
วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

 
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ตามแผนฯ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

นาย สมหมาย ภักดีชาต ิ
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 



ประเด็นน าเสนอ 

๑ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง/ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ ๑๒ 

๓ ตัวอย่างโครงการส าคัญในการพัฒนาภาคตะวันออก 



ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเทศไทยปี 2560-2579 



เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิ

ความมั่นคง 

1 2 3 

4 5 6 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

#กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  



#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

ประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก การเมือง ภัยคุกคามจาก

ภายนอก 

ความมั่นคง 

มีเสถียรภาพ ลด/ป้องกัน เชื่อมั่น 



#ประเทศไทยปี 2579 

≤10 ยุทธศาสตร์ 

อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขัน ประเทศรายได้ระดับสูง 

13,000 
ดอลลาร์ สรอ./ปี 

การขยายตัว
GDP 

5-6% 

การสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 



#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

วัยสูงอาย ุคนทุกช่วงวัย 

มีสุขภาวะที่ดี 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

เด็กมีความรู ้
สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

มีความสุข 
มีรายได้พอเพียง 
ในการด ารงชีวิต 



#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทยีมกันทางสังคม 

ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

0.36 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient)  

ด้านรายได้ 

10% รวยสุด/ 
พื้นที่มากสุด 

10% จนสุด/ 
พื้นที่น้อยสุด 

36.81% 
ของรายได้ทั้งหมด 

1.06% 
ของรายได้ทั้งหมด 

∆=34.9 เท่า 

฿ 



#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ 

40% 
ของ 

พื้นที่ประเทศ 

ลดลง 

20-25% 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ การให้บริการประชาชน อันดับคอร์รัปชัน

ในอาเซียน 

2 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

Digital Service 
เต็มรูปแบบ 

ชัดเจน  
ทันสมัย  
เป็นธรรม 



ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนฯ 12  
ประเทศไทยปี 2564 
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 ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี กบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี  

พ.ศ. 2579 

2558 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ

ม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน  

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15 



เพื่อใหค้นไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  

เพื่อใหเ้ศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  
มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  

เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เพื่อใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  

เพื่อใหม้ีการกระจายความเจริญไปสูภู่มิภาค 

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  

ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้  

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความ
ยากจนลดลง  

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน  

มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคม
ปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  

เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่
สมบูรณ์  

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม 

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในภาครัฐและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 8: วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค  
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 10: การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

 10 ยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 



“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์
นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 

#ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

IQ ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

70% 

เด็ก 70% EQ  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

     + 500  

PISA การอ่านเพิ่มเป็น 

      85%  

การคลอดในผู้หญิงกลุ่ม 
 อายุ 15-19 ปี 

คดีอาญา 
ลดลง 

ลดลง 

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
ก า รพัฒนาทั กษะทาง
สม อ งแล ะทั กษ ะ ท า ง
สังคมที่เหมาะสม 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์  ทักษะการ
ท างานและการใช้ชี วิ ตที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

ลดปัจจั ย เสี่ ย งด้ าน
สุขภาพและทุกภาค
ส่วนค านึงถึผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

ผลักดันให้สถาบัน
ทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง 



“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็น
ธรรมและเข้มแข็ง” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แนวทาง เป้าหมาย 
เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 

 - การเข้าถึงการศึกษา     - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
 - จัดบริการด้านสุขภาพ   - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ 
 - มีท่ีดินท ากินของตนเอง  

40% 

กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน  
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ 
-ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้      
บริการ และจัดการทรัพยากร 

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพิ่มขึ้นปีละ 

15% 
+ 

อัตราการเข้าเรียนในระดับการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90  

90% 
เพิ่ มศั กยภาพชุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง 



“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง 
เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง 

อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และย่ังยืน  
ด้วยนวัตกรรม” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 
 5% 

รายได้ต่อหัวเป็น 
  
ในปี 2564  
8,200USD 

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม 

ต่อปี 

2.5% ต่อปี 

กรอบอัตราเงินเฟ้อ 
2.5 ± 1.5 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3%,4.5%,6% 
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 
59,460 bath 
ต่อครัวเรือน 

พื้นที่ที่ได้รับการพฒันาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
จ านวน 15 พื้นที่ 

ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
รายได้จากการท่องเที่ยว 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

