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เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
(Eastern Special Development Zone)



Diagram

ยทุธศาสตรช์าต ิ
สาํคญั 6 ดา้น

5) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

4) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคม

3) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

1) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความม ัน่คงมเีป้าหมายการพฒันา
ทีสํ่าคญั

2) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนั

6) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการภาครฐั
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โครงการพฒันาชายฝั่งทะเลตะวนัออก
(Eastern Seaboard) = ESB

2524

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก
(Eastern Economic Corridor) = EEC 

มถิุนายน 2559  

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
(Eastern Special Development Zone) = EEC 

14 พฤษภาคม 
2561 - ปจัจบุนั

เปลีย่นผา่นการพฒันา/ประสบการณ์

เป็นเมอืงนวตักรรม การวจิยัและพฒันา และการทอ่งเทีย่วเกษตร 2571

38 ปี

9 ปี

เขตควบคมุมลพษิ 2552

ยกเลกิเขตควบคมุมลพษิ 2565

13 ปี

. อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัระยอง เฉลีย่ชว่ง 20 ปี (2561-2580) รอ้ยละ 5.6 ตอ่ปี 

▪ จํานวนนกัทอ่งเทีย่ว (ผูม้าเยอืน) ชาวตา่งชาตขิยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 9.8 และชาวไทย 8.8  ในชว่ง 20 ปี (2561-2580) ตอ่ปี และ 8.8 ตอ่ปี

▪ การจา้งงานเพิม่ข ึน้ 3.2 แสนคนในชว่ง 20 ปี  (2561-2580) ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 2.3 ตอ่ปี



จดุแข็งทีสํ่าคญั

1. เกดิภยัธรรมชาตทิีน่อ้ยมาก

2. มตํีาแหนง่ทีต่ ัง้ท ีเ่อ ือ้อํานวยตอ่การลงทนุ

3.มอีตุสาหกรรมตน้นํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้อยูแ่ลว้
4.มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีด่รีองรบั

5.โครงสรา้งทางเศรษฐกจิและวถิชุีมชนทีค่อ่นขา้ง
แกรง่

6.ภาคเอกชน และองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่
คอ่นขา้งแข็งแกรง่

7.ประชาชนทีม่คีวามคุน้เคยกบักจิกรรม
อตุสาหกรรม

จงัหวดัระยองมจีดุแข็งทีส่าํคญั ทีเ่อ ือ้ประโยชนต์อ่ EEC
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เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เป็นตน้แบบพฒันา
เชงิพืน้ทีท่ ีส่มบูรณแ์บบ

ชว่ยผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภายใต้
นโยบายไทยแลนด ์4.0

และใหป้ระเทศไทยกา้วขึน้สูร่ะดบัประเทศพฒันา
โดยเร็วทีสุ่ด

ชลบุร ี

ระยอง 
ฉะเชงิเทรา

ระยองเป็นจงัหวดัทีม่ ีพ่ ืน้ฐานดา้นอุตสาหกรรมที่
แข็งแรง โดยเฉพาะอยา่งย ิง่อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม
และ ปิโตรเคม ีซึง่สามารถพฒันาตอ่ยอดท ัง้ในดา้น
การผลติและการวจิยั ใหส้อดคลอ้งกบักระแส
อุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพตา่ง ๆ  ในทศวรรษหนา้
เชน่ อุตสาหกรรมผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ (Biofuel) 
อุตสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ (Bioplastic) รวมไป
ถงึการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยกีารเกษตรและ
อาหารระดบัสูงทีเ่ป็นมาตรฐานสากล

ระยอง

เป้าหมาย 10 ปี

“จงัหวดัระยอง เป็นเมอืงนวตักรรม การวจิยั
และพฒันา และการทอ่งเทีย่วเกษตรภายใน 
10 ปี ” (2571)

เป้าหมายการพฒันา
1.  GDP ประเทศขยายตวัรอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

2. เกดิการจา้งงานเพิม่ข ึน้ 1 แสนคนตอ่ปี

3. จํานวนนกัทอ่งเทีย่วจะเพิม่ข ึน้กวา่ 10 ลา้นคนตอ่ปี 

4. ฐานภาษใีหม ่1 แสนลา้นบาทตอ่ปี

5. มกีารลงทนุกวา่ 1.5 ลา้นลา้นบาท ภายในระยะเวลา 
5 ปี 

. อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั
ระยอง เฉลีย่ชว่ง 20 ปี (2561-2580) รอ้ยละ 5.6 ตอ่ปี

▪ จํานวนนกัทอ่งเทีย่ว (ผูม้าเยอืน) ชาวตา่งชาตแิละชาว
ไทย ในชว่ง 20 ปี (2561-2580) ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ
9.8 ตอ่ปี และ 8.8 ตอ่ปี

▪ การจา้งงานเพิม่ข ึน้ 3.2 แสนคนในชว่ง 20 ปี  (2561-
2580) ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 2.3 ตอ่ปี



การตดิตามโครงการสําคญัในพืน้ที่



รถไฟความเร็วสูง: ดอนเมอืง – อูต่ะเภา
- เชือ่มตอ่ 3 สนามบนิหลกั:  ดอนเมอืง สุวรรณภูม ิ และสนามบนิอูต่ะเภา  
- จํานวน 9  สถาน ีไดแ้ก ่สถานดีอนเมอืง สถานบีางซือ่ สถานมีกักะสนั สถานสุีวรรณภูม ิ

สถานฉีะเชงิเทรา สถานชีลบุร ีสถานศีรรีาชา สถานพีทัยา สถานอีูต่ะเภา 
- ศนูยซ์่อมบํารุงแหง่ใหมพ่ืน้ทีป่ระมาณ 400 ไร ่ต ัง้อยูท่ ี ่จงัหวดัฉะเชงิเทรา
- ศนูยก์ลางควบคมุการเดนิรถ (Operations Control Centre-OCC) ของโครงการต ัง้อยูท่ ี่

