรกฎาคม) มูลค่าการ
ลงทุนท่ี BOI อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัด รวม 99,548 ล้านบาท 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ปี 2553-2559 (มกราคม-กรกฎาคม)  
จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

จังหวัด 
เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559  
(ม.ค.-ก.ค.) 

ชลบุร ี 36,312.1 73,546.0 86,511.8 112,915.8 114,264.8 65,958.0 37,289.4 
ระยอง 81,827.4 97,967.5 184,876.0 187,980.5 201,369.2 181,373.9 50,082.7 
ฉะเชิงเทรา 14,345.3 14,193.7 48,452.3 19,250.0 22,057.8 35,338.3 12,176.7 

รวม 3 จังหวัด 132,484.9 185,707.2 319,840.0 320,146.2 337,691.8 282,670.2 99,548.7 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (สิงหาคม 2559) 

 
หมายเหตุ : ปี 2558 BOI มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน  ท าให้จ านวนเงินลงทุน

ลดลงจากปี 2557 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สิงหาคม 2559) 
ประมวลโดย : สศช.  

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 (ม.ค.-ก.ค.) 

ชลบุรี 

ระยอง 

ฉะเชิงเทรา 
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จ านวนนักท่องเที่ยว รวม 3 จังหวัด ในปี 2558 เท่ากับ 38.11 ล้านคน โดยมี
จ านวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีจังหวัดชลบุรี (รวมเมืองพัทยา) จ านวน 23.48 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 
2557 ท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวน 21.68 ล้านคน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นการท่องเท่ียว 
ในเมืองพัทยา ส าหรับจังหวัดระยองมีจ านวนนักท่องเท่ียวในปี 2558 จ านวน 13.30 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวน 12.30 ล้านคน 

สถิตินักท่องเที่ยว จ.ชลบุรี และระยอง ปี 2557 - 2558 
  
  

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (รวมพัทยา) จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา 
2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 

ผู้เยี่ยมเยือน 
(คน) 

9,083,899 9,849,940 10,843,412 11,742,224 6,150,336 6,650,710 636,064 661,551 

นักท่องเที่ยว 
(คน) 

8,526,786 9,223,060 9,246,430 10,002,914 3,854,783 4,171,188 122.672 127,100 

นักทัศนาจร 
(คน) 

557,113 626,880 1,596,982 1,739,310 2,295,553 2,479,522 513,392 534,451 

รวม (คน) 18,167,798 19,699,880 21,686,824 23,484,448 12,300,672 13,301,420 1,149,579 1,323,102 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว เข้าถึงจาก http://www.tourism.go.th (สิงหาคม 2559) 
ประมวลโดย : สศช. 

จ านวนนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ย้อนหลัง 5 ปี (ป ี2554-2558)  
มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนักท่องเท่ียวในเมืองพัทยากว่า 19.70 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ท่ีมีนักท่องเท่ียวประมาณ 17.99 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.5 

 

สถิตินักท่องเที่ยวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554-2558) 

ประเภท 
  

เมืองพัทยา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ผู้เย่ียมเยือน  8,993,572 9,409,497 10,020,628 9,083,899 9,849,940 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)  4.6 6.5 - 9.3 8.4 
นักท่องเท่ียว 8,135,924 8,876,924 9,440,676 8,526,786 9,223,060 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)  9.1 6.4 - 9.7 8.2 
นักทัศนาจร 857,648 532,573 579,952 557,113 626,880 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)  -37.9 8.9 - 3.9 12.5 

รวม (คน) 17,987,144 18,818,994 20,041,256 18,167,798 19,699,880 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)  4.6 6.5 -9.3 8.4 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว เข้าถึงจาก http://www.tourism.go.th (สิงหาคม 2559) 
ประมวลโดย : สศช. 

http://www.tourism.go.th/
http://www.tourism.go.th/
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รายได้จากการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา) ส่วนใหญ่มาจากการท่องเท่ียวในเมืองพัทยา โดยในปี 2558 เมืองพัทยามีรายได้จาก 
ผู้เยี่ยมเยือนกว่า 1.3 แสนล้านบาท ในจ านวนนี้มาจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกว่า 1.1 แสนล้านบาท 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และระยอง ปี 2558 

รายได้ (ล้านบาท) เมืองพัทยา 
ชลบุรี 

(รวมเมืองพัทยา) 
ระยอง ฉะเชิงเทรา 

รายได้รวมจากผู้เยี่ยมเยือน  132,206.12 138,052.93 28,379.66 660.06 

ชาวไทย 21,369.09 23,313.87 24,346.79 650.89 

ชาวต่างชาติ 110,837.03 84,778.23 4,032.87 9.17 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว เข้าถึงจาก http://www.tourism.go.th (สิงหาคม 2559) 
ประมวลโดย : สศช. 
 
 

 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว เข้าถึงจาก http://www.tourism.go.th (สิงหาคม 2559) 
ประมวลโดย : สศช. 

 

  

ชลบุรี (พัทยา), 
132,206.12 

ชลบุรี  
(บางแสน), 
5,846.81  

ระยอง, 
28,379.66 

ฉะเชิงเทรา, 
660.06 

http://www.tourism.go.th/
http://www.tourism.go.th/








 















 

















 













  




























โครงข่ายถนนและรถไฟ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี / สศช. 
















อ.พนมสารคาม

อ.กบินทร์บุรี



อ.แกลง

อ.พนัสนิคม

























 ถนนในปัจจุบัน
ทางรถไฟในปัจจุบัน (ศรีราชา-แหลมฉบัง/สัตหีบ-มาบตาพุด/คลองสิบเก้า-แก่งคอย/ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า)
รถไฟทางคู่ในปัจจุบัน (หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา 45 กม.) (ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง 78 กม.)
สนามบิน









อ.เกาะจันทร์

อ.หนองใหญ่



คลองสิบเก้า





อ.อรัญประเทศ

อ.คลองใหญ่

8



9 
 

NESDB   
แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

(2) โครงสร้างพื้นฐาน  

พื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับ
สูงสุดของประเทศ ท้ังด้านการขนส่ง (ถนน รถไฟ ท่าเรือ) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกประมาณ 
30,000 ไร่  

1) ถนน ค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมท่ัวถึง เชื่อมโยงได้ทุกภาคของประเทศ 
ทางหลวงสายหลักส่วนใหญ่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน ท่ีส าคัญได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3 34 
36 304 331 344 361 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-
ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงพัทยา-มาบตาพุด  และ
ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรและบูรณะทางหลวงในพื้นท่ีภาคตะวันออก รวมท้ังพัฒนาโครงข่ายถนน
สายรองเพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของ
การจราจร ปัญหาคอขวด และรองรับการขยายตัวของฐานการผลิตและบริการ  

2) รถไฟ ปัจจุบันมี เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ีชายฝั่งทะเล
ตะวันออกกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ รถไฟทางคู่สายหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา 
สายฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง และอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย นอกจากนี้ยังมีทางรถไฟสัตหีบ-มาบตาพุด และสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) 
ส าหรับรองรับปริมาณตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ท่ีลาดกระบัง จ านวน 6 สถาน ี

3) ท่าเรือ ท่าเรือน้ าลึกท่ีส าคัญ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  

ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มีความทันสมัย  สามารถ
รองรับเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 80,000 DWT (Post Panamax) ปัจจุบันมีขีดความสามารถ
รองรับตู้สินค้าได้ 11 ล้านทีอียูต่อปี และอยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) 
รองรับตู้สินค้า 2 ล้านทีอียูต่อปี พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง  
3 แสนทีอียูต่อปี และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมท้ัง
มีแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพื่อรองรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้นอีก 7 ล้านทีอียูต่อปี 
  



ระยอง
สัตหีบ

พัทยา

แหลมฉบัง

ชลบุรี

อ่างฯประแสร์

อ่างฯห้วยซากนอก

อ่างฯมาบประชัน

อ่างฯหนองค้อ

คล
อง
พร

ะอ
งค์
ไช
ยา
นุช

ิต

โครงการผันน้ำ
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างบางพระ
(ปริมาณน้ำ 70 ล้านลบ.ม.) แล้วเสร็จ

ท่อส่งน้ำอ่างฯบางพระ-บางปะกง-ชลบุรี
(ปริมาณน้ำ 70 ล้านลบ.ม.) แล้วเสร็จ

ท่อผันน้ำอ่างฯประแสร์ - อ่างฯคลองใหญ่
(ปริมาณน้ำ 70 ล้านลบ.ม.) แล้วเสร็จ

แหล่งน้ำและโครงข่ายท่อส่งน้ำพี้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

คลองวังโตนด

P
สถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่

สถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา

อ่างฯคลองบางไผ่

มาบตาพุด

อ่างฯบ้านบึง

เขื่อนทดน้ำบางปะกง

 อ่างฯบางพระ

โครงการผันน้ำอ่างฯดอกกราย-
อ่างฯหนองปลาไหล

(ปริมาณน้ำ 8 ล้าน ลบ.ม.) แล้วเสร็จ

โครงการผันน้ำจากพื้นท่ีจ.จันทบุรี
ไปยังแหล่งเก็บกักน้ำ จ.ระยอง

(ปริมาณน้ำ 70 ล้านลบ.ม.) แล้วเสร็จ

อ่างฯห้วยไข่เน่า
อ่างฯมาบ
หวายโสม

อ่างฯคลองหลวง

อ่างฯคลองสียัด

อ่างฯระบม

P

อ่างฯคลองใหญ่
อ่างฯหนองปลาไหล

อ่างฯดอกกราย

ทับมา- มาบตาพุด

แนวท่อ EAST WATER
แนวท่อ EAST WATER กำลังก่อสร้าง
แนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาค

แนวท่อ กรมชลประทาน

10
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ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ
ทันสมัย มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 264,000 DWT 
เปิดให้บริการ 12 ท่า (ท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า) โดยมีเอกชน 19 ราย 
เช่าด าเนินการเป็นท่าเรือ คลังน้ ามัน คลังสินค้า และโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา 
ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ การเงิน ด้านวิศวกรรม และออกแบบเบื้องต้น และจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3   

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (จุกเสม็ด) เป็นท่ีจอดเรือรบและฐานส่งก าลังบ ารุง 
และใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจาะน้ ามัน และขนส่งผู้โดยสาร  

4) สนามบิน สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ 
ใช้ประโยชน์ทางด้านความมั่นคงและการพาณิชย์ พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 16,700 ไร่ มีทางวิ่งขนาด 
3,500 เมตร จ านวน 1 ทางวิ่ง พื้นท่ีคลังสินค้า 20,000 ตารางเมตร และศูนย์ซ่อมอากาศยานของ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 150 ไร่ ปัจจุบันอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3 ล้านคนต่อปี และอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาเป็นท่าอากาศยาน
เชิงพาณิชย์แห่งที่ 3  

5) นิคมอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  
มีนิคมอุตสาหกรรม/ เขตประกอบการ/ สวนอุตสาหกรรม พื้นท่ีโครงการรวม 125,824 ไร่ ยังคง 
มีพื้นท่ีเหลือขายและอยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มเติมกว่า 30,000 ไร่1 โดยมีนิคม/เขตอุตสาหกรรมรวม
ท้ังหมด 39 แห่ง แบ่งเป็น (1) นิคมฯ/เขตอุตสาหกรรม ท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว (พร้อมลงทุน)  
28 แห่ง พื้นท่ีคงเหลือประมาณ 15,000 ไร่ และ (2) นิคมฯ/เขตอุตสาหกรรม ท่ีอยู่ระหว่างการ
พัฒนา จ านวน 11 แห่ง รวมพื้นท่ีประมาณ 15,000 ไร่  

6) อ่างเก็บน้ าและท่อส่งน้ า  

อ่างเก็บน้ า ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มี 23 แห่ง 
ความจุรวมประมาณ 1,300 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ าส าคัญ เช่น อ่างฯ บางพระ อ่างฯ หนองค้อ 
อ่างฯ หนองปลาไหล อ่างฯ ดอกกราย อ่างฯ คลองใหญ่ อ่างฯ ประแสร์ และอ่างฯ คลองสียัด 
ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ ารวม 1,188.20 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี (ความต้องการน้ าเพื่ออุตสาหกรรม  
31.4 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี น้ าเพื่อการเกษตร 429.9 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี น้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค 76.4 
ล้าน ลบ.ม. ต่อปี น้ าเพื่อการประปา 314 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี น้ าเพื่อบริษัท East Water 352.4 
ล้าน ลบ.ม. ต่อปี และน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 83.5 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี) จึงมีน้ าใช้คงเหลือประมาณ 
100 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี รองรับได้ถึงปี 2565  

                                                           
1
 ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  
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ท่อส่งน้ าและระบบผันน้ า โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ท่อส่งน้ า
ดอกกราย-มาบตาพุด ท่อส่งน้ าหนองค้อ-แหลมฉบัง ท่อส่งน้ าแหลมฉบัง-พัทยา ท่อส่งน้ ามาบตาพุด-
สัตหีบ ท่อส่งน้ าหนองปลาไหล-หนองค้อ ท่อส่งน้ าหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะท่ี 2) ท่อเชื่อมโยง
อ่างฯ ประแสร์-อ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ ท่อส่งน้ าหนองค้อ-แหลมฉบัง-บางพระ ท่อส่งน้ าหนองปลาไหล-
มาบตาพุด ท่อส่งน้ าดิบในจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่อส่งน้ าแม่น้ าระยอง-มาบข่า ท่อส่งน้ าหนองปลาไหล-
มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ท่อผันน้ าจากคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯ บางพระ ระบบผันน้ าอ่างฯ  
ดอกกราย-อ่างฯ หนองปลาไหล และโครงการผันน้ าจากคลองวังโตนด-อ่างฯ ประแสร์ ฯลฯ 

7) ระบบขนส่งทางท่อ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมลงทุนกับ 
โรงกล่ันและบริษัทขายปลีกน้ ามันส าหรับรถยนต์ สร้างระบบการขนส่งทางท่อ จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ (1) โครงการขนส่งน้ ามันทางท่อ ศรีราชา-ช่องนนทรี กรุงเทพฯ โดยวางท่อตามแนวทาง
รถไฟ และ (2) โครงการขนส่งน้ ามันทางท่อ ศรีราชา-ล าลูกกา-สระบุรี มีการควบคุมระบบ 
การขนส่งโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยการขนส่ง 

(3) สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  

1) ระบบประปา 

จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราอยู่ในพื้นท่ีให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 1 มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 2,844,940 คน 1,605,762 ครัวเรือน  
มีผู้ใช้น้ ารวม (ข้อมูลปี 2558) 541,327 ราย โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีสาขาท่ีให้บริการในพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 14 สาขา ประกอบด้วย การประปาสาขาในจังหวัดชลบุรี  
7 สาขา จังหวัดระยอง 3 สาขา และจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 สาขา ก าลังการผลิตรวม 28,930 ลบ.ม. 
ต่อชั่วโมง โดยมีแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตประปา 3 แหล่ง ได้แก่ น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าของ 
กรมชลประทาน น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าของ กปภ. และน้ าดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) รองรับได้ถึงปี 2563 
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ตารางก าลังการผลิตของระบบผลิตประปาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

สาขาการประปา 
 ส่วนภูมภิาค 

ก าลังการผลิตในปัจจุบนั  
(ลบ.ม./ ชม.) 

แหล่งน้ าดิบ 

จังหวัดชลบุร ี 17,320  
1. ชลบุรี (ช้ันพิเศษ) 5,200 อ่างฯ บางพระ/ East Water 
2. พนัสนิคม 290 ห้วยสาลิกา/ อ่างฯ บ้านทับสูง/ คลองหลวง/  

คลองชลประทานท่าลาด/ แม่น้ าบางปะกง 
3. บ้านบึง 430 อ่างฯ น้ าห้วยมะไฟ/ อ่างฯ บึงขยาย/  

อ่างฯ หนองอิรุณ/ อ่างฯ ห้วยแก้ว/  
อ่างฯ หนองผักหนาม/ อ่างฯ บึงขยาย 

4. ศรีราชา 2,000 East Water 
5. แหลมฉบัง 2,100 East Water 
6. พัทยา (ช้ันพิเศษ) 6,000 อ่างฯ มาบประชัน/ อ่างฯ ห้วยชากนอก/  

อ่างฯ หนองกลางดง/ อ่างฯ ห้วยขุนจิต/  
East Water/ อ่างฯ ห้วยสะพาน 

7. สัตหีบ 1,300 East Water 
จังหวัดระยอง 6,100  

1. ระยอง 3,600 แม่น้ าระยอง/ บึงสาธารณะ 
2. บ้านฉาง 2,100 East Water 
3. ปากน้ าประแสร ์ 400 อ่างฯ คลองระโอก/ คลองโพล ้

จังหวัดฉะเชิงเทรา 5,510  
1. ฉะเชิงเทรา 2,150 คลองท่าไข ่
2. บางปะกง 1,800 คลองพระองค์ไชยานุชิต 
3. บางคล้า 1,160 แม่น้ าบางปะกง/ คลองท่าลาด/ คลองชลประทาน 
4. พนมสารคาม 400 คลองประเวชบุรรีมย/์ คลองพระองค์ไชยานุชิต 
ที่มา : การประปาส่วนภมูิภาค เขต 1 (สิงหาคม 2559) 
ประมวลโดย : สศช. 

2) ไฟฟ้า 

พื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อยู่ในเขตการให้บริการ 
ทางไฟฟ้า “กฟก.2” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งรับผิดชอบการบริการในพื้นท่ี  
5 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด 

คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงต้นทางในพื้นท่ี  
3 จังหวัด ช่วงปี 2560-2579 ประมาณ 5,017-8,030 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในปัจจุบันประมาณ 5,962 เมกะวัตต์ สามารถรองรับความ
ต้องการไฟฟ้าได้ถึงปี 2565 ส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อยมีความต้องการไฟฟ้าท่ีรับไฟระบบ 22 เควี 
จาก กฟภ. ในพื้นท่ี 3 จังหวัด ช่วงปี 2560-2579 ประมาณ 3,302-6,739 เมกะวัตต์ โดย กฟภ.  
มีขีดความสามารถในปัจจุบันประมาณ 5,558 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าได้
ถึงปี 2571 
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จ านวนสถานีไฟฟ้าปัจจุบันในพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคตะวันออก 

จังหวัด สถานะ สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
ต้นทางของ กฟผ. 

สถานีไฟฟ้าย่อย 
ของ กฟภ. 