 ว า ง อ น า คต ร า ก ฐ า น ก า ร พัฒ น า
อุตสาหกรรม 

 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
เพื่อส่งเสริมการค้าที่ เป็นธรรมและ
อ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน  

 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน 

แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง 



“คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ   
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  

เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 

เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  และแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

ปรั บปรุ ง กฎหมายและพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน 

40% 

350,000 

75% 
+ 

7% 
+ 

พื้นที่ป่าไม้ 40% 
ของพื้นที่ประเทศ 

เพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 
ปีละ 350,000 ไร ่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% +  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค   
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง 



“เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคง 
ในการพัฒนาประเทศ” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 

 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

สังคมมีความสมานฉันท์ 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร  

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 

เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมี
กลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ไม่ ส งบใน จังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุ ข แ น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี แ ล ะ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางอัตตลักษณ
และชาติพันธุ์  

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ   

ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง 

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก  

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

เป้าหมาย 

สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและ
ธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

แนวทาง 



“ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
เป็นธรรม” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

IMD 2nd  
of ASEAN 

CPI 50 + 

อปท.  ได้รับรางวัลการ 
บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงโครงสร้าง 
หน่วยงาน  
บทบาท  

ภารกิจ 

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ปรับปรุงกระบวนการ 
งบประมาณ  

สร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  

ป้องกันและปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 



"โครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล  
พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า" 

 

#ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 



ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ลดความเข้มการใช้  
พลังงานอยู่ที่  

7.7 
ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น  
12 % ของ GDP  

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก  
ณ ด่านชายแดน 

ไมน่้อยกว่า 5 %  
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้  

85%  
ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 

ขยายก าลังการผลิตน้ าประปา  
กระจายโครงข่ายน้ าประปา 
เขตนครหลวง100 % 

แนวทาง 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง
ราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน 
ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ า 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

การพัฒนาด้ านพลั ง ง าน  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    
ส่ ง เสริมการ ใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลทางธุรกิจ  สร้างความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  



“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” 

#ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 



 ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ   พัฒนาตลาด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ส่ง เสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้ านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน
บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทาง เป้าหมาย 

เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง 
พื้นฐาน วทน. ให้อยู่ ในล าดับไม่เกิน 30 
เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP  

สัดส่วนการลงทนุ R &D  
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30 

25 คน :10,000 คน  
บุคลากรด้าน R &D =  



“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
อย่างสมดุล” 

#ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 



ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

ภาคใต้ :   
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย 

พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด 

เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุม่
ในสังคม 

พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดลุ  

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน 

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาค และมี
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม 

เพิ่มจ านวนเมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ขอ ง
จังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ 

พื้ น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน 

เป้าหมาย 



“ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์  
ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างเต็มที”่ 

#ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 



ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ  

GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียน 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ 

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 

เป้าหมาย 
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทุกระดับ 

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญ 



ประเด็นน าเสนอ 

๑ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง/ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ ๑๒ 

๓ ตัวอย่างโครงการส าคัญในการพัฒนาภาคตะวันออก 



“มั่นคง”  

ความม่ันคง 

1 

2 

3 

4 

5 6 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

แผนฯ 12 ระยะ 5 ปี 
“แผนฯ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของ

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว ลงสู่การปฏิบัต ิในช่วงเวลา 5 ปี  

ภาค 
กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
 

10 ยุทธศาสตร์  

1 
2 

3 
4 5 6 7 

8 
9 
10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“กระจายความเจริญสูภู่มิภาคอย่างสมดุล” 
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 พัฒนาและฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลัก 

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่แข่งขันได้ 

• เพ่ือกระจายความ
เจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

• เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 
ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับทุกกลุม่ 

• เพ่ือพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
ให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

• เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล” 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

วัตถุประสงค์  
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ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 

•  ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง  
•  สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดบัภาคลดลง 

เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  

• ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรม
หลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

• ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ 
จากการประกอบการในพื้นที่ลดลง     

พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

•   เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

• มูลค่าการลงทุนในพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

• สถานประกอบการทีจ่ดทะเบียนในพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 

เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

เป้าหมายที่ 1 

เป้าหมายท่ี 2 

เป้าหมายท่ี 3 

เป้าหมายที่ 4 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
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แนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาภาค 