ศนูยซ์่อมบํารุงท ัง้ 2 แหง่
- ระบบขบัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้า ความเร็ว 250 กม./ชม. นอกเมอืง และ 160  กม./

ชม. ในเมอืง
- คาดวา่จะมผีูม้าใชบ้รกิารรถไฟธรรมดา (City Line) ชว่งดอนเมอืง-สุวรรณภูม ิกวา่ 

103,920 คน/เทีย่ว/วนั และมผีูใ้ชบ้รกิารรถไฟความเร็วสูง (HSR) ชว่งสุวรรณภูม-ิ อู่
ตะเภา  กวา่ 65,630 คน/เทีย่ว/ 

ความกา้วหนา้
1. มบีรษิทัเอกชนซือ้เอกสารการคดัเลอืกฯ ท ัง้ส ิน้ 42 ราย จาก 8 ประเทศ
2.บรษิทัทีผ่า่นการคดัเลอืก คอื  1) กจิการรว่มคา้ เจรญิโภคภณัฑ ์โฮลดิง้ (117,227 ลา้น
บาท )  และ 2) กลุม่บเีอสอาร์ (169,934 ลา้นบาท)  
3. เสนอคณะกรรมการนโยบายเพือ่เห็นชอบผลคดัเลอืกเอกชน / ลงนามสญัญาคาดวา่จะลง
นามในสญัญาไดใ้นเมษายน ปี 2562
4.- แลว้เสร็จ/เปิดบรกิารในปี 2566

โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ
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การเพิม่ สถานทีี ่10  จงัหวดัระยอง  ปจัจบุนั รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณ จํานวน 200 ลา้นบาท 
เพือ่ดําเนนิโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ม 3 สนามบนิ ระยะที ่2 (ชว่งตอ่ขยายจากทา่อากาศยานอูต่ะเภา
ผา่นจงัหวดัระยอง จนัทบุรแีละตราด)    (หรอืโครงการฯ สว่นตอ่ขยาย) เพือ่ใหก้อ่สรา้งและเปิดใหบ้รกิารได้
ภายในปี 2567 หรอืประมาณ 1 ปี หลงัจากทีโ่ครงการฯ ระยะที ่1 เปิดใหบ้รกิาร

Presenter
Presentation Notes
3. โครงการรถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่     โดยมีเส้นทางสำคัญได้แก่ รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-ระยอง เชื่อมเส้นทางติดต่อ 3 สนามบินนานาชาติ (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) ใช้เวลาภายใน 1 ชั่วโมง  รองรับผู้โดยสาร 10 ล้านคน/ปี



การพฒันาทา่เรอืหลกัเชือ่มโยงดว้ยรถไฟทางคูแ่ละระบบบรหิารงาน
แบบ Seamless Operation

ประกอบดว้ยโครงการขนาดใหญ ่4 โครงการ



แนวทาง
1) งานโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ไดแ้ก ่การขดุลอกและ
ถมทะเล พืน้ที ่1,000 การขดุลอกรอ่งนํา้และแอง่กลบัเรอื 
การ กอ่สรา้งเข ือ่นกนัคลืน่ การกอ่สรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน
การตดิต ัง้อุปกรณ์ควบคมุการเดนิเรอื และทา่เทยีบ เรอืบรกิาร 
2) งานกอ่สรา้งทา่เทยีบเรอื (Superstructure) ไดแ้ก ่การกอ่สรา้งทา่
เทยีบเรอื 2 สว่น และพืน้ทีค่ลงัสนิคา้และธุรกจิเกีย่วเนือ่ง พรอ้มงาน
ตดิต ัง้อุปกรณ์ และบรหิารจดัการทา่เรอื คอื 

• ทา่เทยีบเรอืขนถา่ยสนิคา้เหลว 2 ทา่ ความยาวหนา้ทา่
ประมาณ 800 เมตร พืน้ที ่ประกอบการ 200 ไร ่

• ทา่เทยีบเรอืกา๊ซ 3 ทา่ ความยาวหนา้ทา่ประมาณ 
1,400 เมตร พืน้ที ่200 ไร ่

• คลงัสนิคา้และธุรกจิทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบักา๊ซธรรมชาต ิ
พืน้ทีป่ระกอบการ 150 ไร่

ประโยชน์
(1) เพิม่การรองรบัสนิคา้เหลวและกา๊ซ
(2) เพิม่รองรบัสนิคา้เทกอง 
(3) มปีรมิาณสนิคา้ผา่นทา่จาก 42 ลา้นตนั/ปี เป็น 60 ลา้นตนั/ปี 

ความกา้วหนา้
1) ออกประกาศเชญิชวนเอกชนรว่มลงทนุ ภายในเดอืนตลุาคม 2561
2) เอกชนยืน่ขอ้เสนอ ภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 จาํนวน 14 ราย   
จะประกาศผูร้ว่มดาํเนนิการในมนีาคม 2562
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โครงการพฒันาทา่เรอือตุสาหกรรม มาบตาพดุ ระยะที ่3



รถไฟทางคู/่เชือ่มโยง 3 ทา่เรอื  

แนวทางการพฒันา 
(1) ระยะเรง่ดว่น เพือ่เชือ่มโยง 3 ทา่เรอื  
ประกอบดว้ย
- โครงการรถไฟทางคูช่่วงศรรีาชา-สตัหบี-มาบ

ตาพุด ระยะทางประมาณ 75 กม.
(2) ระยะถดัไป  

- โครงการรถไฟทางคูส่ายใหมช่่วงศรรีาชา-
ระยอง-มาบตาพุดระยะทางประมาณ101 กม.

- โครงการรถไฟทางคูส่ายใหมช่่วงระยอง-
จนัทบุร-ีตราด ระยะทางประมาณ 188 กม.