ฉะเชิงเทรา 
ปัจจุบัน 2 สถาน ี 16 สถาน ี

อยู่ระหว่างก่อสร้าง/อยู่ในแผน 1 สถาน ี 2 สถาน ี

ชลบุร ี
ปัจจุบัน 3 สถาน ี 35 สถาน ี

อยู่ระหว่างก่อสร้าง/อยู่ในแผน 3 สถาน ี 8 สถาน ี

ระยอง 
ปัจจุบัน 3 สถาน ี 26 สถาน ี

อยู่ระหว่างก่อสร้าง/อยู่ในแผน 1 สถาน ี 4 สถาน ี

รวม 13 สถาน ี 91 สถาน ี

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สิงหาคม 2559) 

(4) สิ่งแวดล้อม  

การจัดการขยะมูลฝอย พื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นท่ีรวม 276 แห่ง มี อปท. ให้บริการเก็บขนขยะชุมชนท้ัง 
แบบเต็มพื้นท่ีและบางส่วนของพื้นท่ี จ านวน 217 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.5 โดยจังหวัดชลบุรี 
มีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากท่ีสุด (9 แสนตัน/ปี) รองลงมาได้แก่ ระยอง และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ 
จังหวัดชลบุรียังมีปริมาณขยะสะสมสูงสุด (3.1 แสนตัน) รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทรา (2.6 แสนตัน) 
ปัจจุบันจังหวัดระยองมีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้
สามารถน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง (RDF) ส่วนจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา 
ยังมีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างกระจัดกระจาย ส าหรับขยะอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวัดระยอง
ปัจจุบันถูกน าไปก าจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี และท่ีอื่นๆ  

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย น้ าเสียจากชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ได้มี 
การบ าบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และน้ าเสียจากอุตสาหกรรม โดยโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ตั้งอยู่ในเขตนิคมฯ และนอกเขตนิคมฯ มีการระบายมลพิษทางน้ าสู่แหล่งน้ าสาธารณะจ านวนมาก 
ท้ังท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน และการลักลอบระบายน้ าโดยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีการเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 
จังหวัดระยอง ท่ีพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ได้แก่ สารเบนซีน  
สาร 1,3-บิวทาไดอีน และสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน เกินค่ามาตรฐานในบรรยากาศ นอกจากนี้  
ยังมีปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
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ดังนั้น สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ียังคงประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ 
การลักลอบขนขยะท้ิงตามท่ีสาธารณะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ ซึ่งปัญหาส าคัญในพื้นท่ี
ชุมชนเมืองและพื้นท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาจากแหล่งก าเนิด การก ากับดูแล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

(5) บริการสาธารณสุข 

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปี 2558 
จ านวน 4,214,089 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ท่ีมีจ านวนผู้ป่วยนอก จ านวน 3,120,504  
ล้านคน และในปี 2559 (ต.ค. 58 – ก.ค. 59) มีผู้ป่วยนอกรวม 3,782,623 ล้านคน โดยจังหวัด
ชลบุรีมีจ านวนผู้ป่วยมากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา ตามล าดับ  ส าหรับ
กลุ่มโรคท่ีมีจ านวนผู้ป่วยในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรามากท่ีสุด คือความดันโลหิตสูง 
โดยในปี 2558 มีจ านวน 767,241 คน รองลงมาคือ การติดเชื้อของทางเดินหายใจ จ านวน 
668,252 คน และเบาหวาน จ านวน 607,164 คน 

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 

จังหวัด 
2557 2558 

2559 (10 เดือน) 
(ต.ค.58-ก.ค.59) 

คน คร้ัง คน คร้ัง คน คร้ัง 

ชลบุร ี 1,490,306 4,145,994 2,306,936 6,694,162 1,988,926 5,776,478 

ระยอง 915,917 2,905,580 1,026,320 3,150,318 936,026 2,751,541 

ฉะเชิงเทรา 714,281 2,394,884 880,833 2,853,259 857,671 2,621,152 

รวม 3,120,504 9,446,458 4,214,089 12,697,739 3,782,623 11,149,171 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข (สิงหาคม 2559)  

ส าหรับศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส าคัญใน 3 จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) พบว่ายังไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตสุขภาพท่ี 6 ครอบคลุมพื้นท่ี 8 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีผู้เข้ารับ
บริการมากกว่า 3,700 คนต่อวัน และมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ขณะท่ีสามารถรองรับผู้ป่วย
ได้ 1,200 คนต่อวันเท่านั้น โรงพยาบาลระยองมีผู้เข้ารับบริการในปี 2558 จ านวน 1,889 คนต่อ
วัน ตามล าดับ และโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 1,000–
3,000 คนต่อวัน  
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2.4 แนวทางการพัฒนา  

พื้นท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเป็น 
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญของประเทศ ได้แก่  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นท่ีรู้จักของนักลงทุนต่างประเทศ และมีความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีส าคัญประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  รวมท้ังยังมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับรองรับการขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม
และการท่องเท่ียว อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา ท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 
ท่าเรือน้ าลึกทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนั้น จึงสามารถยกระดับการพัฒนาพื้นท่ี 
ต่อยอดสู่การเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจชั้นน าของทวีปเอเซีย ท่ีเรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก” โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

(1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม พัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุน 
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตเชื่อมโยง ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้
ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน 
การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดตั้งกองทุนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อดูแล
ชุมชน  

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก เพื่อยกระดับความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และบูรณาการเชื่อมโยงกันท้ังระบบ  
ท้ังท่าอากาศยาน 3 แห่ง คือสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา และการขนส่งทางบก ทางราง 
ทางเรือ และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีท่ีเพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงสู่พื้นท่ี
โดยรอบและตลาดโลก 

(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้าง
สมดุลของการพัฒนา และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงข่ายน้ า (น้ าดิบ น้ าประปา) ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ น้ าเสีย ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและ
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริม
การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ท้ังในภาคอุตสาหกรรม 
บริการ การท่องเท่ียว และธุรกิจเพ่ือสังคม  

(4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล โดยให้ความส าคัญต่อการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
การดูแลความปลอดภัยของประชาชน การจัดท าผังเมืองและการบังคับใช้ การสร้างสภาพแวดล้อม
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงในพื้นท่ี การให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเมือง รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเมือง 

การพัฒนาเมืองส าคัญในพื้นที่ EEC อาทิ 

 ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยชั้นดีท่ีทันสมัยรองรับการขยายตัว
ของกรุงเทพฯ และ EEC  

 พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ  
ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน เมืองนวัตกรรมการท่องเท่ียว เมือง
ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีชีวิตชีวา และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานานาชาติ 
(Medical Tourism) 

 อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  

 ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติ
ท่ีมีธุรกิจทันสมัย 

5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 
8 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี ยกเว้นอากร 
ขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ เป็นต้น การอนุญาตให้ถือครองสิทธิ์ ท่ีดินหรือเช่าระยะยาว  
การอ านวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตเข้าท างาน การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการลงทุนการวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS : One Stop Service)  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตต่างๆ การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) 
อาทิ ในพื้นท่ีสนามบินอู่ตะเภา พื้นท่ีใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น การจัดตั้งศูนย์ธุรกรรมทาง
การเงิน และการอนุญาตใช้เงินตราต่างประเทศได้ เป็นต้น 
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2.5 แผนการลงทุนภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(พ.ศ. 2560-2564) 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) แผนงานพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ (2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ (3) แผนงานพัฒนาเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเท่ียว และสาธารณสุข และ (4) การบริหาร
จัดการ รวมจ านวน 173 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท โดยขอรับจัดสรร
งบประมาณรัฐรวม 147,434.64 ล้านบาท (ท่ีเหลือเป็นงบรัฐวิสาหกิจ กองทุนหมุนเวียน
กองทัพเรือ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) และอื่นๆ 565,210.59 ล้านบาท) ท้ังนี้
เป็นโครงการส าคัญท่ีต้องเร่งด าเนินการในปี 2560 จ านวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.97 
ล้านบาท ส าหรับปี 2561 มีวงเงินรวม 18,314.17 ล้านบาท (แบ่งเป็นโครงการเริ่มด าเนินการ 
ปี 2561 จ านวน 59 โครงการ 11,538.38 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่องปี 2560 จ านวน 22 
โครงการ 6,775.78 ล้านบาท) 

ตารางสรุปจ านวนโครงการและวงเงินภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (รายแผนงาน) 
แผนงาน จ านวนโครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 

แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 11 24,042.48 
แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์ 100 594,807.15 
แผนงาน 3 แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข 60 93,663.90 

แผนงาน 4 การบริหารจัดการ 2 131.70 
รวม 4 แผนงาน 173 712,645.23     

แผนงานภาคเอกชน 9 209,032.13    
รวมท้ังหมด 182 921,677.36 

หมายเหตุ : ยังไม่รวมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 8 แสนล้านบาท  
: โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (PPP) ระยะเวลาด าเนินการ 7-15 ปี 

ตารางสรุปวงเงินภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 4 แผนงาน 
(รายปี/แหล่งงบประมาณ) 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2559* 2560 2561 
2562  

เป็นต้นไป 
รวม 4 แผนงาน  712,645.23 29,046.13 119,439.56 198,491.79 365,667.76 

 1 งบประมาณรัฐ 147,434.64 20,094.01 16,022.62 26,288.08 85,029.93 
  1.1 ไดร้ับงบแล้ว 39,114.82 20,094.01 9,029.95 7,973.92 2,016.94 
  1.2 ขอรับงบประมาณ 108,319.82 - 6,992.67 18,314.17 83,012.98 
 2 รัฐวิสาหกิจ 87,828.08 8,952.12 43,832.39 9,509.76 25,533.82 
 3 PPP 468,365.05 - 57,920.49 161,440.54 249,004.02 
 4 กองทุนหมุนเวียน ทร. 447.46 - 274.06 173.40 - 
 5 เอกชน (บ.East Water) 8,570.00 - 1,390.00 1,080.00 6,100.00 

หมายเหตุ  * โครงการต่อเนื่อง / งบผูกพัน  
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นอกจากนี้ ภาคเอกชนมีแผนการลงทุนด้านพลังงานส าหรับปี 2559 -2562 อีก  
9 โครงการ วงเงิน 209,032.13 ล้านบาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ในช่วง 15 ปี ได้แก ่

 ระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) เป็นการเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (พัทยา -
มาบตาพุด) ก่อสร้างรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง  
(ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ขยายช่องจราจรทางเข้า
แหลมฉบังและปรับปรุงขยายถนนสายหลัก ปรับปรุงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า เพิ่มความจุอ่างเก็บ
น้ า ก่อสร้างระบบผันน้ า ปรับปรุงขยายประปา ระบบระบายน้ า การจัดการขยะ เพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการสาธารณสุข รวมท้ังเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมและหรือจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการลงทุนท่ีส าคัญ เช่น สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 
3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นต้น 

 ระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2563)  ครอบคลุมการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะท่ี 3 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) รถไฟ 
รางเบาพัทยา ท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ก่อสร้างขยายถนนเชื่อมโยง/ 
ทางเลี่ยงเมือง ระบบท่อสง่น้ า/ผันน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และวางผังเมืองรวมชุมชน โดยมีรูปแบบ
การลงทุนท้ังภาครัฐและให้เอกชนร่วมลงทุน 

 ระยะยาว (พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป) ครอบคลุมการพัฒนาสนามบิน 
อู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 และท่าเรือมาบตาพุดระยะท่ี 3 ระบบราง และระบบน้ า  
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงท้ังระบบไปยังภูมิภาคต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.5.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

(1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด
ระยะท่ี 3 นิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมนิเวศ การจัดการกากอุตสาหกรรม และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและ
นักลงทุน ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย รวม 11 โครงการ วงเงินรวม 24,042.48 ล้านบาท  
โดยขอรับงบประมาณปี 2560 จ านวน 291.80 ล้านบาท ปี 2561 จ านวน 305.84 ล้านบาท และ
ปี 2562 เป็นต้นไป จ านวน 12,391.84 ล้านบาท รวมท้ังสิ้น 12,989.48 ล้านบาท งบของ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 48.00 ล้านบาท และ PPP 11,000 ล้านบาท สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้  
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ตารางสรุปแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

แผนงานย่อย/กลุ่มโครงการ จ านวน
(โครงการ) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณรัฐ งบ กนอ. PPP 

งปม. 
ปี 60  

งปม. 
ปี 61 

งปม. 
ปี 62  

เป็นต้นไป 

  

รวม 11 24,042.48 291.80 305.84 12,391.84 53.00 11,000.00 

1.1 การพัฒนาท่าเรือมาบตาพดุ 
ระยะที่ 3 

1 11,005.00 - - - 5.00 11,000.00 

1.2 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

6 12,645.68 
 

- 255.84 12,341.84 48.00 - 

1.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
(การพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศ/
การจัดการกากอุตสาหกรรม) 

2 120.00 120.00   - - - 

1.4 การประชาสัมพันธ์  2 271.80 171.80 50 50 - - 

1) การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 จ านวน 1 โครงการ 
วงเงิน 11,005 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ 5 ล้านบาท และประมาณ
การค่าก่อสร้าง 11,000 ล้านบาท เป็นโครงการ PPP เริ่มด าเนินการปี 2560 

2) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
จ านวน 6 โครงการ วงเงิน 12,645.68 ล้านบาท ประกอบด้วย การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย วงเงิน 48.00 ล้านบาท ด าเนินการในปี 2560 ใช้งบ กนอ. และ 
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง Innovation การแพทย์ครบวงจร แปรรูปอาหาร 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และหุ่นยนต์ วงเงิน 12,597.68 ล้านบาท ด าเนินการในปี 2561-
2564  

3) การจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 120 
ล้านบาท ประกอบด้วย การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมนิเวศ วงเงิน 70 ล้านบาท ด าเนินการในปี 
2560 และการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม วงเงิน 50 ล้านบาท ด าเนินการในปี 2560 

4) การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 271.80 ล้านบาท ด าเนินการในปี 
2560-2562  
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(2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งเชื่อมโยงพื้นท่ีท้ังระบบ ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย รวม 100 โครงการ วงเงินรวม 
594,807.15 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณแล้ว วงเงินรวม 39,114.822 ล้านบาท และขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 จ านวน 2,312.97 ล้านบาท ปี 2561 จ านวน 11,175.60  
ล้านบาท ปี 2562 เป็นต้นไป จ านวน 62,595.51 ล้านบาท งบรัฐวิสาหกิจ 39,945.77 ล้านบาท 
กองทุนหมุนเวียนของกองทัพเรือ 447.46 ล้านบาท และ PPP 439,215.02 ล้านบาท เพื่อขยาย
ขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นท่ี สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงสูพ่ื้นท่ีโดยรอบ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

ตารางสรุปแผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ 

แผนงานย่อย/กลุ่มโครงการ 
จ านวน 

(โครงการ) 
วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณรัฐ งบ
รัฐวิสาหกิจ 
/ กองทุน
หมุนเวียน 

PPP* 
งปม. งปม. งปม. งปม. 

ปี 59 ปี 60 ปี 61  ปี 62 

      เป็นต้นไป 

รวม 100 594,807.15 20,094.01 11,342.93 19,149.53 64,612.46 40,393.23 439,215.02 
2.1 ถนน 52 70,798.56  19,991.01   8,970.81  15,465.59  26,371.15            -                -    

1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(Motorway) 1 24,700.00 13,340.00 5,680.00 5,680.00 - - - 

2) การก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพถนน  51 46,098.56 6,651.01 3,290.81 9,785.59 26,371.15 - - 

2.2 รถไฟ 5 258,583.48   103.00      130.37      165.33  12,072.76             -    246,112.02  

1) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง 1 152,518.00 - - - - - 152,518.00 

2) สถานีรถไฟอู่ตะเภา 1 100.00 - 30 30 40 - - 

3) รถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือ
แหลมฉบัง-ท่าเรือน้ าลึกทวาย 1 85,817.48 -  100.37 90.33 12,032.76   73,594.02 

4) รถไฟทางคู่ศรีราชา-เขาชีจรรย์-
มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด 1 45.00 - - 45.00 - - - 

5) รถไฟรางเบา พัทยา 1 20,103.00 103 - - - - 20,000.00 

2.3 ท่าเรือ 23 96,471.12 - 183.75 592.61 2,158.54 40,363.23 53,173.00 

1) ท่าเรือพาณิย์แหลมฉบัง  3 93,088.76 - - - - 39,915.77 53,173.00 

2) ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 12 1,846.48          -           -        354.48   1,044.54       447.46              -    

3) ท่าเทียบเรือขนส่งและการ
ท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลอ่าวไทย 

1 981.71 - 8.78 2.93 970 - - 

4) ระบบอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยเดินเรือ 

7 554.17 - 174.97 235.2 144 - - 

2.4 สนามบินอู่ตะเภา 20 168,954.00          -    2,058.00   2,926.00  24,010.00     30.00  139,930.00  
หมายเหตุ  * ประเมินค่าก่อสร้างในเบื้องต้น รอผลการศึกษา 
                                                           
2
 โครงการต่อเน่ือง / งบผกูพนัปี 2559 – 2562 
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1) ถนน จ านวน 52 โครงการ วงเงิน 70,798.56  ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

1.1) ทางหลว งพิ เ ศษระหว่ า ง เ มื อ ง  ( Motorway) 
หมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 24,700 ล้านบาท 
ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 4,500 ล้านบาท และส่วนต่อขยาย 
พัทยา-มาบตาพุด ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 20,200 ล้านบาท (ค่าเวนคืนท่ีดินและ
ก่อสร้าง) ด าเนินการในปี 2559-2562 (โครงการต่อเนื่องได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว) 

1.2) การก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพถนน 
จ านวน 51 โครงการ วงเงิน 46,098.56 ล้านบาท ได้แก่ 1) ก่อสร้าง/บูรณะ/ขยายช่องจราจร 
รวมประมาณ 20 เส้นทาง ถนนสายหลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 3 33 36 304 314 331 และ 
344 เป็นต้น) และสายรอง (เช่น 3126 3191 3138 3304 และ 3070 เป็นต้น) เชื่อมโยงระบบ
การขนส่งให้มีความสมบูรณ์ และ 2) ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ/สะพานลอยข้ามแยก ประมาณ 
18 แห่ง เพื่อขยายขีดความสามารถเชื่อมโยงพื้นท่ีท้ังระบบ อ านวยความสะดวก และเพิ่มความ
ปลอดภัย ด าเนินการในปี 2559-2565 บางส่วนเป็นโครงการต่อเนื่องได้รับงบผูกผันแล้วรวม 
14,102.30 ล้านบาท คงเหลือขอรับจัดสรรงบประมาณ 31,996.26 ล้านบาท 

2) รถไฟ จ านวน 5 โครงการ วงเงิน 258,583.48 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 1) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง 152,528 ล้านบาท เป็นโครงการ PPP  
เริ่มด าเนินการในปี 2561 2) สถานีรถไฟอู่ตะเภา 100 ล้านบาท ด าเนินการในปี 2560 3) รถไฟ
เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้ าลึกทวาย 85,817.48 ล้านบาท บางส่วนของโครงการ
เป็น PPP เริ่มด าเนินการในปี 2560-2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ 4) รถไฟทางคู่
ศรีราชา-เขาชีจรรย์-มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด 45 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสม  
เริ่มด าเนินการในปี 2561 และ 5) รถไฟรางเบา เมืองพัทยา 20,000 ล้านบาท เป็นโครงการ PPP 
เริ่มด าเนินการในปี 2560-2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม 

3) ท่าเรือ จ านวน 23 โครงการ วงเงิน 96,471.12 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  

3.1) ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จ านวน 3 โครงการ วงเงิน
รวม 93,088.76 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 วงเงิน 
88,279.64 ล้านบาท (ศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และการก่อสร้างส่วนขยาย) ใช้งบรัฐวิสาหกิจและบางส่วนเป็น PPP เริ่มด าเนินการในปี 2561-
2565  2) การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบัง (SRTO) วงเงิน 2,944.93 
ล้านบาท ใช้งบรัฐวิสาหกิจ เริ่มด าเนินการในปี 2558-2565 และ 3) การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 
(ท่าเทียบเรือ A) วงเงิน 1,864.19 ล้านบาท ใช้งบรัฐวิสาหกิจ เริ่มด าเนินการในปี 2559-2560   
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3.2) ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ด) จ านวน 12 
โครงการ วงเงิน 1,846.48 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการเชิงพาณิชย์ รองรับ
ผู้โดยสารและเรือขนาดใหญ่ อาทิ ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ ามันให้สามารถ
ใช้ประโยชน์เป็นท่าเรือเอนกประสงค์รองรับเรือสินค้าและเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่ ปรับปรุง 
ร่องน้ าและบริเวณพื้นท่ีจอดเรือให้สามารถรองรับเรือท่ีมีขนาดใหญ่มากขึ้น ตอบสนองต่อ 
การขยายตัวของการขนส่งทางเรือในอนาคต การกระจายสินค้า และการเดินทางท่องเท่ียว
ระหว่างภูมิภาค เริ่มด าเนินการปี 2560-2563 ส าหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมใช้งบกองทุน
หมุนเวียนของกองทัพเรือ 447.46 ล้านบาท 

3.3) การเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งและการท่องเที่ยว
สองฝั่งทะเลอ่าวไทย จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 981.70 ล้านบาท ได้แก่ 1) การศึกษาความ
เหมาะสม ส ารวจออกแบบ และ EIA 11.70 ล้านบาท และ 2) ประมาณการค่าเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในเบื้องต้น 970 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า
และการท่องเท่ียวเส้นทาง East-West Ferry เริ่มด าเนินการในปี 2560-2564 