 
 

   
 
 
 

1.1 ภาคเหนือ 1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.3 ภาคกลาง 1.4 ภาคใต้ 

การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง 

1 

2 3 
2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 

3.1 พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
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เ พิ่ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
การแข่ ง ขั นของฐาน
อุตสาหกรรมเดิม และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

พัฒนา คุณภาพแล ะ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต
อาหารและสินค้าเกษตร
ให้ ทั น สมั ย แล ะ เ ป็ น
สากล  

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
แ ล ะ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และภาพลั กษณ์ ที่ ได้
มาตรฐานสากล 

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบบริหารจัดการน้ า
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า น้ า ใ น 
ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางตอนบน 

เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว น้ า 

1.3 แนวทางการพัฒนาภาคกลาง ( ภาคกลางและภาคตะวันออก )  

1 2 3 4 ฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

1. การพัฒนาภาค  



1 2 
เกษตร อุตสาหกรรม 

เพิ่มความสามารถการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรม
เดิม และส่งเสริมการพัฒนาอุตฯ แห่งอนาคต 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรให้ทันสมัยและเป็นสากล  
• รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่ชัยนาท สิงห์บุรี 

อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และประจวบฯ เป็นฐาน
ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 

• พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้เพื่อ
การส่งออก  

• ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
(โคนม โคเนื้อ : สระบุรี และราชบุรี  สุกร ไก่ เป็ด : ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา) 

• พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง
รอบอ่าวไทย ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
ต่อไป  

• ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี อยุธยา ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง ใหเ้ป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใชเ้ทคโนโลยี
ขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

• พัฒนากาญจนบุรี - ราชบุรี – เพชรบุรี
ตอนบน ใหเ้ป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และ
กลุ่มอุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา  



3 4 
ท่องเที่ยว น้ า 

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ท่ีได้มาตรฐานสากล 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า
แก้ไขปัญหาน้ าในภาคตะวันออกและภาค
กลางตอนบน 

• แก้ไขความขัดแย้งในการใช้น้ าในภาค
ตะวันออก โดยปรับปรุง/รักษาแหล่งน้ า
เดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ า
เพิ่มเติม 

• ส่งเสริมการท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก
กระจายในพ้ืนที่การเกษตรของภาคกลาง
ตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ (ชลบุรี เพชรบุรี และประจวบฯ) 
• ฟื้นฟ/ูปรับปรุง/พัฒนา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี และ

ตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  

• สนับสนุน/ส่งเสริม อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรี 
ใหเ้ป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร  

• ฟื้นฟแูละอนุรักษ์ ปราจีนบุรีและสระแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม  



ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 



สภาพทั่วไปภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกประกอบด้วย ๖ จังหวัด                                  

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

 ขนาดพื้นที่ ๒๓,๕๗๒  ตร.กม. หรือประมาณ ๑๔.๗ ล้านไร ่
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔.๖ ของประเทศ (๕๑๓,๑๒๐ ตร.กม.) 

 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาเนินสูงสลับป่าไม้ โดยตอนกลาง
เป็นที่ราบสลับภูเขา ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มน้ าและที่ราบ
ชายฝั่งทะเล 



  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ๒.๗ ล้าน ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 
๒๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  

  มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อประชากร ๔.๕ แสนบาท 

  Growth ( ปี ๕๕-๕๗ ) = ๒.๗ % 

  โครงสร้างการผลิตหลัก  
    อุตสาหกรรม ๕๗.๒% 
    ภาคเกษตร ๕.๓ % 
    ภาคบริการ ๓๗.๕ %  

เศรษฐกิจภาคตะวันออก 



  จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๔.๘๘ ล้านคน (ชาย ๒.๓๘ ล้านคน 
หญิง ๒.๕๐ ล้านคน) โดยอัตราการเพ่ิมประชากรรวมของ
ภาคในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ซึ่งสูง
กว่าอัตราการเพ่ิมประชากรเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ ของประเทศ 

สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงาน มีแนวโน้มลดลง 

ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากจ านวน 
๒,๒๒๗,๘๕๘ คน ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๒,๔๕๑,๔๗๒ คน ในปี 
๒๕๕๘ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐.๐๔ 