ความกา้วหนา้
แผนการดาํเนนิงานคาดวา่จะประกาศ TOR ใหท้ ี่
ปรกึษาฯ ยืน่ขอ้เสนอภายในตน้เดอืนธนัวาคม
2560 และลงนามในสญัญาไดภ้ายในเดอืน
กุมภาพนัธ ์2561
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ครอบคลุมพืน้ที ่6,500 ไร ่บรเิวณสนามบนิอูต่ะเภา
มกีจิกรรมหลกั 6 กลุม่ (PPP 5 กจิกรรม)
• 2 ทางวิง่ขนาดมาตรฐาน 3500 * 60 
• กลุม่อาคารผูโ้ดยสารและการคา้

o อาคารผูโ้ดยสาร 15-30-60 ลา้นคน/ปี ในระยะ 
5-10-15 ปี ตามลําดบั

o โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ อาคารสํานกังาน
o เชือ่มดว้ยรถไฟความเร็วสูงช ัน้ใตด้นิ และทางดว่น

• กลุม่ธุรกจิอตุสาหกรรมอากาศยาน ประกอบดว้ยเขต
การคา้เสร ีเพ ือ่ประกอบการคา้และอตุสาหกรรม

• กลุม่ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ และโลจสิตกิส์
• กลุม่ธุรกจิซอ่มเครือ่งบนิ
• ศนูยฝึ์กอบรมบุคคลการอากาศยานและธุรกจิการบนิ
• ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะดา้น (เมดคิลัฮบั)
• กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ
• กลุม่ธุรกจิทา่เรอืพาณิชยส์ตัหบี ประกอบดว้ย

o ทา่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากไปกรุงเทพฯ และปราณบุร ี
o ทา่เรอืสําราญขนาดใหญ่

รฐั
1.ทางวิง่ที ่2 ทางขบั และระบบทีเ่ก ีย่วขอ้ง
2. ศนูยซ์อ่มบํารุงอากาศยาน (MRO Complex 500 ไร)่
3. ศนูยฝึ์กอบรมบุคลากร
4. สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา นํา้เสยี
5. หอบงัคบัการบนิ ระบบควบคมุจราจรทางอากาศและอืน่ๆ
เอกชน
1.อาคารผูโ้ดยสารหลงัที ่3 (Passenger Terminal Building)
2. ศนูยก์ารขนสง่ภาคพืน้ (Ground Transportion Centre)
3. ศนูยธ์รุกจิการคา้ (Commercial Gateway) 
4. เขตประกอบการเสร ี(Cargo Viillage or Free Trading) และธรุกจิ
เกีย่วเนือ่ง
5. MRO สว่นทีเ่อกชนรบัผดิชอบ
6. จา่ยคา่เช่าและสว่นแบง่เป็นรายไดร้ฐั
7. เชือ่มตอ่ระบบสาธารณูปโภคและบํารงุรกัษา

12

1. เมอืงการบนิภาคตะวนัออกภาคตะวนัออก  

ความกา้วหนา้
มผีูซ้ ือ้ซองประมลู 42 ราย โดยเป็นบรษิทัไทย 24 ราย เชน่ การบนิไทย บมจ.การบนิกรุงเทพ ซพี ีคงิ
เพาเวอร ์รองลงมาเป็นบรษิทัจนี 6 ราย ญีปุ่่ น 5 ราย ฝร ัง่เศส 2 ราย เยอรมน ี2 ราย รวมท ัง้อนิเดยี 
ตรุกแีละมาเลเซยีชาตลิะ 1 ราย ซึง่บรษิทัตา่งชาตทิีซ่ ือ้ซองประมลูมที ัง้ผูพ้ฒันาสนามบนิและ
ผูบ้รหิารสนามบนิ เชน่ VINCI Airport จากฝร ัง่เศส
2) กําหนดผูผ้า่นการประเมนิไดภ้ายในเมษายน 2562

1) อาคารผูโ้ดยสารหลงัที ่3 ดาํเนนิการกอ่สรา้งใหแ้ลว้เสร็จปลายปี 2566
2) การศกึษา EHIA จะทําควบคูก่บัการออกแบบ Runway 2 โดยจะดาํเนนิการใหแ้ลว้ เสร็จในปี 
2562
3) การกอ่สรา้งทางวิง่ที ่2 จะออกแบบใหแ้ลว้เสร็จปลายปี 2563 แลว้เสร็จปลายปี 2566
4) ระบบสาธารณูปโภค กําหนดกอ่สรา้งใหแ้ลว้เสร็จปลายปี 2566
5) นอกจากนีส้ว่นอืน่ ๆ  จะดาํเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2566 และ 2567 
6) เปิดใหบ้รกิารอยา่งเต็มรูปแบบในปี 2566 โดยมรีะยะเวลารว่มลงทุนไมเ่กนิ 50 

Presenter
Presentation Notes
ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภามีกิจกรรมหลัก 6 กลุ่ม (PPP 5 กิจกรรม)2 ทางวิ่งขนาดมาตรฐาน 3500 * 60 เมตร (รัฐลงทุน)กลุ่มอาคารผู้โดยสารและการค้าอาคารผู้โดยสาร 15-30-60 ล้านคน/ปี ในระยะ �5-10-15 ปี ตามลำดับโรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานเชื่อมด้วยรถไฟความเร็วสูงชั้นใต้ดิน และทางด่วนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน ประกอบด้วยเขตการค้าเสรี เพื่อประกอบการค้าและอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ และโลจิสติกส์กลุ่มธุรกิจซ่อมเครื่องบินศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการอากาศยานและธุรกิจการบินในอนาคตเพิ่มเติม เขตส่งเสริมพิเศษ ในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 3 ด้าน ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน (เมดิคัลฮับ)กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศกลุ่มธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ประกอบด้วยท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปกรุงเทพฯ และปราณบุรีท่าเรือสำราญขนาดใหญ่