3.4) ระบบอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
เดินเรือ จ านวน 7 โครงการ วงเงิน 554.17 ล้านบาท ได้แก่ ระบบวิทยุสื่อสารแบบเครือข่าย
ดิจิทัล วางทุ่นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยทางน้ า รถยนต์ตรวจการณ์ชายหาด เรือยนต์ 
ตรวจการณ์ทางทะเล ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ า และปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะล้าน  
เริ่มด าเนินการในปี 2560-2562  

4) สนามบินอู่ตะเภา จ านวน 20 โครงการ วงเงิน 168,954 
ล้านบาท พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งท่ี 3 เพื่อรองรับ
การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วย เพิ่มศักยภาพอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2  
ก่อสร้าง High Speed Taxiway ทางวิ่งและทางขับท่ี 2 ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ศูนย์ขนส่งสินค้า 
ทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub) และศูนย์ฝึกอบรม 
ด้านอุตสาหกรรมการบิน ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมในอนาคต รวมท้ังพัฒนาพื้นท่ี Free 
Trade Zone  และ Medical Hub โดยบางส่วนของโครงการเป็น PPP วงเงิน 139,930 ล้านบาท 
เริ่มด าเนินการในปี 2560-2567 

(3) แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 แผนงานย่อย ได้แก่ 
ด้านผังเมือง ไฟฟ้า ระบบน้ า สิ่งแวดล้อมและท่องเท่ียว และสาธารณสุข รวม 60 โครงการ วงเงิน
รวม 93,663.90 ล้านบาท โดยขอรับงบประมาณปี 2560 จ านวน 4,256.21 ล้านบาท ปี 2561 
จ านวน 6,832.72 ล้านบาท และปี 2562 เป็นต้นไป จ านวน 8,025.63 ล้านบาท รวมท้ังสิ้น 
19,114.56 ล้านบาท งบรัฐวิสาหกิจ 47,829.32 ล้านบาท PPP 18,150.03 ล้านบาท และเอกชน 
(บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)) 8,570.00 ล้านบาท  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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ตารางสรุปแผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข 

แผนงานย่อย/กลุ่ม
โครงการ 

จ านวน
(โครงการ) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณรัฐ งบ
รัฐวิสาหกิจ 

PPP เอกชน 
งปม. 
ปี 60 

งปม. 
ปี 61 

งปม. 
ปี 62  

เป็นต้นไป 
รวม 60 93,663.90 4,256.21 6,832.72 8,025.63 47,829.31 18,150.03 8,570.00 

3.1 ผังเมือง 7        185.00      75.00        110.00  -  -  -  -  
3.2 ไฟฟ้า 12    40,459.73  -  -  -     40,459.73  -  -  
3.3 ระบบน้ า 25    29,796.24  1,675.51     4,967.15      7,214.00      7,369.58  -    8,570.00  
3.4 สิ่งแวดล้อมเมือง
และท่องเท่ียว 

13    15,952.71  1,179.68        893.00         530.00                 -       13,350.03  -  

3.5 สาธารณสุข 3     7,270.22  1,326.02        862.57         281.63  -      4,800.00  -  

1) ผังเมือง  จ านวน 7 โครงการ วงเงิน 185.00 ล้านบาท 
ประกอบด้วย การวางผังพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อวาง
กรอบทิศทางการพัฒนาพื้นท่ี จัดท าแผนผังนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก การวางและจัดท าผังเมือง/ชุมชนในเขตพื้นท่ีชุมชน การจัดท าผังการพัฒนาพื้นท่ี
โดยรอบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งขนาดใหญ่ อาทิ ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
และสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาและการจัดการพื้นท่ี เริ่มด าเนินการในปี 
2560-2561 

2) ไฟฟ้า จ านวน 12 โครงการ วงเงิน 40,459.73 ล้านบาท 
(งบรัฐวิสาหกิจ) ประกอบด้วย การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยาย/ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า  และพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นท่ีเมืองพัทยา เริ่มด าเนินการในปี 2560-2564  

3) ระบบน้ า จ านวน 25 โครงการ วงเงิน 29,796.24 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก
2) อ่างเก็บน้้า เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าและคลองชลประทาน ก่อสร้างระบบสูบผันน้ าเชื่อมโยงอ่าง
เก็บน้ า ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าในแม่น้ า อาคารอัดน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า 3) ระบบประปา ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปา เพื่อรองรับความต้องการน้ าประปาท่ีเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการ
จ่ายน้ า และ 4) ระบบท่อส่งน้้า (งบของบริษัท East Water 8,570 ล้านบาท) ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบสูบน้ าและวางท่อส่งน้ าดิบเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ า เริ่มด าเนินการในปี 2560-2565 
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4) สิ่งแวดล้อมเมืองและท่องเที่ยว จ านวน 13 โครงการ วงเงิน 
15,952.71 ล้านบาท พัฒนาพื้นท่ีเมืองและพื้นท่ีท่องเท่ียวส าคัญของภาคตะวันออกท่ีเป็น
เป้าหมายของนักลงทุนและนักท่องเท่ียว เช่น เมืองระยอง และเมืองพัทยา เป็นต้น ประกอบด้วย 
1) ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ก่อสร้างระบบเตาเผาขยะ เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ก่อสร้างระบบระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมเมืองพัทยา 
วงเงิน 5,602.68 ล้านบาท เริ่มด าเนินการปี 2560-2565 และ 2) ด้านท่องเท่ียว ได้แก่ พัฒนา
พื้นท่ีแหลมบาลีฮาย (Pattaya on Pier) พัฒนาระบบ ICT พัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ และ
ศูนย์กลางด้านการบริการในพื้นท่ี ประกอบด้วย การจัดประชุมและนิทรรศการ การศึกษา และ
สุขภาพ (Wellness Center) เป็นโครงการ PPP วงเงิน 10,350.03 ล้านบาท เริ่มด าเนินการปี 
2561-2564 

5) สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ วงเงินรวม 7,270.22  
ล้านบาท ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการให้บริการระบบการแพทย์และ
สาธารณสุขใน 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตสุขภาพท่ี 6 วงเงิน 1,971.54  
ล้านบาท ได้แก่ การก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
โรงพยาบาล การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการพัฒนาด่านท่าเรือและด่านอากาศ 
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสู่มาตรฐานการด าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
2) การพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพท่ี 
6 เพื่อตอบสนองนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วงเงิน 498.68 ล้านบาท ได้แก่  
การวิจัยสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉิน 
การศึกษาค่าเฉลี่ยของสารแปรรูปของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในประชาชน การศึกษาและ
ประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสถานประกอบการ 
การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการอุปโภคบริโภคน้ าของประชาชน
รอบนิคมอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยในกลุ่มประชากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระบบ
ทางเดินหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ภูมิแพ้ และระบบประสาทใน
ระยะยาว และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อาคารบริการ 5 โครงการ และครุภัณฑ์
การแพทย์ เริ่มด าเนินการปี 2560-2562 และ 3) โครงการบริหารจัดการและการลงทุน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นโครงการ PPP วงเงิน 4,800 ล้านบาท เริ่มด าเนินการปี 2561-2575 

(4) การบริหารจัดการ จ านวน 2 โครงการ วงเงินรวม 131.70  
ล้านบาท ด าเนินการปี 2560 ประกอบด้วย การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
พื้นท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) และการศึกษาแผนแม่บท
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
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2.5.2 กรอบระยะเวลาการลงทุนโครงการภายใต้แผนงาน EEC (ปี 2560-2575) 

โครงการ หน่วยงาน กิจกรรม 
รูปแบบ

การ
ท างาน 

ระยะเวลา 

60 61 62 63 64 65 66 
-

70 

71 
- 

75 
1. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม 

1.1 การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด  
ระยะท่ี 3 (11,005 ลบ.) 

กนอ. -ศึกษาความเหมาะสมฯ และEHIA 
-ก่อสร้างและบริหารจัดการ 

PPP         

1.2 การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  
(อุตสาหกรรมเป้าหมาย)  
(12,645 ลบ.) 

กนอ. -ศึกษา FS  
-ก่อสร้างนิคมฯ 6 นิคม 

         

1.2 การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
นิเวศ (70 ลบ.) 

กรอ. -ยกระดับการจัดการโรงงานใน 3 พื้นท่ี          

1.4 การบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม  (50 ลบ.) 

กรอ. -ก ากับตรวจสอบ และยกระดับ
มาตรฐานโรงงาน 

         

1.5 การประชาสัมพันธ์   
(271.80 ลบ.) 

กนอ. / 
สกท. 

-ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน          

2. แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์

2.1 ถนน            
1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

หมายเลข 7 (24,700 ลบ.) 
ทล. -ก่อสร้างด่านเก็บเงิน 

-เวนคืนท่ีดินและก่อสร้างส่วนขยาย 
พัทยา-มาบตาพุด 

เงิน
กองทุนฯ 

        

2) ถนน (46,099 ลบ.) ทล./ทช. -ก่อสร้าง/บูรณะ/ขยายช่องจราจร เช่น 
no.3 33 36 304 314 331  
-ก่อสร้างทางแยก/สะพานลอย 

         

2.2 รถไฟ            
1) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-

ระยอง (152,528 ลบ.) 
รฟท./
สนข. 

-ศึกษาออกแบบ และ EIA 
-ก่อสร้าง 

PPP/
เงินกู้ 

        

2) สถานีรถไฟอู่ตะเภา  
(100 ลบ.) 

รฟท. -ก่อสร้างสถานี และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

         

3) โครงการก่อสร้างทางรถไฟ
เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือ 
แหลมฉบัง-ท่าเรือน้ าลึกทวาย 
(85,817 ลบ.) 

รฟท. -ศึกษาออกแบบ และ EIA 
-เวนคืนท่ีดิน และก่อสร้าง 

PPP/
เงินกู้ 

        

4) รถไฟทางคู่ศรีราชา-เขาชีจรรย-์
มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-
ตราด (45 ลบ.) 

รฟท. -ศึกษาความเหมาะสม          

5) โครงการรถไฟรางเบา พัทยา 
(20,000 ลบ.) 

อปท./ 
เอกชน 

-ก่อสร้าง PPP         

2.3 ท่าเรือ            
1) ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง

ระยะท่ี 3 (88,279 ลบ.) 
กทท. -ศึกษาออกแบบ และ EHIA 

-ก่อสร้าง 
PPP/

รัฐวิสาห
กิจ 
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โครงการ หน่วยงาน กิจกรรม 
รูปแบบ

การ
ท างาน 

ระยะเวลา 

60 61 62 63 64 65 66 
-

70 

71 
- 

75 
2) ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  

(1,846 ลบ.) 
ทร. -ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ 

-ปรับปรุงร่องน้ าและพื้นท่ีจอดเรือ 
-ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น 
-ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ 
-ปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ ามัน POL 
-พัฒนาพ้ืนท่ีธุรกิจและบริการ 

กองทุนฯ 

 

PPP 

 

        

3) ท่าเทียบเรือขนส่งและ
ท่องเท่ียว (982 ลบ.) 

จท. -ศึกษา ส ารวจแบบ / EIA 
-เวนคืน และก่อสร้าง 

         

4) ระบบอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยเดินเรือ 
(554 ลบ.) 

จท. -จั ด ซ้ื อ ร ะ บ บ วิ ท ยุ สื่ อ ส า ร ดิ จิ ทั ล  
เรือตรวจการ และวางทุน 
-ศูนย์ควบคุมทางน้ า 
-ปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะล้าน 

         

2.4 สนามบินอู่ตะเภา  
(168,954 ลบ.) 

ทร. -ศึกษาความเหมาะสม 
-ติดตั้งระบบ IT กล้องวงจรปิด เครื่อง 
X-Ray ท่ีอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 
- ก่อสร้าง High Speed Taxiway และ 
Taxiway 
- ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี 2 
-ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) 
-ก่อสร้าง Air Cargo 
-ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 3  
-ก่อสร้าง Commercial Gateway 
-ก่อสร้าง Free Trade Zone / 
Medical Hub-ฯลฯ 

 

 

 

 
PPP 

        

3. แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเท่ียว และสาธารณสุข 

3.1 ผังเมือง (185 ลบ.) ยธ. -ศึกษาออกแบบผังพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด ผัง
เมืองรวม ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เช่น 
สนามบินอู่ตะเภา สถานีรถไฟความเร็วสูง 

         

3.2 ไฟฟ้า/พลังงาน (40,460 ลบ.) กฟผ./
กฟภ./
สนพ. 

-พัฒนาระบบไฟฟ้า 
-ชยาย/ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
-พัฒนาระบบสายส่งและสถานี 
-พัฒนาโครงข่าย Smart Grid พัทยา 

รัฐวิสาห
กิจ 

        

3.3 ระบบน้ า            
1) อ่างเก็บน้ า และระบบผันน้ า 

(11,168 ลบ.) 
ชป. - ศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนา

และจัดการทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
-เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ า 
-เพิ่มระบบสูบน้ า/ผันน้ า เชื่อมโยงเครือข่าย 
-ก่อสร้างท่อส่งน้ า 
-ปรับปรุงระบบระบายน้ า 

         

2) ระบบประปา (10,033 ลบ.) กปภ. -ก่อสร้างขยายระบบประปา 
-เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ า 

รัฐวิสาห
กิจ 

(75%) +  
รัฐ(25%) 
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โครงการ หน่วยงาน กิจกรรม 
รูปแบบ

การ
ท างาน 

ระยะเวลา 

60 61 62 63 64 65 66 
-

70 

71 
- 

75 
3) ระบบท่อส่งน้ า (8,570 ลบ.) บ. East 

Water 
-ปรับปรุงระบบสูบน้ า 
หนองปลาไหล-หนองค้อ 
-ก่อสร้างวางท่อส่งน้ าจากอ่างฯคลอง
หลวงรัชโลธร 
-พัฒนาบ่อดินเก็บน้ า 
-ก่อสร้างระบบสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ า
ประแสร์-หนองปลาไหล-หนองค้อ 

เอกชน         

3.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
ท่องเที่ยว  

           

1) การจัดการขยะ (3,442 ลบ.) อปท. -เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ จ.ระยอง 
-ก่อสร้างระบบเตาเผาขยะ แหลมฉบัง 
-ก่อสร้างระบบก าจัดขยะแบบบูรณา
การ พัทยา 

 
 

PPP 

        

2) การจัดการน้ าเสีย (730 ลบ.) อปท. -เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย พัทยา 
[จ.ระยอง อยู่ระหว่างการศึกษา
ออกแบบระบบ] 

         

3) ระบบระบายน้ า (810 ลบ.) อปท. -ก่อสร้างระบบระบายน้ าป้องกัน 
น้ าท่วม พัทยา 

         

4) ท่องเท่ียว (10,350 ลบ.) ททท./ 
พัทยา 

-ศึกษาพื้นท่ีแหลมบาลีฮาย และ EIA พัทยา  
-พัฒนาพื้นท่ีแหลมบาลีฮาย พัทยา 
-ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและ ICT 

 
 

PPP 

        

5) บริการสาธารณสุข  
(7,270 ลบ.) 

สธ. -พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการให้บริการ 
(เพิ่มศักยภาพการให้บริการ / ก่อสร้าง
อาคาร / จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
/ ควบคุมโรคติดต่อ)  
-พัฒนาการให้บริการด้านอาชีวเวช
ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การ
ศึกษาวิจัยสุขภาพ / ก่อสร้างอาคาร / 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์) 

         

 เอกชน/ 
พัทยา 

-การบริหารจัดการและลงทุน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

PPP         

4. การบริหารจัดการ 
4.1 จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายการพัฒนาพื้นท่ีในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก) (1.7 ลบ.)  

สศช. -ก าหนดนโยบายการพัฒนา  
-ติดตามการด าเนินการตามแผนงาน 
-ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

         

4.2 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(130 ลบ.) 

สศช. -การศึกษาเพื่อจัดท าแผนแม่บท          

หมายเหต ุ  การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และหรือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) 

  การก่อสร้าง และบริหารจัดการ  
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2.5.3 ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560  

โครงการท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งด าเนินงานในปี 2560 แต่หน่วยงาน
ไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการในแผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ  
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

แผนงาน/ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 
โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (48 โครงการ) 6,992.67 
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   291.80 
การจัดการสิ่งแวดล้อม    
(1) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC  กรอ. 2560 50 
(2) โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  กรอ. 2560 70 
การประชาสัมพันธ ์    
(3) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบยีง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
กนอ. 2560-2562 50 

(4) โครงการประชาสมัพันธ์และจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ
ส าหรับโครงการ EEC 

สกท. 2560 121.8 

แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์   2,312.97 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม    
(5) โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3-ทางเข้าสนามบินอูต่ะเภา (ระยะทาง 2 กม. 

ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 
ทล. 2560-2562 50.00 

(6) โครงการก่อสร้างสถานรีถไฟอู่ตะเภา รฟท. 2560-2562 30.00 
(7) โครงการจดัหาระบบวิทยุสื่อสารแบบเครือข่ายดิจิตอล จท. 2560 16.70 
(8) โครงการจดัหาและวางทุ่นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภยัทางน้ าใน

บริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน 
จท. 2560 30.90 

(9) โครงการจดัหารถยนต์ตรวจการณช์ายหาด ATV จ านวน 2 คัน จท. 2560 1.22 
(10) โครงการจดัหาเรือยนตต์รวจการณ์ทางทะเลไฟเบอร์กล๊าซ ขนาด 27 ฟุต จท. 2560 10.00 
(11) โครงการตั้งศูนย์ควบคมุการจราจรในพื้นที่ (อ่าวพัทยา-เกาะล้าน)  

ตามยุทธศาสตรเ์พื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน้ า 
จท. 2560-2562 72.00 

(12) โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยวเกาะล้าน จท. 2560-2561 22.80 
(13) โครงการพัฒนาระบบควบคมุการจราจรทางน้ า  

(บ้านเพ-เกาะเสม็ด จ.ระยอง) 
จท. 2560 21.35 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ   2,058 

(14) โครงการก่อสร้าง high speed taxiway และ taxiway เพิ่มเติม ทร. 2560-2561 10 
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แผนงาน/ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 
(15) โครงการก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบลานจอดอากาศยานแยกพื้นที่

จอดอากาศยานทหาร 
ทร. 2560 10 

(16) โครงการระบบสารสนเทศอาคารผูโ้ดยสารหลังที่ 2 ทร. 2560 70 
(17) โครงการจดัหาระบบกล้องวงจรปดิ เครื่อง X-ray และ Software ในการ

รักษาความปลอดภัยในอาคารผูโ้ดยสาร ลานจอดรถ  
และเส้นทางเข้า-ออก 

ทร. 2560 53 

(18) โครงการก่อสร้างอาคาร จนท.บรกิารภาคพื้น จัดเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่ ทร. 2560 20 
(19) โครงการก่อสร้างอาคารบริการ ลานจอดรถยนตเ์พิ่มเติมและย้ายกอง

ขนส่ง สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ 
ทร. 2560 105 

(20) โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ทร. 2560-2563 80 
(21) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่

โดยรอบ  
ทร. 2560 150 

(22) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO ระยะที่ 1 ทร. 2560-2564 150 

(23) โครงการก่อสร้างอาคารรองรับการปฏิบัติงานของ Air Cargo ระยะที่ 1 ทร. 2560-2562 70 

(24) โครงการก่อสร้างศูนยฝ์ึกอบรมบคุลากรดา้นการบิน ทร. 2560-2564 1,230 

(25) โครงการก่อสร้างศูนย์วิจยัเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-
related industry research zone 

ทร. 2560-2562 10 

(26) โครงการระบบสาธารณูปโภค ทร. 2560-2565 100 

แผนงาน 3 แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเท่ียว และสาธารณสุข 

  4,256.20 

ผังเมือง   75 
(27) โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา  
ยผ. 2560 60 

(28) โครงการจดัท าผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่า
อากาศยานอู่ตะเภา 