ประชากรภาคตะวันออก 



• จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น จาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๙.๓ ปี ในปี ๒๕๕๗ 
• ผลการสอบ O-NET ต่ ากว่าเกณฑค์่าเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา 
• สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรลดลงจาก ๒,๑๐๖ คนในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๑,๗๕๕ คน ในปี ๒๕๕๘ 
• การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ ( โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอด

เลือดสมอง ) เพิ่มขึ้น 
• คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
• คนจนมีจ านวนลดลง แต่ยังมีความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ ในปี ๒๕๕๔, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๘ 

จังหวัดระยองมีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
     ( Gini Coefficient ) เท่ากับ ๐.๒๓๑, ๐.๒๕๕ และ ๐.๓๘๑  
• อัตราการหย่าร้างมีแนวโน้มลดลง 
• ปัญหาการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง 

สังคมภาคตะวันออก 



 ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมในขณะที่พื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น 
 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ลดลง 
 พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกลดลง 
• ขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน 
• คุณภาพน้ าของภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี 
• มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
• อุทกภัยเบาบางลง 
• พื้นที่ประสบภัยแล้งลดลง 
• การกัดเซาะชายฝั่งทะเลยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง 

ทรัพยากรธรรมชาติภาคตะวันออก 

ป่าไม ้

http://sci4fun.com/kap/rama6_feb08/800/R0015205.jpg


SWOT พื้นที่ภาคตะวันออก 



 พื้นที่ศูนย์รวมอุตสาหกรรมของประเทศ 
     เป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรมหลักด้านปิโตรเคมี  
 กลั่นน้ ามัน ยานยนต์ เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า  
 และแปรรูปการเกษตร 

 แหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ 
 แหล่งผลไม้ แหล่งประมงน้ าลึก  
 และเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งทะเล 

 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 
 พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง  
 และย่านธุรกิจเจียระไนอัญมณีที่ส าคัญของประเทศ 

 ศูนย์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
 จุดผ่านแดนถาวรหาดเล็ก จังหวัดตราด  
 และบ้านแหลม บ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี 
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จุดแข็ง 



 พื้นทีร่องรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ  
 ประตูสู่เศรษฐกิจโลก เนื่องจากมีระบบโครงข่าย

การคมนาคมขนส่งค่อนข้างสมบูรณ์ ได้แก่ 
สนามบิน ท่าเรือ โครงข่ายถนน และรถไฟ ที่
สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และนานาชาติได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว  

 ทรัพยากรธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ 

จุดแข็ง ( ต่อ ) 



จุดอ่อน 
  การแย่งกันใช้น้ า 

  ความขัดแย้งระหว่างภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-การท่องเที่ยว-ชุมชนเมือง และการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ 

  สภาพโครงสร้างพื้นฐานมีลักษณะทรุดโทรม  

      และไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  

 เช่น ถนน ไฟฟ้า และประปา 

 สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 

   มลภาวะทางอากาศ ลักลอบปล่อยน้ าเสีย 

   และลักลอบปล่อยกากของเสียอันตราย 

 ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาไม่แน่นอน 

   โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน มังคุด 



การรวมกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจความร่วมมือภูมิภาค 
อนุภูมิภาค และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) 

กระแสความนิยมสินค้าและ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
ใหม่ 

ความก้าวหน้าการพัฒนา
เทคโนโลย ี

เขตเศรษฐกิจชายแดนมีความส าคัญมากขึ้น 

จะช่วยให้เกิดความตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

แต่ละภาคมีโอกาสและศักยภาพสูงในการ
ขยายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการรองรับ
กระแสความนิยมดังกล่าว 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ผลิตและการค้า 

โอกาส 



ภยัคกุคาม 

• แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง/
ยาเสพย์ติด 

• ภัยแล้ง/น้ าท่วม 
• มาตรการกีดกันที่ไม่ใช้ภาษี  
• นิยมและซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติที่ 
      ไมพ่ึงประสงค์มากขึ้น 
 



ศูนย์กลางการบิน
ในภูมิภาคเอเชีย 

อุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

ฐานการผลิตและจ าหน่าย
ผลไม้เพื่อการส่งออก  

ศูนย์กลางธุรกิจการค้า
ชายแดนและการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับกัมพูชา  

สนามบินอู่ตะเภา 

แหล่งท่องเที่ยว 
ฝั่งทะเลตะวันออก 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
พื้นที่ภาคตะวันออก 