4. การพฒันาดา้นเทคโนโลย/ีดจิติอล



1. ARIPOLIS: ศนูยก์ลางการวจิยัและนวตักรรมดา้นระบบอตัโนมตั ิ
หุน่ยนต ์และระบบอจัฉรยิะ

2. BIOPOLIS: ศนูยก์ลางการวจิยัและนวตักรรมดา้นชวีวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยชีวีภาพ (Life Science & Biotechnology)

3. SPACE KRENOVAPOLIS (Space Krenovation Park): 
ศนูยก์ลางและฐานในการรงัสรรคน์วตักรรมจากเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ 
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เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)  
“6 อตุสาหกรรมเป้าหมาย- 3 เมอืงนวตักรรม – 5 ยทุธศาสตร”์

พืน้ทีว่งัจนัทรว์ลัเลย์ ซึง่เป็นทีด่นิของบรษิทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) ต ัง้อยูท่ ี ่ตาํบลป่ายุบใน อําเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั ประมาณ 
3,200  

ความกา้วหนา้



ต ัง้อยูบ่นพืน้ทีอ่ําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีซึง่ปจัจบุนัพืน้ทีด่งักลา่ว
เป็นทีต่ ัง้ของสถานเีคเบลิใตนํ้า้และสถานดีาวเทยีมภาคพืน้ดนิ ของ
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) และกรมธุรกจิพลงังาน

อตุสาหกรรมเป้าหมาย
1.ฮารด์แวรแ์ละอปุกรณ์อจัฉรยิะ
2. ซอฟตแ์วรแ์ละระบบอตัโนมตั ิ
3. บรกิารดา้นดจิทิลั
4. อปุกรณ์และบรกิารสือ่สาร 
5.ขอ้มลูและเนือ้หาดจิทลั (Digital Content) 
6.โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

ผลความกา้วหนา้
1) ออกประกาศเชญิชวนเอกชนร่วมลงทุน ภายในเดอืน 24
มกราคม 2562
2) เอกชนยืน่ข้อเสนอ ภายในเดอืน 25 มกราคม – 15
กุมภาพนัธ ์2562
3) พจิารณาเอกชนยืน่ขอเสนอ 24 เมษายน 2562
4)  2563 เปิดบรกิารศนูยข์อ้มูล
5) 2564 เปิดบรกิารธุรกจิ Animation และ Digital Theme 
Park
6) ปลายปี 2565 เปิดบรกิารเต็มรูปแบบ

15

เขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (EECd)



เมอืงใหม ่Smartcity
และพืน้ท ีเ่ศรษฐกจิพเิศษ

16
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การตดิตามแผนงาน/โครงการ
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งบประมาณ ปี 2561
งบบรูณาการ

1. โครงการขยาย 6 ชอ่งจราจร ถนนหมายเลข 36 ชว่งกระทงิลาย-ระยอง  (2563)
2. ขยาย 4 ชอ่งจราจรถนน 363 ศนูยร์าชการระยอง-นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

พรอ้มทางลอดแยกเนนิสําล ี(ลอดถนนสขุมุวทิ)  (2563)
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งบประมาณ ปี 2562

ขยายชอ่งทางจราจรถนนสาย 3376 (แยกขนําไร ่– บา้นฉาง) จาก 2 เป็น 6 
ชอ่งทางจราจร เชือ่มตอ่มาบตาพดุ (2564)  (23 กโิลเมตร)

(แยกขนําไร)่  (ทางแยกวัดชากหมาก )  

(เขตทาง ขนาด 40 เมตร)  
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งบประมาณ ปี 2563
งบบรูณาการ
1. ขยายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบา้นฉาง-ระยอง จาก 4 เป็น 8 ชอ่งจราจร  และ ตอนสตั

หบี-บา้นฉาง จาก 4 เป็น 8 ชอ่งจราจร  
2. ขยายชอ่งทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3191 จากมาบตาพดุ – นคิมพฒันา จาก 4

เป็น 6 ชอ่งจราจร

No.3 แยก ปตท. No.3 แยกมาบตาพดุ  3191 มาบตาพดุ - นคิมพฒันา
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งบประมาณ ปี 
2564 

1. กอ่สรา้งถนนเฉลมิ
บรูพาชลทติ (ระยะที่
2) 95 กโิลเมตร

2. ถนนเลีย่งเมอืง
สาย ง.  22 กโิลเมตร

3. ระบบ Smart Bus 
และรถรางเบา (LRT)
(กม.10 – ตะพง)



การเตรียมความพรอมของจังหวัดระยอง 

รองรับ EEC

23



ระดบัจงัหวดั 
ศนูยป์ระสานงานเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง  
24



25

คณะกรรมการขบัเคลือ่นเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก 
จังหวดัระยอง 

อนุกรรมการดา้นสง่เสรมิ
การรบัรู ้การประชาสมัพนัธ ์
และการสือ่สาร
- รองผูว้า่ราชการจังหวัด (1)
- ประชาสมัพันธจั์งหวัดฯ

อนุกรรมการดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม
- รองผูว้า่ราชการจังหวัด (1)
- ผอ.สนง.ทรัพยากรฯ

อนุกรรมการดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและการพฒันาเมอืง 
- รองผูว้า่ราชการจังหวัด (2)
- โยธาธกิารฯ

อนุกรรมการดา้นการศกึษา
และพฒันาทรพัยากรมนุษย์
- รองผูว้า่ราชการจังหวัด (2)
- แรงงานจังหวัดฯ
- ศกึษาธกิารจังหวัดฯ

อนุกรรมการดา้นสงัคม 
คณุภาพชวีติ
- รองผูว้า่ราชการจังหวัด (3)
- พัฒนาสงัคมฯ
- พัฒนาการจังหวัดฯ