ยผ. 2560 15 

ระบบน้ า   1,675.51 
(29) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า

ภาคตะวันออก 
ชป. 2560-2561 25 

(30) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง สนง.ชป. 9 2560-2562 480 
(31) โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน-อ่างฯ ประแสร ์ สนง.ชป. 9 2560-2562 35 
(32) โครงการอาคารอัดน้ าท้ายอ่างฯ ประแสร ์ สนง.ชป. 9 2560 42 
(33) โครงการขุดลอกอ่างฯ ดอกกราย สนง.ชป. 9 2560-2561 50 
(34) โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง สนง.ชป. 9 2560 150 
(35) โครงการเพิม่ความจุอ่างฯ หนองปลาไหล สนง.ชป. 9 2560-2561 175 
(36) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าพระธาตุ  

ระยะที่ 2 
สนง.ชป. 9 2560-2562 70 



31 
 

NESDB   
แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

แผนงาน/ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 
(37) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-

(ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) 
กปภ. 2560-2562 648.51 

สิ่งแวดล้อมเมือง    1,179.68 
(38) โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ อบจ.ระยอง 2560 253 

(39) โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณา
การ 

อบจ.ระยอง 2560 96 

(40) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะ 
เกาะเสม็ด 

อบจ.ระยอง 2560 93 

(41) โครงการจดัตั้งศูนย์บญัชาการตอบโต้สาธารณภัยและอุบัตภิัยจังหวัด
ระยอง 

ปภ.ระยอง 2560 47.60 

(42) โครงการจดัซื้อกังหันน้ าชัยพัฒนาเพื่อบ าบัดน้ าเสยีในสวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

ทน. 
แหลมฉบัง 

2560 5.08 

(43) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะ
ที่ 1 เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560-2561 665 

(44) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย  
เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560 20 

สาธารณสุข   1,326.02 
(45) โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศการให้บริการระบบการแพทย์และ

สาธารณสุขใน 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตสุขภาพท่ี 6 
สป.สธ. 2560-2562 907.02 

(46) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บรกิารด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพท่ี 6 เพื่อตอบสนองนโยบายระเบยีงเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

สป.สธ. 2560-2561 419 

แผนงาน 4 การบริหารจัดการ   131.70 
(47) โครงการค่าใช้จ่ายส านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นทีใ่น 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) 
สศช. 2560 1.70 

(48) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  สศช. 2560 130 

หมายเหตุ  

1) กรอบวงเงินที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 จ านวน 48 โครงการ วงเงิน 6,992.67 ล้านบาท โดยไม่รวม 
งบผูกพันป ี2561 (โครงการต่อเนื่อง) จ านวน 22 โครงการ วงเงิน 6,775.78 ล้านบาท  

2) ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2560 แล้ว  วงเงิน 9,029.95 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง  
(งบผูกพัน) ปี 2561 วงเงิน 7,973.92 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 
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2.6 กลไกการพัฒนา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
เป็นกรอบกฎหมายซึ่งมีความเฉพาะ เพื่อก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนงานการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นกลไกระดับชาติท าหน้าท่ีก ากับดูแล ก าหนดนโยบาย 
อนุมัติแผนงาน/โครงการ ผลักดันแผนพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ 
การปฏิบัติ คณะกรรมการประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีและหัวหน้า 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพื้นท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อประสานการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเมื่อวันท่ี  
4 ตุลาคม 2559 และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

(1) ด้านเศรษฐกิจ  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5 
ต่อปี มีการลงทุนในพื้นท่ี 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปี  

2) เกิดการจ้างงานใหม่ท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการไม่น้อยกว่า 
100,000 อัตราต่อปี  

3) จ านวนนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนต่อปี  

4) รัฐบาลมีฐานภาษีใหญ่ขึ้น สามารถเก็บเงินได้มากขึ้น  

5) กระตุ้นให้ความต้องการสินค้าและบริการจากภูมิภาคอื่น ส่งผลต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาพรวมท่ัวประเทศ 

6) ภาคอุตสาหกรรมมีการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ังอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีอยู่
และอุตสาหกรรมอนาคต 

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ 

1) ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 400,000 ล้านบาทต่อปี  

2) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบมีการบูรณาการและ
เชื่อมโยงกันท้ังระบบ ท้ังทางบก ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ รองรับการด าเนินกิจกรรม
ในพื้นท่ีและเชื่อมโยงสู่พื้นท่ีโดยรอบและประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีโครงข่ายเชื่อมโยง 
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ท่าอากาศยานส าคัญ 3 แห่ง อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมท้ังการเชื่อมโยงระบบการขนส่งและการท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีอ่าวไทย 

3) สนับสนุนการค้า การบริการ และการท่องเท่ียวท่ีจะเพิ่มขึ้น 
สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้เกิดความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  

4) เพิ่มขีดความสามารถระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ สะดวก 
ปลอดภัย และรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล  

5) ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการคมนาคมขนส่ง 
สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เกิดการจ้างงานในพื้นท่ี 

6) สร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ด้านการขนส่งและท่องเท่ียวให้แก่
ประชาชน นักท่องเท่ียว และนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

7) ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภารองรับผู้โดยสารสูงสุด 30 ล้านคน 
ภายใน 20 ปี 

8) ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบมีการวางผังการใช้ประโยชน์พื้นท่ี ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาท่าเรือเอนกประสงค์รองรับเรือสินค้า และเรือเฟอร์รี่รองรับการ
ท่องเท่ียวเชื่อมโยงอ่าวไทย  

(3) ด้านการพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข 

1) มีแผนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ
โครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นระบบและมีทิศทาง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
สนับสนุนการพัฒนาเมือง 

2) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพลังงานท่ีมีเสถียรภาพ 
เพียงพอกับความต้องการ และครอบคลุมท่ัวถึงท้ังพื้นท่ี สามารถให้บริการได้ถึงปี 2572  

3) มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  สภาพแวดล้อมเมืองท่ีมีคุณภาพ
และท่ัวถึง สามารถสนับสนุนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงยกระดับความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

4) มีศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ
กลุ่มเป้าหมายและปริมาณผู้ท่ีเข้ารับบริการด้านสุขภาพมากขึ้น มีครุภัณฑ์และบุคลากรท่ี
เพียงพอกับการให้บริการ 
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 สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า... จาก EEC สู่ชุมชน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ด ี
เข้าถึงสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ยกระดับรายได้ให้
สูงขึ้นจากโครงการลงทุนและการท่องเที่ยว มีงานและโอกาสทางอาชีพที่ดี 
ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ระบบประปา ไฟฟ้า 

และระบบก าจัดของเสียจะได้รับการขยาย/ปรับปรุง ครอบคลุมทั่วถึงทัง้พื้นที ่
รวมทั้งมกีารจัดตั้งกองทนุเพ่ือพัฒนาชุมชน สนับสนุนการกระจายความ
เจริญไปสู่ท้องถิ่น สร้างความแข็งแกร่ง สนับสนุนการศึกษาวิจัย สู่การ

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบ 
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ภาคผนวก 
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สรุปภาพรวมแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) 
จ าแนกรายแผนงาน และแหล่งเงิน 

แผนงาน วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2559* 2560 2561 2562  
เป็นต้นไป 

แผนงาน 1 พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

       24,042.48                -             342.30           308.34         23,391.84  

1.1 งบประมาณรัฐ        12,989.48                -              291.80            305.84         12,391.84  
  1) ได้รับงบแลว้                 -                  -                      -                     -                     -    
  2) ขอรับงบประมาณ       12,989.48                -              291.80            305.84         12,391.84  
1.2 รัฐวิสาหกิจ              53.00                -                50.50               2.50                    -    
1.3 PPP        11,000.00                -                      -                      -           11,000.00  
1.4 กองทุนหมุนเวียน                  -                  -                      -                      -                      -    
1.5 เอกชน                  -                  -                      -                      -                      -    
แผนงาน 2 คมนาคมและโลจิสติกส์      594,807.15      22,067.71     105,848.27     175,840.92       291,050.26  

2.1 งบประมาณรัฐ      115,198.90      20,094.01       11,342.92       19,149.52         64,612.46  
  1) ได้รับงบแลว้       39,114.82      20,094.01         9,029.95        7,973.92          2,016.94  
  2) ขอรับงบประมาณ       76,084.08                -           2,312.97       11,175.60         62,595.51  
2.2 รัฐวิสาหกิจ        39,945.77       1,973.70       37,058.29                    -               913.78  
2.3 PPP      439,215.02                -         57,173.00    156,518.00       225,524.02  
2.4 กองทุนหมุนเวียน            447.46                -              274.06         173.40                    -    
2.5 เอกชน                  -                  -                      -                      -                      -    
แผนงาน 3 พัฒนาเมืองฯ        93,663.90        6,978.42       13,117.29       22,342.53         51,225.67  
3.1 งบประมาณรัฐ        19,114.56                -            4,256.20         6,832.72           8,025.63  
  1) ได้รับงบแลว้                 -                  -                      -                     -                     -    
  2) ขอรับงบประมาณ       19,114.56                -           4,256.20         6,832.72          8,025.63  
3.2 รัฐวิสาหกิจ        47,829.31        6,978.42          6,723.60         9,507.26         24,620.04  
3.3 PPP        18,150.03                -              747.49         4,922.54         12,480.00  
3.4 กองทุนหมุนเวียน                  -                  -                      -                      -                      -    
3.5 เอกชน (บ.East Water)        19,114.56                -           4,256.20         6,832.72           8,025.63  
4. การบริหารจัดการ            131.70                -             131.70                   -                      -    
4.1 งบประมาณรัฐ            131.70                -              131.70                    -                      -    
  1) ได้รับงบแลว้                 -                  -                      -                     -                     -    
  2) ขอรับงบประมาณ           131.70                -              131.70                   -                     -    

รวมภาครัฐ    712,645.23    29,046.13      119,439.56     198,491.79     365,667.76  
  งบประมาณรัฐ      147,434.64      20,094.01        16,022.62       26,288.08         85,029.93  
  1) ได้รับงบแลว้       39,114.82  20,094.01         9,029.95        7,973.92          2,016.94  
  2) ขอรับงบประมาณ      108,319.82                -            6,992.67       18,314.17         83,012.98  
  รัฐวิสาหกิจ        87,828.08        8,952.12        43,832.39         9,509.76         25,533.82  
  PPP      468,365.05                -          57,920.49      161,440.54        249,004.02  
  กองทุนหมุนเวียน            447.46                -              274.06            173.40                    -    
  เอกชน (บ.East Water)         8,570.00                -            1,390.00         1,080.00           6,100.00  
แผนงานภาคเอกชน**      209,032.13      29,720.62      32,923.49       48,754.40         97,633.62  

รวม   921,677.36    58,766.75      152,363.04     247,346.19     463,301.39  
หมายเหต ุ * โครงการต่อเนื่อง/งบผูกพัน             
             ** ยังไม่รวมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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สรุปงบประมาณแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560–2564) 
จ าแนกรายหน่วยงาน 

ล า 
ดั
บ 

หน่วยงาน จ านวน  
(โครงการ) 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบ
รัฐวิสาหกิจ 

PPP/เงินกู ้ กองทุน
หมุนเวียน  

เอกชน  

 
รวม 20 หน่วยงาน 173 712,645.23 147,434.64 87,828.08 468,365.05 447.46 8,570.00 

1 กระทรวงอุตสาหกรรม 10   23,945.88     12,867.68         78.20     11,000.00             -              -    
 1.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2        120.00         120.00               -                    -               -               -    
 1.2 การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
8   23,800.68    12,747.68        53.00     11,000.00           -               -    

2 กระทรวงคมนาคม 67 403,907.67     84,657.88  39,915.77  279,285.02            -              -    
 2.1 กรมทางหลวงชนบท 6      7,699.55       7,699.55               -                    -               -              -    
 2.2 กรมทางหลวง 46    63,099.00     63,099.00               -                    -               -               -    
 2.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย 4   238,480.48     12,368.46               -      226,112.02             -               -    
 2.4 กรมเจ้าท่า 8      1,535.87       1,535.87               -                    -               -               -    
 2.5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 3    93,088.77                  -     39,915.77     53,173.00            -               -    
3 กระทรวงสาธารณสุข 2     2,470.22      2,470.22               -                   -        
4 กระทรวงมหาดไทย 53    80,528.48    16,747.34  25,631.11     38,150.03      
 4.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 7        185.00         185.00               -                   -               -               -    
 4.2 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 10    18,261.53                 -    18,261.53                 -               -               -    
 4.3 กรมชลประทาน 16   11,193.00     11,193.00               -                    -               -               -    
 4.4 การประปาส่วนภูมภิาค 5   10,033.24       2,663.66     7,369.58                 -              -               -    
 4.5 จังหวัดระยอง 5      1,037.60       1,037.60               -                   -               -              -    
 4.6 จังหวัดชลบุรี 2     1,505.08            5.08               -         1,500.00            -               -    
 4.7 เมืองพัทยา 8    38,313.03      1,663.00               -       36,650.03            -               -    
5 กองทัพเรือ 31 170,770.48    30,393.02              -    139,930.00    447.46           -    
6 ส านักนายกรัฐมนตรี 3        253.50         253.50               -                   -               -              -    
 6.1 ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 
1       121.80        121.80            -                   -               -             -    

 6.2 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

2        131.70         131.70               -                   -               -               -    

7 อื่นๆ (รัฐวิสาหกิจ/เอกชน) 7   30,798.20                 -    22,228.20                 -             -    8,570.00  
 7.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย 
2   22,198.20                -     22,198.20                 -              -              -    

 7.2 บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

1          30.00                 -          30.00                -              -               -    

 7.3 บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
จ ากัด (มหาชน) 

4      8,570.00                 -                  -                   -              -    8,570.00  

 



ได้รับงบแล้ว
ขอรับ

งบประมาณ
ได้รับงบแล้ว

ขอรับ

งบประมาณ
ได้รับงบแล้ว

ขอรับ

งบประมาณ

       712,645.23        29,046.13       9,029.95        6,992.67         43,832.39        57,920.49       274.06        1,390.00       7,973.92        18,314.17        9,509.76        161,440.54      173.40      1,080.00       2,016.94        83,012.98        25,533.82         249,004.02            -          6,100.00

          24,042.48                      -                     -             291.80                50.50                      -                  -                      -                     -                305.84               2.50                         -                 -                    -                     -          12,391.84                      -             11,000.00            -                      -   

               120.00                      -                     -             120.00                       -                        -                  -                      -                     -                        -                      -                           -                 -                    -                     -                        -                        -                            -              -                      -   

1.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

      2 โครงการ

               120.00                   -             120.00                       -                        -                  -                      -                     -                        -                      -                           -                 -                    -                     -                        -                        -                            -              -                      -                         -   

1 การบรหิารจัดการกากอุตสหากรรมในพืน้ที ่EEC กรอ.                  50.00              50.00

2 การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรอ.                  70.00              70.00

          11,005.00                      -                     -                      -                    2.50                      -                  -                      -                     -                        -                 2.50                         -                 -                    -                     -                        -                        -             11,000.00            -                      -   

2.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) 1 โครงการ           11,005.00                 -                        -                     -                      -                    2.50                      -                  -                      -                     -                        -                 2.50                         -                 -                    -                     -                        -                        -             11,000.00            -                      -                         -   

3 การพัฒนาท่าเรอืมาบตาพุด (ระยะที ่3) กนอ.            11,005.00                  2.50               2.50             11,000.00

          12,645.68                      -                     -                      -                  48.00                      -                  -                      -                     -                255.84                    -                           -                 -                    -                     -          12,341.84                      -                            -              -                      -   

3.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) 6 โครงการ

          12,645.68                   -                      -                  48.00                      -                  -                      -                     -                255.84                    -                           -                 -                    -                     -          12,341.84                      -                            -              -                      -                         -   

4 การจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ข้ันสูง (Smart Park)

กนอ.              1,210.68  2560-2564                  8.00                40.84            1,161.84

5 การจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรม Innovation Park 

(CAT)

กนอ.              2,287.00  2560-2564                  8.00                43.00            2,236.00

6 การจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

(Medical Hub)

กนอ.              2,287.00  2560-2564                  8.00                43.00            2,236.00

7 การจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร 

(Food for the Future)

กนอ.              2,287.00  2560-2564                  8.00                43.00            2,236.00

8 การจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 

Biotechnology)

กนอ.              2,287.00  2560-2564                  8.00                43.00            2,236.00

9 การจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหุน่ยนต์ (Robotics) กนอ.              2,287.00  2560-2564                  8.00                43.00            2,236.00

               271.80                   -             171.80                       -                        -                  -                      -                     -                  50.00                    -                           -                 -                    -                     -                  50.00                      -                            -              -                      -   

4.1  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) 1 โครงการ

               150.00                   -               50.00                       -                        -                  -                      -                     -                  50.00                    -                           -                 -                    -                     -                  50.00                      -                            -              -                      -                         -   

10 สือ่สารประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิ

การลงทุนในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC)

กนอ.                150.00              50.00                50.00                50.00

4.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (สกท.) 1 โครงการ

121.80                   -   121.80                       -                        -                  -                      -                     -                        -                      -                           -                 -                    -                     -                        -                        -                            -              -                      -   

11 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนใน

ต่างประเทศส าหรบัโครงการ EEC

สกท. 121.80 121.80

       594,807.15                 -          22,067.71       9,029.95        2,312.97         37,058.29        57,173.00       274.06                    -         7,973.92        11,175.60                    -          156,518.00      173.40                  -         2,016.94        62,595.51              913.78         225,524.02            -                      -                         -   

          70,798.55                 -          19,991.01       8,920.81             50.00                       -                        -                  -                      -         7,883.59          7,582.00                    -                           -                 -                    -         2,006.90        24,364.25                      -                            -              -                      -   

      
1.1 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

จ านวน 6 โครงการ
7,699.55           -            1,371.01        1,006.81     -               -                  -                  -           2,203.59     187.00            -               -                    -          2,006.90     924.25            -                  -                     -         

12 สาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.

ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ระยะทาง 20.328 กม.

ทช. 3,801.96             2559-2562 780.41             533.58          1,267.66      1,220.30       

12.1 สาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.
ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ สัญญาที ่1 ระยะทาง
 11.000 กม.

ทช. 1,871.24             2559-2562 382.16            264.31         612.38         612.38         

12.2 สาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.
ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ สัญญาที ่2 ระยะทาง
 9.328 กม.

ทช. 1,841.57             2559-2562 375.24            250.49         607.92         607.92         

12.3 ค่าจ้างทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001 
แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, 
สมุทรปราการ

ทช. 89.15                  2559-2561 23.01              18.78           47.36          

13 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - ท่าเรอืแหลม

ฉบัง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี ระยะทาง  10.570 กม.

ทช. 1,499.26             2559-2561 380.48             379.50          739.27         -               

13.1 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - ท่าเรอืแหลม
ฉบัง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีตอนที ่1 ระยะทาง  
2.770 กม.

ทช. 458.00                2559-2561 125.81            101.61         230.58         

13.2 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - ท่าเรอืแหลม
ฉบัง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี ตอนที ่2 ระยะทาง  
2.200 กม.

ทช. 375.95                2559-2561 88.26              76.52           211.16         

13.3 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - ท่าเรอืแหลม
ฉบัง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีตอนที ่3 ระยะทาง  
2.700 กม.

ทช. 314.70                2559-2561 71.72              93.43           149.55         

13.4 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - ท่าเรอืแหลม
ฉบัง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีตอนที ่4 ระยะทาง  
2.900 กม.

ทช. 298.70                2559-2561 83.41              91.82           123.47         

13.5 ค่าจ้างทีป่รกึษาควบคุมงานถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 7 - ท่าเรอืแหลมฉบัง อ.ศรรีาชา
 จ.ชลบุร ี ตอนที ่1 - 4

ทช. 51.91                  2559-2561 11.28              16.11           24.51          

14 สาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.

ปลวกแดง จ.ระยอง  ระยะทาง 17.312 กม.

ทช. 1,083.25             2559-2563 100.00             -               196.65         786.60          อยู่ระหว่างเวนคืนฯ

 คาดว่าจะแล้ว

เสรจ็ประมาณ ก.ย.
15 สาย รย.5050 แยกสายนิคมสรา้งตนเอง สาย 15

 - บ.ห้วยโป่ง  อ.นิคมพัฒนา 

จ.ระยอง ระยะทาง 10.198 กม.

ทช. 197.50                2558-2560 103.78             93.72            ระยะเวลาก่อสรา้ง

 810 วัน เริม่

สญัญา 29 เม.ย. 

58       สิน้สดุ16 สาย รย.2015 แยก ทล.36 - แยก ทล.331 อ.

ปลวกแดง จ.ระยอง  ระยะทาง 

11.487 กม.

ทช. 932.59                2559-2564 6.34                -               150.00             776.25             อยู่ระหว่างส ารวจ

อสงัหารมิทรพัย์

17 สาย รย.3058 แยก ทล.344 - ทล.3138 อ.วัง

จันทร,์ บ้านค่าย จ.ระยอง ระยะทาง 32.868 กม.

ทช. 185.00                2561-2563 -               37.00              148.00             

1. ถนน รวม 52 โครงการ

1. การจัดการส่ิงแวดล้อม รวม 2 โครงการ

4. การประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนักลงทุน 

รวม 2 โครงการ

2. ท่าเรือมาบตาพุด รวม 1 โครงการ

PPP

กองทุน

หมุน

เวียน

3. การพัฒนานิคมฯ เป้าหมาย 6 โครงการ

แผนงานที ่2 : คมนาคมและโลจิสติกส์ 

รวม 99 โครงการ

แผนงานที ่1 : อุตสาหกรรมศักยภาพ  

รวม 11 โครงการ

รวมทัง้ส้ิน (4 แผนงาน 173 โครงการ)

เอกชน

ปี 2560 ปี 2561

ลงนามในสญัญา

แล้ว ระยะเวลา

ก่อสรา้ง 810 วัน 

เริม่สญัญา 7 พ.ค.

 59          สิน้สดุ

สญัญา 25 ก.ค. 61

ลงนามในสญัญา

แล้ว ระยะเวลา

ก่อสรา้ง 960 วัน

เริม่สญัญา 1 ส.ค.

 59 สิน้สดุสญัญา 

18 มี.ค. 62

รัฐวิสาหกิจ PPP เอกชน

งบประมาณรัฐ
กองทุน

หมุนเวียน
เอกชนรัฐวิสาหกิจ PPP

กองทุนหมุน

เวียน

แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564)

ล า

ดับ

ที่

แผนงาน/โครงการ
หน่วย

งาน

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

ระยะเวลา

ด าเนิน

การ

วงเงินลงทุน (ล้านบาท)

สถานภาพ

โครงการ

ก่อนปี 2560
งบประมาณรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ปี 2562 เป็นตน้ไป

งบประมาณรัฐ

1



ได้รับงบแล้ว
ขอรับ

งบประมาณ
ได้รับงบแล้ว

ขอรับ

งบประมาณ
ได้รับงบแล้ว

ขอรับ

งบประมาณ

PPP

กองทุน

หมุน

เวียน

รวมทัง้ส้ิน (4 แผนงาน 173 โครงการ)

เอกชน

ปี 2560 ปี 2561

รัฐวิสาหกิจ PPP เอกชน

งบประมาณรัฐ
กองทุน

หมุนเวียน
เอกชนรัฐวิสาหกิจ PPP

กองทุนหมุน

เวียน

แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564)

ล า

ดับ

ที่

แผนงาน/โครงการ
หน่วย

งาน

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

ระยะเวลา

ด าเนิน

การ

วงเงินลงทุน (ล้านบาท)

สถานภาพ

โครงการ

ก่อนปี 2560
งบประมาณรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ปี 2562 เป็นตน้ไป

งบประมาณรัฐ

       
1.2 กรมทางหลวง (ทล.) 

รวม 46 โครงการ
63,099.00         -            18,620.00      7,914.00     50.00           -                  -                  -           5,680.00     7,395.00        -               -                    -          -               23,440.00      -                  -                     -        

18 ทล. 304 เส้นทางมีนบุร ี- ฉะเชิงเทรา ตอน 2  

(ระยะทาง 10 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 

ช่องจราจร)

ทล. 1,100.00             2559-2561 660.00             440.00          ผลงาน 0.49% 

สิน้สดุสญัญา 16 

พ.ย.2561

19 ทล. 314 เส้นทางบางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 2

 (ระยะทาง 3 กม. 

ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร)

ทล. 214.00                2558-2560 214.00             -               ผลงาน 63.95% 

สิน้สดุสญัญา 30 

ต.ค.2559

20 ทล. 3466 & 3127 เส้นทางบ้านเก่า - พานทอง 

ตอน 2 (ทล.34 ไปบรรจบ 

ทล.315)  (ระยะทาง 6 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร 

เป็น 4 ช่องจราจร)

ทล. 356.00                2558-2560 356.00             -               ผลงาน 48.54% 

สิน้สดุสญัญา 2 

ธ.ค.2559

21 ทล. 344 เส้นทางชลบุร ี- บ้านบึง (ระยะทาง 14 

กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร)

ทล. 622.00                2557-2559 622.00             -               ผลงาน 34.00% 

สิน้สดุสญัญา 9 

พ.ย.255922 ทล.3 เส้นทางศรรีาชา - อ่าวอุดม (ระยะทาง 6 

กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร พรอ้ม

สะพานลอยข้ามแยกเข้าท่าเรอื)

ทล. 600.00                2558-2560 360.00             240.00          ผลงาน 42.28% 

สิน้สดุสญัญา 15 

ก.ย. 2560

23 ทล.331 เส้นทางหนองขาม - มาบเอียง ตอน 1 -

 2 (ระยะทาง 23 กม. ก่อสรา้งบูรณะทางหลวง 

พรอ้มขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร)

ทล. 1,500.00             2558-2560 1,500.00          -               ตอน 1 ผลงาน 

25.26% สิน้สดุ

สญัญา 5 ก.ค. 

2560 / ตอน 2 24 ทล.3138 เส้นทางบ้านบึง - บ้านค่าย ตอน 3 

(ทล.344 - ทล.331) (ระยะทาง 18 กม. ขยาย 2

 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร)

ทล. 670.00                2558-2560 402.00             268.00          ผลงาน 44.98% 

สิน้สดุสญัญา 5 

มี.ค. 2560

25 ทล.3138 เส้นทางบ้านบึง - บ้านค่าย ตอน 4 

(ทล.3191 - ทล.36) (ระยะทาง 12 กม. ขยาย 2

 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร)

ทล. 540.00                2558-2560 540.00             -               ผลงาน 45.15% 

สิน้สดุสญัญา 14 

ก.ค. 2560  (งบ

กระตุ้นเศรษฐกิจ)26 เส้นทางกระทิงลาย - ระยอง ตอน 1 (ทล.7 - 

ทล.331) (ระยะทาง 8 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร 

เป็น 8 ช่องจราจร)

ทล. 490.00                2559-2561 98.00              392.00          ผลงาน 2.85% 

สิน้สดุสญัญา 19 

พ.ย.2560

27 เส้นทางแยก ทล.36 - ทล.3 (สัตหีบ) (ระยะทาง

 26 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร)

ทล. 608.00                2558-2560 365.00             243.00          ผลงาน 72.55% 

สิน้สดุสญัญา 26 

ก.พ. 256028 ทางเลีย่งเมืองแกลง (ระยะทาง 11 กม. ก่อสรา้ง

ทางแนวใหม่ 2 ช่องจราจร)

ทล. 482.00                2559-2561 96.00              386.00          ผลงาน 6.35% 

สิน้สดุสญัญา 19 

พ.ย.256029 เส้นทางดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ ์(ก่อสรา้งสะพาน

ข้ามทางรถไฟ)

ทล. 193.00                2559-2560 39.00              154.00          ผลงาน 2.57% 

สิน้สดุสญัญา 19 

มี.ค.2561
30 เส้นทางฉะเชิงเทรา - บางน้ าเปรีย้ว (ก่อสรา้ง

สะพานข้ามทางรถไฟ)

ทล. 139.00                2559-2560 28.00              111.00          ผลงาน 0.02% 

สิน้สดุสญัญา 24 

ม.ค.2561
31 ทล.304 มีนบุร ี- ฉะเชิงเทรา ตอน 3 (ระยะทาง 

12 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร)

ทล. 1,100.00             2561-2563 -               220.00             880.00             ออกแบบแล้วเสรจ็

32 ทล. 314 บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 3  

(ระยะทาง 5 กม. ขยาย 6 ช่องจราจร เป็น 8 ช่อง

จราจร)

ทล. 300.00                2561-2563 -               60.00              240.00             ออกแบบแล้วเสรจ็

33 ทล.344 บ้านบึง - แกลง ตอน 1 (บ้านบึง - 

หนองปรอื) (ระยะทาง 12 กม. ขยาย 4 ช่อง

จราจร เป็น 8 ช่องจราจร)

ทล. 800.00                2561-2563 -               160.00             640.00             ออกแบบแล้วเสรจ็

34 ทล.344 บ้านบึง - แกลง ตอน 2 (หนองปรอื - 

หนองใหญ่) (ระยะทาง 18 กม. ขยาย 4 ช่อง

จราจร เป็น 6 ช่องจราจร)

ทล. 700.00                2562-2564 -               700.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

35 ทล.3126 แยก ทล.3 - ทางเข้าสนามบิน

อูต่ะเภา (ระยะทาง 2 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร 

เป็น 6 ช่องจราจร)

ทล. 250.00                2560-2562 -               50.00            100.00             100.00             เสนอขอ งปม. 60

36 ทล. 3126 ทางเข้าสนามบินอูต่ะเภา - ท่าเรอืจุก

เสม็ด (ระยะทาง 8 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 

4 ช่องจราจร)

ทล. 350.00                2561-2563 -               70.00              280.00             อยู่ระหว่างการ

ออกแบบ

37 ทล.3 บ้านฉาง - ระยอง (ระยะทาง 17 กม. ขยาย

 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร)

ทล. 1,460.00             2561-2563 292.00             1,168.00          ยังไม่ได้ออกแบบ

38 กระทิงลาย - ระยอง ตอน 2 (ทล.331 - ทล.

3191) (ระยะทาง 21 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร 

เป็น 8 ช่องจราจร)

ทล. 1,300.00             2561-2563 260.00             1,040.00          ยังไม่ได้ออกแบบ

39 ทล.3304 บ้านโพธิ ์- แปลงยาว (ระยะทาง 20 

กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร)

ทล. 800.00                2561-2563 160.00             640.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

40 พนมสารคาม - ศรมีโหสถ (ทล.304 - ทล.3070)

 (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 

ช่องจราจร)

ทล. 530.00                2561-2563 106.00             424.00             ออกแบบแล้วเสรจ็

41 ศรมีโหสถ - ปราจีนบุร ี(ทล.3070 - ทล.33) 

(ระยะทาง 31 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 

ช่องจราจร)

ทล. 700.00                2561-2563 140.00             560.00             ออกแบบแล้วเสรจ็

42 ทล.315 ฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม (ระยะทาง 24 

กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร)

ทล. 700.00                2561-2563 140.00             560.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

43 ทล.349 พนัสนิคม - หนองชาก (ระยะทาง 17 

กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร)

ทล. 500.00                2561-2563 100.00             400.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

44 แยก ทล.36 (ทับมา) - ทล.3 (มาบตาพุด) ศูนย์

ราชการ ระยอง (ระยะทาง 5 กม. ขยาย 2 ช่อง

จราจร เป็น 6 ช่องจราจร)

ทล. 200.00                2561-2563 40.00              160.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

45 สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บ้านเก่า - พานทอง ทล. 265.00                2561-2563 53.00              212.00             ออกแบบแล้วเสรจ็

46 สะพานลอยข้ามทางรถไฟ ทางบรกิารทางหลวง

พิเศษหมายเลข 7 กรงุเทพฯ - ชลบุรี

ทล. 290.00                2561-2563 58.00              232.00             ออกแบบแล้วเสรจ็

47 สะพานข้ามแยกปากรว่ม ทล. 4,200.00             2561-2563 840.00             3,360.00          ออกแบบแล้วเสรจ็

48 โครงการก่อสรา้งสะพานลอยข้ามแยก 

กม.10 ทางหลวงสายพัทยา-ระยอง

ทล. 450.00                2561-2563 90.00              360.00             อยู่ระหว่างการ

ออกแบบ

49 สะพานข้ามแยกหนองชาก ทล. 950.00                2561-2563 190.00             760.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

50 ทางแยกต่างระดับแกลง ทล. 350.00                2561-2563 70.00              280.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

51 สะพานข้ามแยก ไปสระแก้ว ทล. 450.00                2561-2563 90.00              360.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

52 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า แยกบ้านเก่า (กม.53)

 ขาเข้า - ขาออก

ทล. 200.00                2561-2563 40.00              160.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

53 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า โรงไฟฟ้า

บางปะกง (กม.50) ขาออก

ทล. 100.00                2561-2563 20.00              80.00               ยังไม่ได้ออกแบบ
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แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564)

ล า

ดับ

ที่

แผนงาน/โครงการ
หน่วย

งาน

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

ระยะเวลา

ด าเนิน

การ
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โครงการ

ก่อนปี 2560
งบประมาณรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ปี 2562 เป็นตน้ไป

งบประมาณรัฐ

54 สะพานลอยข้ามแยกหนองไม้แดง ทล. 400.00                2561-2563 80.00              320.00             ยังไม่ได้ออกแบบ

55 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(Motorway)  กรงุเทพ-ชลบุร-ีพัทยา-

มาบตาพุด

ทล. 24,700.00          13,340.00        5,680.00       5,680.00      -                  

55.1  เส้นทางพิเศษ กรงุเทพ - ชลบุร ี- พัทยา ทล. 4,500.00             2557-2559 4,500.00         อยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้ง
55.2  เส้นทางพิเศษ พัทยา - มาบตาพุด ทล. 20,200.00           2558-2561 8,840.00         5,680.00      5,680.00      ออก พรฎ.เวนคืน 

เมื่อ 22 ต.ค. 56 
56 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 331 ช่วงทางแยกต่างระดับมาบเอียง -

 จุดตัดทางหลวงชนบท ชบ.3009

ทล.

(จังหวัด

เสนอ)

4,000.00             2561-2565 -                  -               480.00             3,520.00          แบบก่อสรา้ง แล้ว

เสรจ็ 100% (ป ี

2559)

57 โครงการก่อสรา้งทางแนวใหม่สายทางชลบุรี-

บ้านบึง

ทล.

(จังหวัด

เสนอ)

-                    -                  -               -                  -                  ระหว่างสรปุแบบ

ก่อสรา้ง รอสรปุ

ราคา และสง่ final

 report
58 โครงการก่อสรา้งขยายช่องจราจร 

ทางหลวงสายพัทยา - ระยอง

ทล.

(จังหวัด

เสนอ)

4,290.00            -                  -               1,716.00          2,574.00          อยู่ระหว่างการ

ออกแบบ

59 โครงการก่อสรา้งรา้งสะพานลอยข้ามแยก

สนามบินอูต่ะเภา ทางหลวงสายพัทยา - ระยอง

ทล.

(จังหวัด

เสนอ)

450.00               -                  -               180.00             270.00             อยู่ระหว่างการ

ออกแบบ

60 โครงการขยายช่องจราจร ทางหลวงสายบ้านบึง -

 แกลง ตอน 4 และตอน 5

ทล.

(จังหวัด

เสนอ)

800.00                2561-2563 -                  -               320.00             480.00             อยู่ในแผนงาน

โครงการพัฒนา

ทางหลวงรองรบั

การขนสง่ในพืน้ที่61 โครงการขยายช่องจราจร ทางหลวงสายปลวก

แดง - หนองใหญ่

ทล.

(จังหวัด

เสนอ)

300.00                2561-2562 -                  -               120.00             180.00             อยู่ในแผนงาน

โครงการพัฒนา

ทางหลวงรองรบั

การขนสง่ในพืน้ที่
62 โครงการก่อสรา้งขยายถนนสายพัทยา -

สัตหีบ

ทล. และ

เมือง

พัทยา

(จังหวัด

เสนอ)

1,800.00            600.00             1,200.00          ขยายจาก 4 ชอ่ง

จราจร เปน็ 8 ชอ่ง

จราจร

63 โครงการศึกษา ออกแบบ และก่อสรา้งทาง

ยกระดับถนนสุขุมวิท 

(ทางหลวงหมายเลข 3)

ทล. และ

เมือง

พัทยา

(จังหวัด

เสนอ)

1,900.00            600.00             1,300.00          

258,583.48      103.00            100.37         30.00           -                  4,000.00        -           -               90.33          75.00              -               156,518.00      -          -              10.04           12,062.72      -                  85,594.02         -        -                

2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

จ านวน 4 โครงการ
238,480.48      -                  100.37         30.00           -                  -                  -           -               90.33          75.00              -               152,518.00      -          -              10.04           12,062.72      -                  73,594.02         -        -                

64 โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอูต่ะเภา รฟท. 100.00                2559-2562 -                  30.00            30.00              40.00               จัดท ารายละเอียด

ออกแบบ

65 โครงการรถไฟความเรว็สูง กรงุเทพ-ระยอง รฟท. 152,518.00         -                  152,518.00         

66 โครงการก่อสรา้งทางรถไฟเชือ่มต่อระหว่าง

ท่าเรอืแหลมฉบัง-ท่าเรอืน้ าลึกทวาย

รฟท. 85,817.48          8 ปี 

(2560-2567)

100.37          90.33           10.04            12,022.72        73,594.02           อยู่ระหว่างจ้างที่

ปรกึษาออกแบบ

67 โครงการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการ

ก่อสรา้งทางคู ่ช่วงชุมทางศรรีาชา-ชุมทางเขาชี

จรรย-์มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุร-ีตราด

รฟท. 45.00                 2561 45.00              โครงการใหม่

2.2 เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน จ านวน

1 โครงการ

20,103.00         -            103.00            -               -               -                  4,000.00        -           -              -                  -               4,000.00           -          -               -                  -                  12,000.00         -        

68 โครงการก่อสร้างรถไฟรางเบา (Tram) 

เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

20,103.00         -            103.00            -               -               -                  4,000.00        -           -              -                  -               4,000.00           -          -               -                  -                  12,000.00         -        

68.1 โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟรางเบา (LRT) 
ภายในพัทยา สายสีแดง (เลียบหาด) สายสีน้ า
เงิน (ในเมือง) ออกแบบ Detail design และ
ศึกษาความเป็นไปได้เพือ่ท าการก่อสรา้งทัง้2สาย

103.00              103.00            ยังไม่ได้อยู่ในค า

ขอป ี2560 /จัด

จ้างตรง

มหาวิทยาลัยขอน

แก่น
68.2 โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) 

สายสีแดง
8,000.00            4,000.00         4,000.00            ระยะทาง 10 กม.

พรอ้มสถานี

68.3 โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) 
สายสีน้ าเงิน

12,000.00          12,000.00           ระยะทาง 15 กม.