อนุกรรมการดา้นพฒันาและ
เชือ่มโยงเศรษฐกจิรายสาขา 
- รองผูว้า่ราชการจังหวัด (3)
- ทอ่งเทีย่วและกฬีาฯ
- เกษตรจังหวัดฯ
- อตุสาหกรรมจังหวัดฯ

ศนูยป์ระสานงานเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก จังหวดัระยอง 

คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการดําเนนิแผนงาน/
โครงการ



• 1) จดัสรงบประมาณสรา้งการรบัรู ้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(1) จดัสรรงบประมาณ 500,000 บาท  จดัทําวดิทิศัน ์และทําแผน่พบั เผยแพร ่จาํนวน 30,000 แผน่
(2) จดัสรรงบประมาณใหส้ํานกังานสถติจิงัหวดัระยอง สํารวจการรบัรูข้องขา้ราชการ และประชาชน 
(3) จดัสรรงบประมาณให ้จดัสมัมนา “EEC ระยองไดอ้ะไร”
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จดัสรรงบประมาณจากงบพฒันาจงัหวดั วงเงนิ 3,200,000 บาท เพือ่ทําสือ่ประชาสมัพนัธท์ุกประเภท เพือ่สรา้งการ
รบัรู ้และสรา้งความเขา้ใจ เช่น ทําสปอตวทิยุ  มแีผน่พบั  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จดัสรรงบประมาณวงเงนิ 3,200,000 บาท ตอ่เนือ่งจากปี 2562 

2) กําหนดเป็นวาระจงัหวดัในการใหค้วามรู ้แกส่ว่นราชการ หนว่ยงาน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการประชุมสําคญัๆ 
เช่น การประชุมประจาํเดอืน 

• 3) จดัทํา INFOGRAPHIC สง่ในสือ่ตา่งๆ เช่น  Line Facebook ทุกวนั  
• 4) จดัทําขา่วสารเผยแพร ่ ผา่นสือ่กรมประชาสมัพนัธ ์ คอื ผา่น NBT, เคเบิล้, วทิยุ, Website, Social Media, line กลุม่

ส ือ่ 14 กลุม่ อป.มช. (สือ่บคุคลของกรมประชาสมัพนัธ)์ ผา่นรายการ อป.มช.  คยุขา่ว สวท.ระยอง ทุกวนัศกุร ์เวลา 14.00-
15.00 น. รายการสนทนา ทาง สวท.ระยอง FM 91.75 MHz. ทุกวนัองัคาร เวลา 09.10 - 10.00 น. นําผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งมา
พูดคยุ

• 5) ใหทุ้กอําเภอ ทุกทอ้งถิน่ ใหค้วามสําคญั ตลอดจนหาเวทสี ือ่สารในระดบัพืน้ทีท่าํความเขา้ใจ สรา้งการรบัรปู โดยเฉพาะ
ใหค้วามสําคญักบัผูบ้รหิารทอ้งถิน่ กํานนั ผูใ้หญบ่า้น

• 6) จดัประชุม สมัมนา ไดม้จีดัประชุม สมัมนา ใหค้วามรู ้เพือ่เผยแพรร่ายละเอยีดการดาํเนนิโครงการ อยา่งตอ่เนือ่ง  
สมํา่เสมอ 

• 7)  เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารจากศนูยป์ระสานงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกสง่เผยแพรผ่า่นสือ่เว็บไซตจ์งัหวดัระยอง 
เว็บไซตส์ํานกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัระยอง  เว็บไซต ์อปท.

การประชาสมัพนัธ/์สรา้งการรบัรู ้



การเตรยีมความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภค



1988

1991

2003

MTP Town Plan 
always Provision 

ahead for 
Petroleum and 

Petrochemical as 
country backbone 

Industry

Agriculture Government 2003

2019 - Future

Residential

ขอ้มลูผงัเมอืงมาบตาพดุ จากอดตีถงึปจัจบุนั พ.ศ.2531-2562



รา่งผงัเมอืงปจัจบุนั



มาตรา 30
การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561...

25 กรกฎาคม 2562

(ราง) แผนผังการใชประโยชนที่ดิน

(รา่ง) แผนผงัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค        แผนผงั 

แผนผงัระบบสาธารณูปโภค 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 
ระบบควบคมุและขจดั

มลภาวะ

แผนผงัระบบคมนาคมและ
ขนสง่

แผนผงัระบบบรหิารจดัการนํา้ แผนผงัระบบป้องกนัอุบตัภิยั แผนผงัระบบการต ัง้ถ ิน่ฐาน
และภูมสิงัคม

(รา่ง) มาตรการระบบนเิวศและสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมแกก่ารประกอบ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ และการประกอบกจิการ



ก า ร ข ย า ย เ ข ต พื้ น ที่
รองรบันํา้ประปา ในพืน้ที่
เขตพ ัฒนา พิเศษ ภ า ค
ตะวนัออก (EEC) 
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3. ระบบการบรหิารจดัการนํา้

แผนงาน/ โครงการ หนว่ยงาน ระยะเวลา
ดาํเนนิการ

งบประมาณ 
(ลา้นบาท)

1.โครงการระบบสูบผนันํา้คลองสะพาน-อา่งฯ ประแสร์ สนง.ชป. 9 2560-2562 35
2.โครงการอาคารอดันํา้ทา้ยอา่งฯ ประแสร์ สนง.ชป. 9 2560 42
3.โครงการขดุลอกอา่งฯ ดอกกราย สนง.ชป. 9 2560-2561 50
4.โครงการอาคารบงัคบันํา้ในแมน่ํา้ระยอง สนง.ชป. 9 2560 150
5.โครงการเพิม่ความจอุา่งฯ หนองปลาไหล สนง.ชป. 9 2560-2561 175

ปรมิาณการเก็บนํา้

งบประมาณปี 2560
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ปจัจบุนั  อา่งเก็บนํา้ขนาดใหญ ่2 แหง่  ขนาดกลาง 3 แหง่ ขนาดเล็ก 
10 แหง่ ปรมิาตรเก็บกกัรวม 599.77 ลา้น ลบ.ม.   