พรอ้มสถานี

96,471.12         1,973.70        8.78             174.97         37,028.29       53,173.00      274.06     -               -              592.60            -               -                    173.40    -              -               2,158.54         913.78            -                     -        -                

       3.1 กรมเจ้าท่า (จท.)  8 โครงการ 1,535.87           -                  8.78             174.97         -                  -                  -           -              238.13            -               -                    -          -               1,114.00         -                  -                     -        

69 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพือ่เพิม่ศักยภาพ

ท่าเทียบเรอืขนส่งสินค้าเชือ่มโยงระบบการส่ง

สินค้าและการท่องเทีย่วเส้นทาง EAST-WEST 

Ferry

จท. 981.70                2559-2564                     -                 8.78                  2.93              970.00

1. ระยะสัน้ เชิญชวนให้เอกชนเข้าเดินเรอื Ferry 

ในเส้นทางพัทยา-หัวหิน

    1.1 ประกาศเชิญชวนให้เอกชนทีส่นใจเข้ามา

เดินเรอื ช่วงเดือน ก.ย. 2559

    1.2 พิจารณาผล และประกาศเส้นทางเดินเรอื

 2. ระยะยาว พัฒนาเส้นทางเดินเรอื Ferry ให้

รองรบัผู้โดยสารและรถยนต์

 

    2.1 ค่าจ้างทีป่รกึษาส ารวจออกแบบ/ศึกษา 

EIA

11.70                 8.78             2.93                

    2.2 ค่าเวนคืนอสังหารมิทรพัย์ (ค่าเวนคืน) **

ประมาณการเบือ้งต้น รอผลการศึกษา

200.00               200.00             

    2.3 ค่าก่อสรา้ง (ค่าก่อสรา้ง+ค่าจ้างทีป่รกึษา

ควบคุมการก่อสรา้ง) *ประมาณการเบือ้งต้น รอ

ผลการศึกษา

770.00               770.00             

70 โครงการจัดหาระบบวิทยุสือ่สารแบบเครือ่ข่าย

ดิจิตอล จ านวน 7 สถานี และสาขา

จภ.6

กรมเจ้าท่า

16.70                 2560 16.70            ข้อเสนอจังหวัด

71 โครงการจัดหาและวางทุน่เครือ่งหมายเพือ่ความ

ปลอดภัยทางน้ าในบรเิวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน

 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

จภ.6 

(พัทยา)

กรมเจ้าท่า

30.90                 2560 30.90            ข้อเสนอจังหวัด

72 โครงการจัดหารถยนต์ตรวจการณ์ชายหาด ATV 

ราคาคันละ 609,900 บาท จ านวน 2 คัน 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

จภ.6 

(พัทยา)

กรมเจ้าท่า

1.22                   2560 1.22              ข้อเสนอจังหวัด

3. ท่าเรือ รวม 23 โครงการ

2. รถไฟ รวม 5 โครงการ

เมือง

พัทยา

รว่มกับ

เอกชน 

(PPP)
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73 โครงการจัดหาเรอืยนต์ตรวจการณ์ทางทะเลไฟ

เบอรก์ล๊าซ ขนาด 27 ฟุต ส านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคสาขาพัทยา

จภ.6 

(พัทยา)

กรมเจ้าท่า

10.00                 2560 10.00            ข้อเสนอจังหวัด

74 โครงการตัง้ศูนย์ควบคุมการจราจรในพืน้ที ่(อ่าว

พัทยา-เกาะล้าน) ตามยุทธศาสตรเ์พือ่การ

ยกระดับความปลอดภัยทางน้ า (พัทยาโมเดล)

จภ.6 

(พัทยา)

กรมเจ้าท่า

360.00                2560-2562 72.00            144.00             144.00             ข้อเสนอจังหวัด

75 โครงการปรบัปรงุก่อสรา้งท่าเทียบเรอืเพือ่

ท่องเทีย่วเกาะล้าน

จภ.6 

(พัทยา)

กรมเจ้าท่า

114.00                2560-2561 22.80            91.20              ข้อเสนอจังหวัด

76 โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางน้ า 

(บ้านเพ-เกาะเสม็ด จ.ระยอง)

กรมเจ้า

ท่า 

(จังหวัด

เสนอ)

21.35                 21.35            ข้อเสนอจังหวัด

3.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

จ านวน 3 โครงการ

93,088.77         1,973.70        -               -               37,028.29       53,173.00      -           -               -              -                  -               -                    -          -              -               -                  913.78            -                     -        -                

77 โครงการพัฒนาท่าเรอืแหลมฉบัง  ระยะที ่3

 (ข้ันตอนการจ้างทีป่รกึษาเพือ่ศึกษาออกแบบ

รายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบ

สิง่แวดล้อม) 

กทท 88,268.21          137.21             34,958.00         53,173.00        -              -               สัง่หยุดพักงาน

ตั้งแต่ วันที ่7 ก.ย.

 2555 (สญัญา

สิน้สดุ 16 ก.ย.55)

1.1 เดือน พฤษภาคม 2559 การท่าเรอืฯ มี

หนังสือให้ทีป่รกึษาเริม่ด าเนินงานด้าน EHIA 

กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของ(ค.1 ค.2 และ

 ค.3) โดยมีระยะเวลาประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ท างานรวมเป็น 280 วัน จนกว่าจะแล้ว

เสรจ็ในเดือน มีนาคม 2560

11.43                 4.57                6.86                 สญัญาเริม่ต้น 27 

พ.ค.59 - 2 มี.ค.

60

78 โครงการศึกษาศูนย์การขนส่งตูส้ินค้าทางรถไฟที่

ท่าเรอืแหลมฉบัง

กทท. 2,944.93             ปี 

2558-2565

1,049.66          981.49             913.78             

79 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรอืชายฝ่ัง 

(ท่าเทียบเรอื A)

กทท. 1,864.19             2 ปี 

(2559-2560)

782.26             1,081.94          

3.3 กองทัพเรือ 12 โครงการ (ท่าเรือ

พาณชิย์สัตหีบ)
1,846.48           -               -               -                  -                  274.06     -               -              354.48            -               -                    173.40    -              -               1,044.54         -                  -                     -        -                

80 โครงการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และวางผังการ

ใช้ประโยชน์พืน้ทีท่่าเรอืพาณิชย์

สัตหีบ - กองทัพเรอื

ทร. 0.50                   1 ปี

(2560)

           0.50

81 โครงการจ้างศึกษา ส ารวจ และออกแบบปรบัปรงุ

รอ่งน้ าและบรเิวณท่าเรอืจุกเสม็ด

ทร. 6.24                   1 ปี

(2560)

           6.24

82 โครงการจ้างศึกษา ส ารวจ ออกแบบก่อสรา้ง

เข่ือนกันคลืน่บรเิวณเกาะจระเข้

ทร. 6.32                   2 ปี

(2560-2561)

           4.32 2.00         

83 โครงการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และปรบัปรงุท่า

เทียบเรอืรบั-ส่งน้ ามัน 

เป็นท่าเรอืเอนกประสงค์

ทร. 5.00                   1 ปี

(2560)

           5.00

84 โครงการศึกษา ส ารวจและออกแบบพัฒนาพืน้ที่

ธุรกิจและบรกิาร เชือ่มต่อพืน้ทีท่่าเทียบเรอืเฟอรร์ี่

และท่าเทียบเรอืเอนกประสงค์

ทร. 4.40                   1 ปี

(2560)

           4.40

85 โครงการปรบัปรงุรอ่งน้ าและบรเิวณพืน้ทีจ่อดเรอื 

ท่าเรอืจุกเสม็ด

ทร. 356.70               2 ปี

(2560-2561)

107.01             249.69             

86 โครงการก่อสรา้งเข่ือนกันคลืน่บรเิวณ

เกาะจระเข้

ทร. 361.15               2 ปี

(2562-2563)

361.15             

87 โครงการปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้บรกิารรองรบั

การขนส่งหลายรปูแบบของท่าเรอืพาณิชย์

สัตหีบ-กองทัพเรอื

ทร. 29.00                 2 ปี

(2560-2561)

         22.00 7.00         

88 โครงการจัดหาเครือ่งมือและเครือ่งทุน่แรงส าหรบั

การขนถ่ายสินค้า

ทร. 266.00                      192.60 73.40        

89 โครงการก่อสรา้งอาคารผู้โดยสารเรอื

เฟอรร์ี ่(FERRY TERMINAL) พรอ้ม

สิง่อ านวยความสะดวก

ทร. 130.00               2 ปี

(2560-2561

         39.00 91.00        

90 โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรอืน้ ามัน 

(ท่า POL) เพือ่เป็นท่าเรอืเอนกประสงค์

ทร. 431.17               3 ปี

(2561-2563)

172.47             258.70             

91 โครงการพัฒนาพืน้ทีธุ่รกิจและบรกิารเชือ่มต่อ

พืน้ทีท่่าเทียบเรอืเฟอรร์ีแ่ละ

ท่าเทียบเรอืเอนกประสงค์

ทร. 250.00               75.00              175.00             

168,954.00      -               2,058.00      30.00              -                  -           -               -              2,926.00        -               -                    -          -              -               24,010.00      -                  139,930.00       -        -                

4.1 กองทัพเรือ 19 โครงการ 168,924.00      -               2,058.00      -                  -                  -           -               -              2,926.00        -               -                    -          -              -               24,010.00      -                  139,930.00       -        -                -                   

92 โครงการก่อสรา้ง high speed taxiway และ 

taxiway เพิม่เติม

ทร. 330.00               2560-2561 10.00            320.00             

93 ก่อสรา้ง Bunker เพือ่จัดระเบียบลานจอดอากาศ

ยาน แยกพืน้ทีจ่อดอากาศยานทหาร

ทร. 10.00                 2560 10.00            

94 โครงการระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสารหลังที ่2 ทร. 70.00                 2560 70.00            

95 จัดหาระบบกล้องวงจรปิด เครือ่ง X-ray และ 

Software ในการรกัษาความปลอดภัยในอาคาร

ผู้โดยสาร ลานจอดรถ และ เส้นทาง เข้า-ออก 

ทร. 53.00                 2560 53.00            

96 ก่อสรา้งอาคาร จนท.บรกิารภาคพืน้ จัดเก็บ

อุปกรณ์ และอะไหล่

ทร. 20.00                 2560 20.00            

97 โครงการก่อสรา้งอาคารบรกิาร ลานจอดรถยนต์

เพิม่เติมและย้ายกองขนส่ง สถานีการบิน กองการ

บินทหารเรอื

ทร. 105.00               2560 105.00           

98 โครงการก่อสรา้งทางว่ิงที ่2 ทร. 8,326.00            2560-2563 80.00            246.00             8,000.00          

99 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนา

สนามบินอูต่ะเภาและพืน้ทีโ่ดยรอบ

ทร. 150.00               2560 150.00           

100 โครงการก่อสรา้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน

MRO ระยะที ่1

ทร. 10,060.00          2560-2564

(5 ปี)

150.00           5,010.00          4,900.00             

101 โครงการก่อสรา้งอาคารรองรบัการปฏิบัติงานของ

 AIR CARGO ระยะที ่1

ทร. 5,680.00            2560-2562 

(3 ปี)

70.00            10.00              5,600.00          

4. สนามบินอู่ตะเภา 20 โครงการ
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102 โครงการก่อสรา้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากร

ด้านการบิน

ทร. 6,030.00            2560-2564

(5 ปี)

1,230.00        4,800.00             

103 โครงการก่อสรา้งศูนย์วิจัยเกีย่วกับอุตสาหกรรม

ทางทหาร Defense-related industry research

 zone

ทร. 360.00               2560-2562 

(3 ปี)

10.00            350.00             

104 โครงการระบบสาธารณูปโภค ทร. 7,100.00            2560-2565

(6 ปี)

100.00           2,000.00          5,000.00          

105 โครงการก่อสรา้งอาคารผู้โดยสารหลังที ่3

และลานจอดอากาศยาน ระยะที ่1

ทร. 43,820.00          2562-2567

(6 ปี)

130.00             43,690.00           

106 โครงการก่อสรา้ง COMMERCIAL GATEWAY ทร. 26,650.00          2562-2567

(6 ปี)

10.00               26,640.00           

107 โครงการก่อสรา้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน

MRO ระยะที ่2

ทร. 14,060.00          2562-2568

(7 ปี)

160.00             13,900.00           

108 โครงการก่อสรา้งอาคารรองรบัการปฏิบัติงานของ

 AIR CARGO ระยะที ่2

ทร. 5,680.00            2562-2567

(6 ปี)

80.00               5,600.00             

109 โครงการพัฒนาพืน้ที ่FREE TRADE ZONE ทร. 16,510.00          2562-2567

(6 ปี)

10.00               16,500.00           

110 โครงการพัฒนา Medical Hub ทร. 23,910.00          2562-2569

(8 ปี)

10.00               23,900.00           

2.2 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน 1 โครงการ

30.00                -               -               30.00              -                  -           -               -              -                  -               -                    -          -              -               -                  -                  -                     -        -                

111 โครงการศูนย์ซ่อมบ ารงุอากาศยาน 

(Maintenance Repair and Overhaul : MRO) 

ณ ท่าอากาศยานอูต่ะเภา

TG 30.00                 2559-2564

 -ศึกษา 2 ปี

 -ก่อสรา้ง 3ปี

30.00               อยู่ระหว่างการจัด

จ้างทีป่รกึษา

(งบลงทุนต้องรอ

ข้อมูลการศึกษา)

          93,663.90          6,978.42                   -          4,256.20           6,723.60              747.49                -          1,390.00                   -            6,832.72        9,507.26             4,922.54               -        1,080.00                   -             8,025.63        24,620.04           12,480.00        6,100.00

185.00              -               75.00           -                  -                  -           -               -              110.00            -               -                    -          -              -               -                  -                  -                     -                

1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ) 

7 โครงการ

185.00              -                  -               75.00           -                  -                  -           -               -              110.00            -               -                    -          -              -               -                  -                  -                     -                

112 โครงการวางผังพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกิจกลุม่จังหวัด

ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา

ยผ. 60.00                 60.00            

113 โครงการจัดท าผังแม่บทการพัฒนาพืน้ทีเ่ฉพาะ

บรเิวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน  อูต่ะเภา

ยผ. 15.00                 15.00            

114 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน

ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี

ยผ. 28.00                 28.00              

115 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์

 จ.ฉะเชิงเทรา

ยผ. 22.00                 22.00              

116 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน

สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ยผ. 28.00                 28.00              

117 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนพนม

สารคาม-เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา

ยผ. 28.00                 28.00              

118 โครงการศึกษา ออกแบบและวางผังพืน้ทีเ่ฉพาะ

โดยรอบสถานีรถไฟความเรว็สูง  เมืองพัทยา

ยผ. 4.00                   4.00                

40,459.73         6,978.42        -               -               6,723.60         -                  -           -               -              -                  9,507.26      -                    -          -              -               -                  17,250.46      -                     -                

2.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2 โครงการ

22,198.20         2,480.31        -               -               3,528.29         -                  -           -               -              -                  5,255.14      -                    -          -              -               -                  10,934.46      -                     -                

119 โครงการขยายระบบไฟฟ้าระยะที ่12 กฟผ. 10,198.20          2558-2563 598.15                        1,375.50 2,467.37       5,757.18          โครงการต่อเน่ือง

120 โครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาค

ตะวันออกเพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า

กฟผ. 12,000.00          2557-2562 1,882.16                     2,152.79 2,787.77       5,177.28          โครงการใหม่

2.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

จ านวน 10 โครงการ

18,261.53         4,498.11        -               -               3,195.31         -                  -           -               -              -                  4,252.12      -                    -          -              -               -                  6,316.00         -                     -                

121 โครงการเพิม่ความเชือ่ถือได้ของระบบไฟฟ้า 

ระยะที ่3 (คชฟ.3)

กฟภ. 1,284.80            8 ปี

(2554-2561)

1,131.79                        153.01 -               -                  

122 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์สัง่การจ่ายไฟ 

(คปศ.)

กฟภ. 189.83               7 ปี 

(2558-2564)

29.77                             22.52 95.11            42.43               

123 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า

ระยะที ่9 ส่วนที ่3 (คพส.9.3)

กฟภ. 5,396.78            6 ปี

(2558-2563)

3,116.09                        530.94 592.46          1,157.29          

124 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครวัเรอืนที่

ห่างไกล (คฟก.)

กฟภ. 14.63                 5 ปี

(2557-2560)

7.33                                 7.30 -               -                  

125 โครงการ พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ (Smart

 Grid) ในพืน้ทีเ่มืองพัทยา จ.ชลบุร ี(คอพ.)

กฟภ. 1,066.17            2 ปี

(2560-2561)

119.89                           455.49 490.79          -                  

126 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ทีท่ ากินทางการ

เกษตร ระยะที ่2 (คขก.2)

กฟภ. 87.00                 5 ปี

(2559-2563)

3.00                               21.00 21.00            42.00               

127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรอืนราษฎรราย

ใหม่ (คฟม.)

กฟภ. 13.63                 4 ปี

(2557-2560)

10.13                               3.50 -               -                  

128 โครงการน ารอ่งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและ

ระบบการบรหิารจัดการโครงข่ายเครือ่งอัดประจุ

ยานยนต์ไฟฟ้า(เส้นทางไปกลับสนามบิน

สุวรรณภูมิ - พัทยา)

กฟภ. 39.08                 2 ปี

(2559-2560)

30.11                               8.97 -               -                  

129  โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่ายระยะที ่1 

(คพจ.1)

กฟภ. 7,035.61            5 ปี

(2560-2564)

-                             1,333.56 2,299.76       3,402.28          

130 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที ่1 

(คพญ.1)

กฟภ. 3,134.00            5 ปี

(2559-2563)

50.00                            659.00 753.00          1,672.00          

29,796.24         -                  -               1,675.51      -                  -                  -           1,390.00      -              4,967.15        -               -                    -          1,080.00    -               7,214.00         7,369.58         -                     -        6,100.00      -                   

3.1 กรมชลประทาน 16 โครงการ 11,193.00         -                  -               1,027.00      -                  -                  -           -               -              2,952.00        -               -                    -          -              -               7,214.00         -                  -                     -                

131 โครงการศึกษาเพือ่จัดท าแผนหลักการพัฒนา

และจัดกาทรพัยากรน้ าภาคตะวันออก

ชป. 25.00                 25.00            

132 โครงการปรบัปรงุคลองชลประทานพานทอง เพือ่

รองรบัระบบผันน้ าจากคลองชลประทานพานทอง

ไปยังอ่างเก็บน้ าบางพระ

สนง.ชป.

 9

1,600.00            3 ปี

(2560-2562)

-                             480.00 560.00             560.00             

133 โครงการระบบผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ 

มายังอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล

สนง.ชป.

 9

50.00                 1 ปี

(2561)

-                  50.00              

3. ระบบน้ า รวม 25 โครงการ

1. ผังเมือง รวม 7 โครงการ

2. ไฟฟ้า รวม 12 โครงการ

แผนงานที่ 3 : เมือง สาธารณปูการฯ 

รวม 60  โครงการ

5
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ก่อนปี 2560
งบประมาณรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ปี 2562 เป็นตน้ไป

งบประมาณรัฐ

134 โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน - อ่างเก็บ

น้ าประแสร์

สนง.ชป.

 9

700.00               3 ปี

(2560-2562)

-                               35.00 315.00             350.00             

135 โครงการอาคารอัดน้ าท้ายอ่างฯ ประแสร์ สนง.ชป.

 9

42.00                 1 ปี

(2560)

-                               42.00

136 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าดอกกราย สนง.ชป.

 9

100.00               2 ปี

(2560-2561)

-                               50.00 50.00              

137 โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ าคลองสียัด สนง.ชป.

 9

1,800.00            3 ปี

(2561-2563)

-                                    -   360.00             1,440.00          

138 โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ าคลองระบม สนง.ชป.

 9

300.00               2 ปี

(2561-2562)

-                  120.00             180.00             

139 โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง สนง.ชป.

 9

150.00               1 ปี

(2560)

-                             150.00

140 โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ า

หนองปลาไหล

สนง.ชป.

 9

225.00               2 ปี

(2560-2561)

-                             175.00 50.00              

141 โครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร-์หนองค้อ-

บางพระ จังหวัดชลบุรี

สนง.ชป.

 9

4,300.00            3 ปี

(2561-2563)

-                  860.00             3,440.00          

142 โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ าหนองค้อ สนง.ชป.

 9

62.00                 1 ปี

(ปี 2561)

-                  62.00              

143 โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บบ้านบึง สนง.ชป.

 9

35.00                 1 ปี

(2561)

-                  35.00              

144 โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ ามาบประชัน สนง.ชป.

 9

26.00                 1 ปี

(2561)

-                  26.00              

145 โครงการปรบัปรงุระบบระบายน้ าหน้าพระธาตุ 

ระยะที ่2

สนง.ชป.

 9

333.00               3 ปี 

(2560-2562)

-                               70.00 155.00             108.00             

146 โครงการปรบัปรงุระบบระบายน้ าคลองทับมา สนง.ชป.

 9

1,445.00            3 ปี

(2561-2563)

-                  309.00             1,136.00          

3.2 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

5 โครงการ

10,033.24         -                  -               648.51         -                  -                  -           -               -              2,015.15        -               -                    -          -              -               -                  7,369.58         -                     -                

147 โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายประปา 

กปภ.สาขาชลบุร ี– พนัสนิคม – (พานทอง) – 

(ท่าบุญม)ี  ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที ่1)

กปภ. 3,242.53            3 ปี 

(2560-2562)

           648.51 1,297.01          1,297.01          

148 โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายประปา 

กปภ.สาขาพนมสารคาม – กปภ.สาขาบางคล้า – 

(แปลงยาว) – (คลองนา) – (เทพราช)  

ปีงบประมาณ 2561

กปภ. 1,890.71            3 ปี

(2561-2563)

378.14             1,512.57          

149 โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายประปา กปภ. 

สาขาบ้านฉาง ปีงบประมาณ 2561

กปภ. 1,700.00            3 ปี

(2561-2563)

340.00             1,360.00          

150 โครงการก่อสรา้งปรปัปรงุขยายประปา 

กปภ. สาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรรีาชา 

ปีงบประมาณ 2563

กปภ. 1,500.00            3 ปี

(2563-2565)

1,500.00          

151 โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายประปา 

กปภ.สาขาชลบุร ี– พนัสนิคม – (พานทอง) – 

(ท่าบุญม)ี  ปีงบประมาณ 2563 (ระยะที ่2)

กปภ. 1,700.00            3 ปี 

(2563-2565)

1,700.00          

3.3 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า

ภาคตะวันออก จ ากัด มหาชน (บริษัท East 

Water) 4 โครงการ

8,570.00           -                  -               -               -                  -                  -           1,390.00      -              -                  -               -                    -          1,080.00    -               -                  -                  -                     6,100.00      

152 โครงการปรบัปรงุระบบสูบน้ าหนองปลาไหล-

หนองค้อ เส้นที ่2

East 

Water

310.00               1 ปี

(2560)

           310.00

153 โครงการวางท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองหลวง

รชัโลธร

East 

Water

2,160.00            2 ปี

(2560-2561)

        1,080.00 1,080.00      

154 โครงการพัฒนาบ่อดินเอกชน 30 ล้าน ลบ.ม. East 

Water

2,100.00            3 ปี

(2562-2564)

2,100.00        

155 โครงการก่อสรา้งระบบสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ า

ประแสร์-อ่างหนองปลาไหล-อ่างหนองค้อ

East 

Water

4,000.00            3 ปี

(2570-2572)

4,000.00        

15,952.71         -                  -               1,179.68      -                  747.49            -           -               -              893.00            -               4,602.54           -          -              -               530.00            -                  8,000.00            -                

4.1 จังหวัดระยอง 5 โครงการ 1,037.60           -                  -               489.60         -                  -                  -           -               -              548.00            -               -                    -          -              -               -                  -                  -                     -                

อบจ. ระยอง 3 โครงการ 442.00              -                  -               442.00         -                  -                  -           -               -              -                  -               -                    -          -              -               -                  -                  -                     -                

156 โครงการก่อสรา้งระบบหมักก๊าซชีวภาพ อบจ.

ระยอง

253.00               1 ปี

(2560)

           253.00

157 โครงการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

อบจ.

ระยอง

96.00                 1 ปี

(2560)

             96.00

158 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะ

เกาะเสม็ด

อบจ.

ระยอง

93.00                 1 ปี

(2560)

             93.00

เทศบาลนครระยอง 2 โครงการ 595.60              -               47.60            -                  -                  -            -               -              548.00             -               -                    -           -              -               -                  -                  -                     -                

159 โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุเข่ือนกันคลืน่ป้องกัน

การกัดเซาะชายฝ่ัง หาดแหลมเจรญิ

ทน.ระยอง 548.00               *ย้ายมาปี 61

 ต้องหารอื 

ทส.

             548.00

160 โครงการจัดตัง้ศูนย์บัญชาการตอบโต้

สาธารณภัยและอุบัติภัยจังหวัดระยอง

ปภ.ระยอง 47.60                              47.60

4.2 จังหวัดชลบุรี 8 โครงการ 14,915.11         -               690.08         -                  747.49            -           -               -              345.00            -               4,602.54           -          -              -               530.00            -                  8,000.00            -                

เทศบาลนครแหลมฉบัง 2 โครงการ 1,505.08           -               5.08              -                  -                  -           -               -              -                  -               1,500.00           -          -              -               -                  -                  -                     -                

161 โครงการปรบัปรงุเป็นระบบเตาเผาขยะ ทน.

แหลมฉบัง

1,500.00            ย้ายมาปี 61 

ต้องท า EIA

             1,500.00

162 โครงการจัดซือ้กังหันน้ าชัยพัฒนาเพือ่บ าบัดน้ า

เสียในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาล

นครแหลมฉบัง

ทน.

แหลมฉบัง

5.08                   1 ปี

(ปี 2560)

               5.08

4. ส่ิงแวดล้อม (ขยะ น้ าเสีย ถนนชุมชน เขือ่น 

ป้องกันการกัดเซาะ) และท่องเทีย่ว รวม 13 โครงการ

6



ได้รับงบแล้ว
ขอรับ

งบประมาณ
ได้รับงบแล้ว

ขอรับ

งบประมาณ
ได้รับงบแล้ว

ขอรับ

งบประมาณ

PPP

กองทุน

หมุน

เวียน

รวมทัง้ส้ิน (4 แผนงาน 173 โครงการ)

เอกชน

ปี 2560 ปี 2561

รัฐวิสาหกิจ PPP เอกชน

งบประมาณรัฐ
กองทุน

หมุนเวียน
เอกชนรัฐวิสาหกิจ PPP

กองทุนหมุน

เวียน

แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564)

ล า

ดับ

ที่

แผนงาน/โครงการ
หน่วย

งาน

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

ระยะเวลา

ด าเนิน

การ

วงเงินลงทุน (ล้านบาท)

สถานภาพ

โครงการ

ก่อนปี 2560
งบประมาณรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ปี 2562 เป็นตน้ไป

งบประมาณรัฐ

เมืองพัทยา 6 โครงการ

(PPP 3 โครงการ)

13,410.03         -               685.00           -                  747.49             -            -               -              345.00             -               3,102.54            -           -              -               530.00             -                  8,000.00             -                

163 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน้ าถนนเลียบทาง

รถไฟฝ่ังตะวันออก ระยะที ่1 เมืองพัทยา 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เมือง

พัทยา

810.00               2 ปี

(2560-2561)

           665.00 145.00             

164 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ

บ าบัดน้ าเสีย พืน้ทีพ่ัทยาและนาเกลือ อ.บางละ

มุง 

จ.ชลบุรี

เมือง

พัทยา

730.00               2 ปี

(2561-2562)

200.00             530.00             

165 โครงการก่อสรา้งระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบ

บูรณาการ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เมือง

พัทยา

1,500.00            2 ปั

(2560-2561)

             500.00 1,000.00            

166 โครงการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานด้านไฟฟ้า

และสือ่สารโทรคมนาคม

เมือง

พัทยา

350.03               2 ปี

(2560-2561)

             247.49 102.54               

167 โครงการศึกษาเพือ่พัฒนาพืน้ทีแ่หลมบาลีฮาย 

เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เมืองพัทยา 20.00                 1 ปี

(2560)

20.00            -                    

168 โครงการพัฒนาพืน้ทีแ่หลมบาลีฮาย 

เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เมือง

พัทยา

10,000.00          3 ปี

(2561-2563)

2,000.00            8,000.00             

7,270.22           -                  -               1,326.02      -                  -                  -           -               -              862.57            -               320.00              -          -              -               281.63            -                  4,480.00            -                

5.1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2  โครงการ

2,470.2156      -                  -               1,326.02      -                  -                  -           -               -              862.57            -               -                    -          -              -               281.63            -                  -                     -        -                -                   

169 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการให้บรกิาร

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขใน 3 จังหวัด

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตสุขภาพที ่6

สป.สธ. 1,971.540          3 ปี

(2560-2562)

907.02           782.89             281.63             

170 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บรกิารด้านอาชีว

เวชศาสตรแ์ละเวชศาสตรส์ิง่แวดล้อมเขต

สุขภาพที ่6 เพือ่ตอบสนองนโยบายระเบียงเขต

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

สป.สธ. 498.676             2 ปี

(2560-2561)

419.00           79.68              -                  

5.2 เมืองพัทยา (1 โครงการ) 4,800.00           -                  -               -               -                  -                  -           -               -              -                  -               320.00              -          -              -               -                  -                  4,480.00            -                

171 โครงการการด าเนินงานให้เอกชนมีส่วนรว่มใน

การบรหิารจัดการและการลงทุนโรงพยาบาล

เมืองพัทยา

เมือง

พัทยา

4,800.00            15 ปี

(2561-2575)

320.00               4,480.00             ได้รบังบป ี59 

จ้างทีป่รกึษา

ศึกษาความ

เปน็ไปได้ในการ
               131.70                      -                     -             131.70                       -                        -                  -                      -                     -                        -                      -                           -                 -                    -                     -                        -                        -                            -              -                      -   

172 ค่าใช้จ่ายส านักงานคณะกรรมการนโยบายการ

พัฒนาพืน้ทีใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)

สศช.                     1.70  1 ปี

(2560)

               1.70 เปลี่ยนจาก อก. 

เปน็ สศช.

173 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

สศช.                130.00  1 ปี

(2560)

           130.00 เปลี่ยนจาก อก. 

เปน็ สศช.

แผนงานที ่4 : การบริหารจัดการ 

รวม 2 โครงการ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

5. สาธารณสุข รวม 3 โครงการ

7
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แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

สรุปรายชื่อโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2561) 
แผนงาน/ โครงการ 
(พ.ศ. 2560–2561) 

หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ ปี 2561  
(ล้านบาท) 

โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 60 

โครงการ
ใหม ่

รวม 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) จ านวน 107 โครงการ   6,992.67 6,775.78 11,538.38 

1. โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (48 โครงการ) 6,992.67 6,775.78  

แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   291.80 50.00   
การจัดการสิ่งแวดล้อม      
(1) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC  กรอ. 2560 50   
(2) โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  กรอ. 2560 70   
การประชาสัมพันธ ์      
(3) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
กนอ. 2560-2562 50 50  

(4) โครงการประชาสมัพันธ์และจัดกิจกรรมชักจูงการ
ลงทุนในต่างประเทศส าหรบัโครงการ EEC 

สกท. 2560 121.8   

แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์   2,312.97 3,291.20  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม      
(5) โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3-ทางเข้าสนามบินอูต่ะเภา 

(ระยะทาง 2 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 
ทล. 2560-2562 50.00 100.00  

(6) โครงการก่อสร้างสถานรีถไฟอู่ตะเภา รฟท. 2560-2562 30.00 30.00  
(7) โครงการจดัหาระบบวิทยุสื่อสารแบบเครือข่ายดิจิตอล จท. 2560 16.70   
(8) โครงการจดัหาและวางทุ่นเครื่องหมายเพื่อความ

ปลอดภัยทางน้ าในบริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน 
จท. 2560 30.90   

(9) โครงการจดัหารถยนต์ตรวจการณช์ายหาด ATV 
จ านวน 2 คัน 

จท. 2560 1.22   

(10) โครงการจดัหาเรือยนตต์รวจการณ์ทางทะเลไฟ
เบอร์กล๊าซ ขนาด 27 ฟุต 

จท. 2560 10.00   

(11) โครงการตั้งศูนย์ควบคมุการจราจรในพื้นที่ (อ่าวพัทยา-
เกาะล้าน) ตามยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความ
ปลอดภัยทางน้ า 

จท. 2560-2562 72.00 144.00  

(12) โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อท่องเที่ยว
เกาะล้าน 

จท. 2560-2561 22.80 91.20  

(13) โครงการพัฒนาระบบควบคมุการจราจรทางน้ า (บ้าน
เพ-เกาะเสม็ด จ.ระยอง) 

จท. 2560 21.35   

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ   2,058. 2,926  

(14) โครงการก่อสร้าง high speed taxiway และ 
taxiway เพิ่มเติม 

ทร. 2560-2561 10 320  



38 
 

 

NESDB  

แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนงาน/ โครงการ 
(พ.ศ. 2560–2561) 

หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ ปี 2561  
(ล้านบาท) 

โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 60 

โครงการ
ใหม ่

(15) โครงการก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบลานจอด
อากาศยานแยกพ้ืนท่ีจอดอากาศยานทหาร 

ทร. 2560 10   

(16) โครงการระบบสารสนเทศอาคารผูโ้ดยสารหลังที่ 2 ทร. 2560 70   
(17) โครงการจดัหาระบบกล้องวงจรปดิ เครื่อง X-ray 

และ Software ในการรักษาความปลอดภัยในอาคาร
ผู้โดยสาร ลานจอดรถ และเส้นทางเข้า-ออก 

ทร. 2560 53   

(18) โครงการก่อสร้างอาคาร จนท.บรกิารภาคพื้น จัดเก็บ
อุปกรณ์ และอะไหล ่

ทร. 2560 20   

(19) โครงการก่อสร้างอาคารบริการ ลานจอดรถยนต์
เพิ่มเตมิและย้ายกองขนส่ง สถานกีารบิน กองการบิน
ทหารเรือ 

ทร. 2560 105   

(20) โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ทร. 2560-2563 80 246  
(21) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนา

สนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ  
ทร. 2560 150   

(22) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO  
ระยะที่ 1 

ทร. 2560-2564 150   

(23) โครงการก่อสร้างอาคารรองรับการปฏิบัติงานของ Air 
Cargo ระยะที่ 1 

ทร. 2560-2562 70 10  

(24) โครงการก่อสร้างศูนยฝ์ึกอบรมบคุลากรดา้นการบิน ทร. 2560-2564 1,230   

(25) โครงการก่อสร้างศูนย์วิจยัเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทาง
ทหารพื้นที่ Defense-related industry research 
zone 

ทร. 2560-2562 10 350  

(26) โครงการระบบสาธารณูปโภค ทร. 2560-2565 100 2000  

แผนงาน 3 แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ท่องเท่ียว 
และสาธารณสุข 

  4,256.20 3,434.58  

ผังเมือง   75   
(27) โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  
ยผ. 2560 60   

(28) โครงการจดัท าผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ยผ. 2560 15   

ระบบน้ า   1,675.51 2,427.01  
(29) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนาและ

จัดการทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
ชป. 2560-2561 25   

(30) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง สนง.ชป. 9 2560-2562 480 560  
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แผนงาน/ โครงการ 
(พ.ศ. 2560–2561) 

หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ ปี 2561  
(ล้านบาท) 

โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 60 

โครงการ
ใหม ่

(31) โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน-อ่างฯ ประแสร ์ สนง.ชป. 9 2560-2562 35 315  
(32) โครงการอาคารอัดน้ าท้ายอ่างฯ ประแสร ์ สนง.ชป. 9 2560 42   
(33) โครงการขุดลอกอ่างฯ ดอกกราย สนง.ชป. 9 2560-2561 50 50  
(34) โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง สนง.ชป. 9 2560 150   
(35) โครงการเพิม่ความจุอ่างฯ หนองปลาไหล สนง.ชป. 9 2560-2561 175 50  
(36) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าพระธาตุ  

ระยะที่ 2 
สนง.ชป. 9 2560-2562 70 155  

(37) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาชลบุร-ี
พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ปงีบประมาณ 2560 
(ระยะที่ 1) 

กปภ. 2560-2562 648.51 1,297.01  

สิ่งแวดล้อมเมือง    1,179.68 145.00  
(38) โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ อบจ.ระยอง 2560 253   
(39) โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยตกค้างสะสม

จังหวัดระยองแบบบรูณาการ 
อบจ.ระยอง 2560 96   

(40) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะ 
เกาะเสม็ด 

อบจ.ระยอง 2560 93   

(41) โครงการจดัตั้งศูนย์บญัชาการตอบโต้สาธารณภัยและ
อุบัติภัยจังหวัดระยอง 

ปภ.ระยอง 2560 47.60   

(42) โครงการจดัซื้อกังหันน้ าชัยพัฒนาเพื่อบ าบัดน้ าเสยีใน
สวนเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

ทน. 
แหลมฉบัง 

2560 5.08   

(43) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเลียบทางรถไฟ
ฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560-2561 665 145  

(44) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย  
เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา 2560 20   

สาธารณสุข   1,326.02 862.57  
(45) โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศการให้บริการระบบ

การแพทย์และสาธารณสุขใน 3 จังหวัดระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตสุขภาพท่ี 6 

สป.สธ. 2560-2562 907.02 782.89  

(46) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บรกิารด้านอาชีวเวช
ศาสตร์และเวชศาสตรส์ิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพท่ี 6 
เพื่อตอบสนองนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

สป.สธ. 2560-2561 419 79.68  

แผนงาน 4 การบริหารจัดการ   131.70   
(47) โครงการค่าใช้จ่ายส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก) 

สศช. 2560 1.70   

(48) โครงการแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก  

สศช. 2560 130   
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แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนงาน/ โครงการ 
(พ.ศ. 2560–2561) 

หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ ปี 2561  
(ล้านบาท) 

โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 60 

โครงการ
ใหม ่

2. โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (59 โครงการ) 

    11,538.38 

แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม     255.84 
การพัฒนาอุตสาหรรมเป้าหมาย     255.84 
(1) โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

(Smart Park) 
กนอ. 2560-2562   40.84 

(2) โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม Innovation กนอ. 2560-2562   43.00 
(3) โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กนอ. 2560-2562   43.00 
(4) โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กนอ. 2560-2562   43.00 
(5) โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
กนอ. 2560-2562   43.00 

(6) โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมหุน่ยนต ์ กนอ. 2560-2562   43.00 
แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์     7,884.40 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม      
(7) โครงการสาย รย.2015 แยก ทล.36 - แยก ทล.331  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ระยะทาง 11.487 กม. 
ทช. 2559-2564    150 

(8) โครงการสาย รย.3058 แยก ทล.344 - ทล.3138 อ.
วังจันทร์, บ้านค่าย จ.ระยอง ระยะทาง 32.868 กม. 