1.ปรบัปรงุแหลง่นํา้เดมิ 7 แหง่ อา่งเก็บนํา้คลองใหญ ่อา่งเก็บนํา้หนอง
คอ้  อา่งเก็บนํา้หนองปลาไหล  อา่งเก็บนํา้บา้นบงึ  อา่งเก็บนํา้มาบ
ประชนั  อา่งเก็บนํา้คลองหลวง  อา่งเก็บนํา้คลองสยีดั  

2. พฒันาแหลง่นํา้ใหม ่4 แหง่ ในลุม่นํา้คลองวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุร ี
ประกอบดว้ย อา่งเก็บนํา้คลองประแกด อา่งเก็บนํา้คลองพะวาใหญ่
อา่งเก็บนํา้คลองหางแมว อา่งเก็บนํา้วงัโตนด  (308 ลา้น ลบ.ม.)
3. เชือ่มโยงแหลง่นํา้และรบัผนันํา้ 2 แหง่ คอื ปรบัปรงุคลองพานทอง
เพือ่ผนันํา้ไปอา่งเก็บนํา้บางพระ และโครงการผนันํา้ประแสร-์บางพระ 

4. สูบนํา้กลบัทา้ยอา่ง 2 โครงการ คอื ปรบัปรงุระบบสูบนํา้อา่งเก็บนํา้
หนองปลาไหล  และกอ่สรา้งระบบสูบผนันํา้คลองสะพาน-อา่งเก็บนํา้
ประแสร ์(55 ลา้น ลบ.ม.)
5. แผนงานป้องกนันํา้ทว่ม ประกอบดว้ย การป้องกนันํา้ทว่มในพืน้ที่
อําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ผา่นการสรา้งสถานสีูบนํา้คลองทบัมา และ
สถานสีูบนํา้หนองโพรง

6.หาแหลง่นํา้สํารอง และบรหิารจดัการความตอ้งการนํา้ โดยบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออก จาํกดั  (77 ลา้น ลบ.
ม.)

7.   1)ผนันํา้สว่นเกนิจากอา่งเก็บนํา้คลองพระสะทงึ มาเก็บในอา่งเก็บนํา้สยีดัปีละประมาณ 70-120 ลา้น ลบ.ม. เพือ่ใชใ้นพืน้ที ่และ
ผนัตอ่ไปยงัสถานสีูบนํา้พานทอง กอ่นเขา้เสน้ทอ่เดมิจากคลองพระองคไ์ชยานุชติไปลงอา่งเก็บนํา้บางพระ(70-120 ลา้น ลบ.ม.) 
และ  2) โครงการไฟฟ้าพลงันํา้สตงึมนมั โดยนํานํา้ตอ่ทอ่เขา้มาในฝั่งไทยบรเิวณจงัหวดัตราดตอนลา่งและผนันํา้ตอ่มาทางทอ่เขา้สู่

อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง (70-120 ลา้น ลบ.ม.) 
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4. ระบบการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย (โครงการบรหิารจดัการขยะครบวงจร จงัหวดัระยอง)

ปี 2551 ปี 2554 ปี 2557 ปี 2560ปี 2559

ไดร้บังบ 115 ลา้น
บาท
• กอ่สรา้งระบบ

สาธารณูปโภ
คพืน้ฐาน

• กอ่สรา้งหลมุ
ฝงักลบอยา่ง
ถูกหลกั
สขุาภบิาล บอ่
ที ่1

• ระบบบดันํา้
เสยี

ไดร้บั งบ185 ลา้น
บาท
• อาคารคดัแยก 

1 พรอ้มระบบ
เครือ่งจกัรคดั
แยกขยะ

• กอ่สรา้งหลมุ
ฝงักลบอยา่ง
ถูกหลกั
สขุาภบิาล บอ่
ที ่2

ไดร้บังบ 322  ลา้น
บาท
• อาคารคดัแยก  
2
• กอ่สรา้งหลมุ

ฝงักลบอยา่ง
ถูกหลกั
สขุาภบิาล บอ่
ที ่3 และ 4

• กอ่สรา้ง
อาคาร
องคป์ระกอบ
ผลติปุ๋ ย   

สถานขีนถา่ยฯ
(ศนูย ์อ.แกลง) 

เตาเผามลูฝอย
ตดิเชือ้

-โครงการ
กอ่สรา้งระบบ
หมกักา๊ซชวีภาพ
-โครงการบรหิาร
จดัการขยะมลู
ฝอยตกคา้ง
สะสม จงัหวดั
ระยองแบบ
บูรณาการ
- โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการ
ขยะเกาะเสม็ด

ปี 2562

โครงการ
โรงไฟฟ้า

เอกชนลงทนุ



ผงัแสดงกระบวนการจดัการขยะทีค่รบวงจรของจงัหวดัระยอง

โครงการบรหิารจดัการขยะครบวงจร จงัหวดัระยอง
(แปลงเป็นเชือ้เพลงิ RDF)

อบจ.ระยองรว่มกบั บ. GPSC. (บรษิทัในกลุม่ ปตท.)