ทช. 2561-2563    37 

(9) โครงการ ทล.304 มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 3 
(ระยะทาง 12 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่อง
จราจร) 

ทล.  2559-2561    220 

(10) โครงการ ทล. 314 บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 3  
(ระยะทาง 5 กม. ขยาย 6 ช่องจราจร เป็น 8 ช่อง
จราจร) 

ทล.  2558-2560    60 

(11) โครงการ ทล.344 บ้านบึง - แกลง ตอน 1 (บ้านบึง - 
หนองปรือ) (ระยะทาง 12 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร 
เป็น 8 ช่องจราจร) 

ทล.  2558-2560    160 

(12) โครงการ ทล. 3126 ทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา - 
ท่าเรือจุกเสม็ด (ระยะทาง 8 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจร) 

ทล.  2557-2559    70 

(13) โครงการ ทล.3 บ้านฉาง - ระยอง (ระยะทาง 17 กม. 
ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) 

ทล.  2558-2560    292 

(14) โครงการ กระทิงลาย - ระยอง ตอน 2 (ทล.331 - 
ทล.3191) (ระยะทาง 21 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร 
เป็น 8 ช่องจราจร) 

ทล.  2558-2560    260 
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แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

แผนงาน/ โครงการ 
(พ.ศ. 2560–2561) 

หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ ปี 2561  
(ล้านบาท) 

โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 60 

โครงการ
ใหม ่

(15) โครงการ ทล.3304 บ้านโพธิ์ - แปลงยาว (ระยะทาง 
20 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

ทล.  2558-2560    160 

(16) โครงการ พนมสารคาม - ศรีมโหสถ (ทล.304 - ทล.
3070) (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น  
4 ช่องจราจร) 

ทล.  2558-2560    106 

(17) โครงการ ศรีมโหสถ - ปราจีนบรุี (ทล.3070 - ทล.33) 
(ระยะทาง 31 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง
จราจร) 

ทล.  2559-2561    140 

(18) โครงการ ทล.315 ฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม (ระยะทาง 
24 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

ทล.  2558-2560    140 

(19) โครงการ ทล.349 พนัสนิคม - หนองชาก (ระยะทาง 
17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) 

ทล.  2559-2561    100 

(20) โครงการ แยก ทล.36 (ทับมา) - ทล.3 (มาบตาพุด) 
ศูนย์ราชการ ระยอง (ระยะทาง 5 กม. ขยาย 2 ช่อง
จราจร เป็น 6 ช่องจราจร) 

ทล.  2559-2560    40 

(21) โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ  
บ้านเก่า - พานทอง 

ทล.  2559-2560    53 

(22) สะพานลอยข้ามทางรถไฟ ทางบรกิารทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - ชลบุร ี

ทล.  2561-2563    58 

(23) โครงการสะพานข้ามแยกปากร่วม ทล.  2561-2563    840 
(24) โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยก กม.10 ทาง

หลวงสายพัทยา-ระยอง 
ทล.  2561-2563    90 

(25) โครงการสะพานข้ามแยกหนองชาก ทล.  2562-2564    190 
(26) โครงการทางแยกต่างระดับแกลง ทล.  2560-2562    70 
(27) โครงการสะพานข้ามแยก ไปสระแก้ว ทล.  2561-2563    90 
(28) โครงการสะพานลอยกลับรถเกือกม้า แยกบ้านเก่า 

(กม.53) ขาเข้า - ขาออก 
ทล.  2561-2563    40 

(29) โครงการสะพานลอยกลับรถเกือกม้า โรงไฟฟ้า 
บางปะกง (กม.50) ขาออก 

ทล.  2561-2563    20 

(30) โครงการสะพานลอยข้ามแยกหนองไม้แดง ทล.  2561-2563    80 
(31) โครงการแก้ ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 331 ช่วงทางแยกต่างระดับมาบเอียง - 
จุดตัดทางหลวงชนบท ชบ.3009 

ทล. 2561-2565    480 

(32) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงสาย
พัทยา - ระยอง 

ทล.     1,716 
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แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนงาน/ โครงการ 
(พ.ศ. 2560–2561) 

หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ ปี 2561  
(ล้านบาท) 

โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 60 

โครงการ
ใหม ่

(33) โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกสนามบิน 
อู่ตะเภา ทางหลวงสายพัทยา - ระยอง 

ทล.     180 

(34) โครงการขยายช่องจราจร ทางหลวงสายบ้านบึง -  
แกลง ตอน 4 และตอน 5 

ทล.  2561-2563    320 

(35) โครงการขยายช่องจราจร ทางหลวงสายปลวกแดง - 
หนองใหญ่ 

ทล. 2561-2562    120 

(36) โครงการก่อสร้างขยายถนนสายพัทยา-สัตหีบ ทล. และเมือง
พัทยา 

    600 

(37) ศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างทางยกระดับถนน
สุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) 

ทล. และเมือง
พัทยา 

    600 

(38) โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่า
เทียบเรือขนส่งสินค้า เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและ
การท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST Ferry 

จท. 2559-2564 
 

  2.93 

(39) โครงการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสร้าง
ทางคู่ ช่วงชุมทางศรีราชา-เขาชีจรรย-์มาบตาพุด-
ระยอง-จันทบุร-ีตราด  

รฟท. 2561   45 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ      
(40) โครงการปรับปรุงร่องน้ าและบรเิวณพื้นที่จอดเรือ 

ท่าเรือจุกเสม็ด 
ทร. 2560-2561   107.01 

(41) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ ามนั (ท่า POL) เพื่อ
เป็นท่าเรือเอนกประสงค ์

ทร. 2561-2563   172.47 

(42) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีธุรกิจและบรกิารเช่ือมต่อพ้ืนท่ี
ท่าเทียบเรือเฟอรร์ี่และท่าเทียบเรอืเอนกประสงค ์

ทร.    75 

แผนงาน 4 แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเท่ียว และสาธารณสุข 

    3,398.14 

ผังเมือง     110 
(43) โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนห้วยใหญ่  ยผ. 2561   28 

(44) โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ ยผ. 2561   22 

(45) โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ ยผ. 2561   28 

(46) โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 
พนมสารคาม-เกาะขนุน 

ยผ. 2561   28 

(47) โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะโดยรอบ
สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยา 

ยผ. 2561   4 
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แผนงาน/ โครงการ 
(พ.ศ. 2560–2561) 

หน่วยงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ปี 2560  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ ปี 2561  
(ล้านบาท) 

โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 60 

โครงการ
ใหม ่

ระบบน้ า     2,540.14 
(48) โครงการระบบผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ มายัง

อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล 
สนง.ชป. 9 2561   50 

(49) โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ าคลองสียัด สนง.ชป. 9 2561-2563   360 
(50) โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ าคลองระบมผันน้ าอ่าง

เก็บน้ าประแสร-์หนองค้อ–บางพระ 
สนง.ชป. 9 2561-2562   120 

(51) โครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร-์หนองค้อ-
บางพระ จังหวัดชลบุร ี

สนง.ชป. 9 2561-2563   860 

(52) โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ าหนองค้อ สนง.ชป. 9 2561   62 
(53) โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บบ้านบงึ สนง.ชป. 9 2561   35 
(54) โครงการเพิม่ความจุอ่างเก็บน้ ามาบประชัน สนง.ชป. 9 2561   26 
(55) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าคลองทับมา สนง.ชป. 9 2561-2563   309 
(56) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขา

พนมสารคาม–กปภ.สาขาบางคล้า–(แปลงยาว)–
(คลองนา)–(เทพราช)  ปีงบประมาณ 2561 

กปภ. 2561-2563   378.14 

(57) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ. สาขา
บ้านฉาง ปีงบประมาณ 2561 

กปภ. 2561-2563   340 

สิ่งแวดล้อม     748 
(58) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัด

เซาะชายฝั่ง หาดแหลมเจริญ 
ทน.ระยอง 2561   548 

(59) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสีย พ้ืนท่ีพัทยาและนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 

เมืองพัทยา 2561-2562   200 

หมายเหตุ: กรอบวงเงินที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 – 2561 รวมทั้งสิ้น 25,306.84 ล้านบาท  ดังนี้ 

- ปี 2560 เริ่มด าเนินโครงการ จ านวน 48 โครงการ วงเงิน 6,992.67 ล้านบาท และผูกพันงบปี 2561 
(โครงการต่อเนื่อง 22 โครงการ) วงเงิน 6,775.77 ล้านบาท (รวมปี 2560-2561 วงเงิน 13,768.45  
ล้านบาท) 

- ปี 2561 เริ่มด าเนินโครงการ จ านวน 59 โครงการ วงเงิน 11,538.38 ล้านบาท  
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แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการลงทุน (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) 
 ระยะสั้น 

(พ.ศ. 2559–2560) 
ระยะกลาง 

(พ.ศ. 2561–2563) 
ระยะยาว 

(พ.ศ. 2564–2570) 
แผน 1 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ศึกษาพื้นที่ตั้งนิคมฯ  
รายสาขา 

 ศึกษานิคมอุตสาหกรรม new s-
curve  48 ลบ. 

 จัดตั้งพัฒนานิคมอุตสาหกรรม new 
s-curve  12,597.68 ลบ. 

 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 EHIA ท่าเรือมาบตาพุด  5 ลบ.  พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด (ระยะที่ 3)  
11,000 ลบ. (PPP) 

 

สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

 บริหารจดัการกากอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ EEC 50 ลบ.  

 พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
70 ลบ. 

  

บริหารจดัการ  สื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิ
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย 
กนอ. 150 ลบ. 

 ประชาสมัพันธ์และกิจกรรมชักจูง
นักลงทุน โดย BOI 121.80 ลบ 

  

แผน 2 พัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส ์
ถนน  ขยายทางเข้าแหลมฉบัง 14 ช่อง

จราจร 2,500 ลบ. 
 มอเตอร์เวย์ (พัทยา-มาบตาพุด) 

20,200 ลบ. 
 มอเตอร์เวย์ (บางใหญ-่กาญจนบรุ)ี 

17,700 ลบ. 
 ขยายช่องจราจร 36 กระทิงลาย-

ชลบุรี 2,200 ลบ. 
 ขยายช่องจราจร 317 จันทบุรี-

สระแก้ว 2,600 ลบ. 
 ขยายช่องจราจร 344 หนองปรือ-

หนองใหญ่ 700 ลบ. 

 ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม 6,535 ลบ. 
 ทล.3 ศรีราชา-อ่าวอุดม 600 ลบ. 
 ขยายช่องจราจร 344 หนองใหญ-่

หนองเสือช้าง-แยกวังจันทร์-แกลง 
1,900 ลบ. 

 ขยายทางพัทยา-สัตหีบ 18,000 
ลบ. 

 สะพานลอยข้ามแยกสนามบินอู่
ตะเภา 450 ลบ. 

 มอเตอร์เวย์ (ชลบุร-ีนครราชสีมา) 
103,200 ลบ. 

 ขยายทางพัทยา-สัตหีบ (8 ช่อง
จราจร) 18,000 ลบ 

 ทางยกระดับถนนสุขุมวิท 19,000 
ลบ. 

 ทางยกระดับ บางปะกง-อู่ตะเภา 
140,000 ลบ. 

รถไฟ  รถไฟความเร็วสูง (กทม.-ระยอง) 
152,528 ลบ. (PPP) 

 ทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่ง
คอย 10,524 ลบ. 

 สถานีรถไฟอู่ตะเภา 100 ลบ. 
 Tram พัทยา (ออกแบบ+EIA) 103 ลบ. 

 Tram พัทยา สายสีแดง 8,000 ลบ. 
(PPP) 

 Tram พัทยา สายสีน้ าเงิน 12,000 
ลบ. (PPP) 

 ทางคู่ (ศรรีาชา-เขาชีจรรย-์มาบตาพดุ-
ระยอง-จันทบุร-ีตราด) 45 ลบ. 

 

ท่าเรือ  เฟอร์รี่เช่ือมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
981 ลบ. 

 ศูนย์ขนส่งรถไฟแหลมฉบัง (SRTO) 
2,031 ลบ. 

 ท่าเรือชายฝั่ง A 1,864 ลบ. 
 ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 3)  

88,132 ลบ. (PPP) 
 ปรับปรุงท่าเรือเพื่อท่องเที่ยวเกาะ

ล้าน 114 ลบ. 

 ทางหลวง 331 (ทล.มาบเอียง-
3009) 4,000 ลบ. 

 ศูนย์ควบคุมจราจร (พัทยา-เกาะ
ล้าน) 360 ลบ. 

 ศูนย์ควบคุมจราจร (บ้านเพ-เกาะ
เสมด็) 21 ลบ. 
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 ระยะสั้น 
(พ.ศ. 2559–2560) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ. 2561–2563) 

ระยะยาว 
(พ.ศ. 2564–2570) 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ 

 ศึกษาส ารวจออกแบบวางผังการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีท่าเรือ  0.5  ลบ. 

 ศึกษาส ารวจและออกแบบปรับปรงุ
ร่องน้ าและบริเวณท่าเรือ   6.2  
ลบ. 

 ศึกษาส ารวจออกแบบเขื่อนกันคลืน่
บริเวณเกาะจระเข้  6.3  ลบ. 

 ศึกษาส ารวจออกแบบและปรับปรงุ
ท่าเทียบเรือน้ ามันเป็นท่าเทียบเรอื
เอนกประสงค์   5 ลบ. 

 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรองรับการ
ขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal)  
29  ลบ. 

 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอรร์ี่  
130  ลบ. 

 ศึกษาส ารวจออกแบบพัฒนาพื้นที่
ธุรกิจและบริการ  4.4 ลบ. 

 
 
 

 ปรับปรุงร่องน้ าและบรเิวณท่าเรือ   
356 ลบ. 

 ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นเพิ่มบรเิวณ
เกาะจระเข ้361 ลบ. 

 ปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ ามันเป็น
ท่าเรือเอนกประสงค์  431  ลบ. 

 พัฒนาพ้ืนท่ีธุรกิจและบริการ  250   
ลบ. 

 

สนามบินอู่ตะเภา  ศึกษาความเหมาะสมโครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นท่ี
โดยรอบ   150 ลบ. 

 ก่อสร้างลานจอดรถยนต์เพิ่มเติม
และย้ายกองขนส่งสถานีการบิน 
105  ลบ. 

 ระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสารหลัง
ที่ 2  70 ลบ. 

 ก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบ
ลานจอดอากาศยานแยกพ้ืนท่ีจอด
อากาศยานทหาร 10 ลบ. 

 จัดหาระบบกล้องวงจรปดิ เครื่อง 
X-ray และ Software ในการรักษา
ความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร 
ลานจอดรถ และเส้นทาง เข้า-ออก 
53 ลบ. 

 ศึกษาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
30 ลบ. (รัฐวิสาหกิจ) 

 ก่อสร้าง high speed taxiway 
และ taxiway เพิ่มเตมิ 330  ลบ. 

 ก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 (แล้วเสร็จปี 63) 
8,326 ลบ. 

 ก่อสร้างอาคารรองรับการ
ปฏิบัติงานของ AIR CARGO ระยะ
ที่ 1 (แล้วเสร็จปี 62) 5,680  ลบ. 

 ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO 
Complex ระยะที่ 1 (แล้วเสร็จปี 
64) 10,060 ลบ. (รัฐ + PPP 
4,900 ลบ.) 

 พื้นที่ Defense-related industry 
research zone (แล้วเสร็จปี 62) 
360 ลบ.  

 ก่อสร้างศูนยฝ์ึกอบรมบุคลากรด้าน
การบิน (แล้วเสร็จปี 64)  6,030  
ลบ. (รัฐ+PPP 4,800 ลบ.) 

 ระบบสาธารณูปโภค (แล้วเสร็จปี 
65) 7,100 ลบ. 

 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 
ระยะที่ 1 รองรับผู้โดยสาร 20 
ล้านคน (แล้วเสร็จปี 67 43,820 
ลบ. (รัฐ+PPP 43,690 ลบ.) 

 ก่อสร้าง Commercial Gateway 
(แล้วเสร็จปี 67) 26,650 ลบ. 
(รัฐ+PPP 26,640 ลบ.) 

 ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน 
MRO Complex ระยะที่ 2 (แล้ว
เสร็จปี 68) 14,060 ลบ. (รัฐ + 
PPP 13,900 ลบ.) 

 ก่อสร้างอาคารรองรับการ
ปฏิบัติงานของ AIR CARGO 
ระยะที่ 2 (แล้วเสร็จปี 67) 5,680 
ลบ. (รัฐ + PPP 5,600 ลบ.) 

 พัฒนาพ้ืนท่ี Free Trade Zone 
(แล้วเสร็จปี 67) 16,600 ลบ. 
(รัฐ+PPP 16,500 ลบ.) 

 พัฒนา Medical Hub (แล้วเสร็จ
ปี 69) 23,910  ลบ.(รัฐ+PPP 
23,900 ลบ.) 
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แผน 3 ด้านพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเท่ียว และสาธารณสุข 
ผังเมือง  วางผังพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจกลุ่ม

จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา 60 ลบ. 

 ผังเมืองรวมชุมชน  สุวินทวงศ์ บ้าน
โพธิ์ พนมสารคาม-เกาะขนุน ห้วย
ใหญ่ รวม 106  ลบ. 

 ผังแม่บทพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนโดยรอบ
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  10  ลบ. 

 ศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง
เมืองพัทยา  4  ลบ. 

 

ไฟฟ้า  ขยายระบบไฟฟ้าระยะที่ 12  
10,198  ลบ. 

 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาค
ตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้า  12,000  ลบ. 

 เพิ่มความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟา้ 
ระยะที่ 3   1,284  ลบ. 

 เพิ่มประสิทธิภาพศูนยส์ั่งการจ่ายไฟ  
189  ลบ. 

 พัฒนาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนท่ี 3     5,396 ลบ. 

 พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid)  ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา  
จ.ชลบุรี   1,066  ลบ. 

 พัฒนาระบบส่งและจ าหนา่ย 
ระยะที่ 1   7,035  ลบ. 

 พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
ระยะที่ 1    3,134  ลบ. 

  

ระบบน้ า  ศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนา
และจัดการทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก 25 ลบ. 

 ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง 
1,600 ลบ. 

 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าดอกกราย  100  
ลบ. 

 ปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าพระ
ธาตุ 333 ลบ. 

 เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าหนองปลา
ไหล  225  ลบ. 

 ระบบสบูผันน้ าคลองสะพาน-อ่าง
เก็บน้ าประแสร ์ 700  ลบ. 

 ก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี 
พนัสนิคม พานทอง ท่าบุญมี  
(ระยะ 1) ปีงบประมาณ 60   
3,242  ลบ. 

 ปรับปรุงระบบสูบน้ าหนองปลาไหล-
หนองค้อ เส้นท่ี 2   310 ลบ. 
(เอกชน) 

 ผันน้ าอ่างเก็บน้ าประแสร-์ 
หนองค้อ–บางพระ  4,300 ลบ. 

 ผันน้ าอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่- 
หนองปลาไหล  50  ลบ. 

 เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าหนองค้อ 62  
ลบ. 

 ปรับปรุงระบบระบายน้ าคลองทับ
มา 1,445   ลบ. 

 เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าคลองสียดั  
1,800   ลบ. 

 เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าคลองระบม   
300  ลบ. 

 ก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาบ้าน
ฉาง ปีงบประมาณ 61  1,700  ลบ. 

 ก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาพนม
สารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-คลอง
นา-เทพราช ปีงบประมาณ 61   
1,890 ลบ. 

 ปรับปรุงขยายประปาพัทยา-แหลม
ฉบัง-ศรีราชา ปีงบประมาณ 63   

 ก่อสร้างระบบสูบน้ าจากอ่างเก็บ
น้ าประแสร-์หนองปลาไหล-หนอง
ค้อ  4,000 ลบ. (เอกชน) 



47 

NESDB   
แผนงานพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

 ระยะสั้น 
(พ.ศ. 2559–2560) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ. 2561–2563) 

ระยะยาว 
(พ.ศ. 2564–2570) 

 ท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองหลวง 
รัชโลธร   2,160  ลบ. (เอกชน) 

1,500  ลบ. 
 ปรับปรุงขยายประปาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-พานทอง-ท่าบุญมี 
ปีงบประมาณ 63  1,700 ลบ. 

 พัฒนาบ่อดินเอกชนเก็บน้ าดิบ  
2,100  ลบ. (เอกชน) 

สิ่งแวดล้อมเมือง  
(ขยะ น้ าเสียฯลฯ) 
และท่องเที่ยว 

 ก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ 
(อบจ.ระยอง)   253  ลบ. 

 ก่อสร้างระบบเตาเผาขยะ (ทน.
แหลมฉบัง)  1,500  ลบ. (PPP) 

 ระบบระบายน้ าถนนเลียบทางรถไฟ
ฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 (เมือง
พัทยา) 810  ลบ.  

 ระบบก าจดัขยะมลูฝอยแบบบูรณา
การ (เมืองพัทยา) 1,500 ลบ. 
(PPP) 

 โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและ
สื่อสารโทรคมนาคม (เมืองพัทยา) 
350  ลบ. (PPP) 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบ าบดัน้ าเสียพื้นท่ีพัทยาและนา
เกลือ  730  ลบ. 

 

 

สาธารณสุข  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการ
ให้บริการระบบการแพทย์และ
สาธารณสุขใน 3 จังหวัดระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก เขต
สุขภาพท่ี 6 1,971 ลบ. 

 พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้าน
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 6 498 
ลบ. 

 การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการและลงทุนใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา 4,800 ลบ. 
(15 ปี) (PPP) 
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