อาคารคดัแยกขยะ บ.gpsc. (โรงที ่2)เครือ่งจกัรคดัแยก
อตัโนมตั ิ

ระบบบําบดันํา้เสยี (แบบบอ่ผึง่)  จํานวน 4 บอ่ พืน้ทีร่วม 30 ไร่

อปท. (เทศบาล/อบต.) ในจงัหวดัระยอง

ประกอบดว้ย อ.เมอืง, อ.บา้นฉาง, อ.นคิม
พฒันา, อ.บา้นคา่ย, อ.ปลวกแดง จดัเก็บ

ขยะครวัเรอืน

สง่มากําจดั วนั
ละ

1,000 ตนั

บอ่ที ่1 (6 ไร)่           บอ่ที ่2 (12 ไร)่      บอ่ที ่3 (20 ไร)่              บอ่ที ่4 (20ไร)่

ระบบหมกักา๊ซชวีภาพ
ไดร้บังบประมาณภายใตแ้ผนพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก  (งบเรง่ดว่น ปี 2560) งบ 253 ลา้นบาท 
ผลติไฟฟ้าได ้1 MW ใชเ้ป็นพลงังานทดแทนภายในศนูย์

กําจดัขยะฯ

ขยะอนิทรยี ์≈ 225 ตนั/วนั

สง่มอบ อบจ.ระยอง

สถานขีนถา่ยขยะมลูฝอยชุมชน (ศนูย ์อ.แกลง)

รบัขยะจาก อปท. 3 อําเภอ ทีอ่ยูไ่กลออกไป 60
กม.

อปท.
อ.วงัจนัทร์

อปท.
อ.แกลง

อปท.
อ.เขาชะเมา

อาคารคดัแยกขยะ อบจ.ระยอง (โรงที ่1) 
ใชแ้รงงานคนคดัแยกเป็นหลกั

โครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ 
RDF

จงัหวดัระยอง ขนาด 9.8 MW
โรงไฟฟ้าเอกชนลงทนุ ต ัง้ในพืน้ที่

ของเอกชน

โดย บ. GPSC

ขายไฟฟ้า

อบจ.ระยอง
เป็นเจา้ของ
โครงการ

บ. GPSC
เป็นผูล้งทนุ

ครวัเรอืน คดัแยกขยะทีต่น้
ทาง

ศนูยร์วบรวมขยะอนัตราย
ชุมชน 

อาคารรวบรวมขยะอนัตรายชุมชน

สง่กําจดั บ.
รบักําจดัของ
เสยีอนัตราย

ตอ่ไป

ศนูยบ์รกิารกําจดัมลูฝอยตดิเชือ้ จ.ระยอง

ความสามารถ 3.6 ตัน/วัน
มรีะบบบําบัดมลพษิทางอากาศทีไ่ดม้าตรฐาน

สถานพยาบาล/คลนิคิ ใน จ.ระยอง

RDF

≈ 350 ตนั/
วนั

ขยะทีเ่หลอืจากการคดัแยกและอนิทรยี ์
นําไปฝงักลบ ≈ 425 ตนั/วนั

RDF

กากตะกอน

กากตะกอน                 เครือ่งปัน้                   การผลติปุ๋ ย

หลมุฝงักลบ
แบบถกูหลกัสขุาภบิาล

มขียะเกา่สะสมรวม
780,000 ตนั

http://www.kpppao.go.th/images.php?style=original&src=files/com_mission/2012-07/20120705_qeahhone.jpg
http://www.kpppao.go.th/images.php?style=original&src=files/com_mission/2012-07/20120705_qeahhone.jpg
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วนัที ่4 ก.ค. 61 พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา  นายกรฐัมนตร ีพรอ้มดว้ยพลเอกอนุพงษ ์เผา่
จนิดา รมว.กระทรวงมหาดไทย   ตรวจเยีย่มการดําเนนิงานของศูนยกํ์าจดัขยะมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจร จงัหวดัระยองบรหิารจดัการประสบความสําเร็จ เพือ่เป็นตน้แบบ 1 เดยีวของประเทศ ที่
ดําเนนิการจดัการขยะสนองนโยบายของรฐับาลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เป็นตน้แบบการจดัการขยะ
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ท ัง้ประเทศ

สูก่ารเป็นศนูยข์ยะตน้แบบของประเทศ...
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5. ระบบการจดัการนํา้เสยี

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการนํา้เสยี ในพืน้ทีเ่ขต
ควบคมุมลพษิ จงัหวดัระยอง



พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่1
ประกอบด้วย เทศบาลนคร

ระยอง เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาล
ตําบลทบัมาและเทศบาลตําบลมาบข่า
พฒันา โดยอาศยัที่ต ัง้จดัการนํ ้าเส ียใน
บรเิวณพืน้ทีร่ะบบบําบดันํา้เสยีในปัจจุบนั
ของเทศบาลนครระยอง

พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่2
ประกอบด้วย เทศบาลเมอืง

มาบตาพุด โดยกําหนดใหม้กีารรวบรวมนํา้
เสยีในพืน้ทีท่ ัง้หมดไปยงัระบบบําบดันํา้เสยี
ทีด่าํเนนิการอยใ่นปจัจบนั

พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่3
ประกอบดว้ย เทศบาลเมอืงบา้นฉาง

และเทศบาลตาํบลบา้นฉางตอนบน โดยมกีาร
กําหนดพืน้ทีต่ ัง้ของระบบบําบดันํา้เสยีในพืน้ที่
ของเทศบาลเมอืงบา้นฉาง 



กจิกรรม
ระยะเวลาทีจ่ะเร ิม่ดําเนนิการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่1
1. กอ่สรา้งระบบรวบรวมนํา้เสยีเทศบาลตาํบลมาบขา่พฒันา เทศบาล
ตาํบลทบัมา เทศบาลตาํบลเนนิพระ และเทศบาลนครระยอง

2. กอ่สรา้งระบบบําบดันํา้เสยีเทศบาลนครระยอง

พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่1 (หนว่ย ลบ.) 321.6 321.6 160
พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่2
1. กอ่สรา้งระบบรวบรวมนํา้เสยีเทศบาลเมอืงมาบตาพุด

2. กอ่สรา้งระบบบําบดันํา้เสยีเทศบาลเมอืงมาบตาพุด
พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่2 (หนว่ย ลบ.) 243 162

พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่3
1. กอ่สรา้งระบบรวบรวมนํา้เสยีเมอืงบา้นฉางและเทศบาลตําบลบา้น
ฉาง
2. กอ่สรา้งระบบบําบดันํา้เสยีเทศบาลตาํบลบา้นฉาง

พืน้ทีจ่ดัการนํา้เสยีที ่3 (หนว่ย ลบ.) 222 148

รวม 321.6 564.6 322 222 148

รวมงบประมาณ 1,579,000  บาท
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6. การเชือ่มโยงระบบเทคโนโลยแีละอาํนวยความปลอดภยั

1.  ศนูยบ์ญัชาการตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิและกระจายขา่ว  
หนว่ยดาํเนนิการเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ (เทศบาลเมอืงมาบตาพดุ)

2. ศนูยเ์ฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (Environment Monitoring 
& Control Center : EMCC) (สาํนกังานนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ)  

3. ระบบเพือ่การตดัสนิใจแบบองคร์วม (Holistic Executive Support 
System)

4. ศนูยร์วบรวมขอ้มลูเพือ่การประสานงานและส ัง่การ (Intelligent 
Operation Center: IOC) (จงัหวดัระยอง)



- โครงการสํารวจประชากรแฝงในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง  
- โครงการสํารวจความตอ้งการแรงงานดา้นอาชวีศกึษาท ัง้จาก

ภาคอตุสาหกรรม และภาคการทอ่งเทีย่ว  
- โครงการจดัทําแผนแมบ่ทเพือ่รองรบัการขนสง่และการจราจร โดยวา่จา้ง

มหาวทิยาลยับรูพา ดําเนนิการออกแบบระบบรองรบัทีเ่หมาะสมต ัง้แตป่จัจบุนั ถงึปี 
2579

- โครงการสํารวจการรบัรูเ้ร ือ่งเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกของประชาชน
- โครงการจากขอ้เสนอของอนกุรรมการท ัง้ 6 ชุด

กําหนดโครงการตา่งๆ เพือ่การปฏบิตังิานเชงิรกุ 



ปญัหาทีต่อ้งเรง่ดําเนนิการ

*************************

1)  ปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เดมิ กบัสิง่ทีจ่ะเพิม่มาใหม ่(สิง่แวดลอ้ม ประชากรแฝง 
ฯลฯ)
2) มแีตโ่ครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ ่ ระดบัรองไมค่อ่ยม ี(จงัหวดังบประมาณไมพ่อ)
3) มแีผนงาน  โครงการระดบัพืน้ที ่แตไ่มใ่หง้บประมาณมาดําเนนิการ
4)  TOP DOWN คดิในระดบันโยบาย หาการมสีว่นรว่มทีห่ลงั
5) ขาดการประชาสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะโครงการใหม่ๆ   ทีจ่ะลงพืน้ที่
6) โครงการขนาดใหญใ่ชเ้วลาดําเนนิการนาน  เกดิความไมแ่นน่อน
7) ประชาชนยงัมคีวามเขา้ใจคลาดเคลือ่น โดยเฉพาะในเรือ่งประโยชนท์ีไ่ดแ้ละ
พระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก โดยเฉพาะการใหส้ทิธแิกน่กัลงทนุ
เป็นกรณีพเิศษ
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ขอ้เสนอแนะ
1) รฐับาลจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มสําหรบัแรงงานแฝง และผูเ้ก ีย่วขอ้งจํานวนมหาศาล            

ทีจ่ะเขา้มา ซึง่อาจตามมาดว้ยปญัหาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยาเสพตดิ การจราจร                       
(คนมากขึน้ ปญัหามากขึน้)

2) ตอ้งเรง่สรา้งการรบัรู ้และการมสีว่นรว่ม เร ือ่งเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก สว่น
ราชการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โรงงาน มกีจิกรรมในการสรา้งความรูเ้ร ือ่ง EEC ถา่ยทอดสู่
บคุลากรขององคก์ร    

3) พืน้ที ่EEC จําเป็นตอ้งมหีนว่ยงานทีจ่ดัทําฐานขอ้มลูกลาง (Data Center) ในขณะนี ้
และ    ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัระยองหรอืชลบรุ ีเพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่  สอบถาม ตลอดจน
การประชาสมัพนัธ ์สํานกังาน EEC ควรอยูใ่นพืน้ที ่ 

4) รายไดท้ีจ่งัหวดัระยอง เชน่ GDP ซึง่มมีลูคา่เกอืบ 9 แสนลา้นบาทตอ่ปี แตส่ง่กลบัมา
พฒันาจงัหวดันอ้ยมาก โดยเฉพาะงบพฒันาจงัหวดัซึง่ไดเ้พยีงปีละประมาณ 300 ลา้นบาท การ
เป็น EEC จะตอ้งคนืงบประมาณเพิม่เตมิใหจ้งัหวดัระยองดา้นไหน อยา่งไร  และหากเป็นไปไดค้วร
เพิม่งบประมาณเป็นพเิศษแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ที ่EEC

5) ควรใหค้วามสําคญักบัการสรา้งรายไดใ้นระดบัรากหญา้ควบคูก่บัการพฒันา
เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมตามแผนงาน/โครงการทีกํ่าหนดไว้

6) ใหค้วามสําคญัคนระยอง โดยเฉพาะแรงงานในระดบัผูบ้รหิารซึง่มนีอ้ยมาก
7) ใหค้วามสําคญักบัอําเภอทีไ่มอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ป้าหมาย เชน่ อําเภอเขาชะเมา อําเภอแกลง 

ซึง่มกัมขีอ้ทกัทว้งอยูเ่สมอ 
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