๒.  พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตอาหาร
และสนิคา้เกษตร 

๓. ปรับปรุงมาตรฐาน
สินคา้และธุรกิจบริการ
ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

๑. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันของ
ฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการ
พัฒนาอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

๖. พัฒนาคนและชมุชนใหม้ี
คุณภาพโดยการจัดบริการ
สังคมใหม้ีคุณภาพและได ้
มาตรฐาน 

๕. พัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดนให ้
เป็นประตเูศรษฐกจิเชือ่มโยงกับ
ประเทศเพือ่นบา้นใหเ้จรญิเตบิโต
อยา่งยั่งยนืและเกดิผลทีเ่ป็นรปูธรรม 

๔. พัฒนาสภาพแวดลอ้มเมอืงส าคัญ
ของจังหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู ่เอือ้ตอ่
การขยายตัวทางเศรษฐกจิและสงัคม
อยา่งมสีมดลุ  

๗. ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ี
ความหลากหลาย อดุมสมบรูณ์ 

https://www.powerplusfb.com/rid/k2015/npl.html
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000060404&imageid=4113047
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjEva_Hpu7NAhXMQY8KHXU3DTAQjRwIBw&url=http://www.pattaya.go.th/&bvm=bv.126130881,bs.1,d.c2I&psig=AFQjCNEa6gkadVouKUQqBtga6l-hIJFmtg&ust=1468425790020185


๑)   ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

๒)   เสริมสร้างการพัฒนาสมุทรปราการ ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

๑ 
อุตสาหกรรม ๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม 

และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 



๑)   พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรี ตราด 
และฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก  

๒)   ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา 
ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๓)   พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย
ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป  

๒ 
เกษตร 

๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 



๑)   พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นฐานการ
กระจายรายได้และการสร้างงาน 

๒)   ฟื้นฟแูละปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน  

๓ 
ท่องเที่ยว 

๓. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 



 ฉะเชิงเทรา : เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 พัทยา : เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดง

สินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ ระดับ

นานาชาติ (Medical Tourism) 

 อู่ตะเภา : ศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  

 ระยอง : เมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 

๔ เมือง ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  



๑)   พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและ
เมืองไพลินของกัมพูชา 

๒)   พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา  

๕ เศรษฐกิจชายแดน ๕. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 



๑)   ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และ
กระบวนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต บริการ การตลาด 
และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี

๒)   กระจายบริการสาธารณสุขชุมชน ให้ครอบคลุมอย่างจริงจัง  

๖ 
สังคม ๖. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการ

จัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 



๑)   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม สอดคล้อง

กับศักยภาพของพื้นที่ เพ่ือคงความสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๒)   ป้องกันและควบคุมมลพิษที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน โดยเฉพาะการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของภาค การลด

และขจัดมลพิษทางอากาศ การก าจัดขยะและของเสียอันตราย และการบ าบัดน้ าเสีย เพื่อให้

ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ และมีสุขภาพท่ีดี 

๗ 
ทรัพยากร ๗. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ 



ประเด็นน าเสนอ 

๑ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง/ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ ๑๒ 

๓ ตัวอย่างโครงการส าคัญในการพัฒนาภาคตะวันออก 



แผนงานโครงการเพิม่
ศักยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม
การคา้และการลงทนุ 

แผนงานโครงการ
เพิม่ศักยภาพภาค
การเกษตร 

แผนงาน
โครงการเพิม่
ศักยภาพภาค
การทอ่งเทีย่ว
และบรกิาร 

แผนงานโครงการ
ดา้นสงัคม ยกระดับ
คณุภาพชวีติ และ

สิง่แวดลอ้ม 

แผนงานโครงการ
ขนาดใหญ ่

เกษตร อุตสาหกรรม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ท่องเที่ยว สังคม-สวล. Big rock. 

แผนงานโครงการพัฒนาพืน้ทีภ่าคตะวันออก 

แผนงานบรูณาการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งและยั่งยนื 

ใหก้บัเศรษฐกจิภายในประเทศ 
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• ยกระดับคณุภาพผลติภัณฑใ์หไ้ดม้าตรฐานระดับสากล 
• เพิม่ประสทิธภิาพระบบลอจสิตกิส ์เพือ่ลดตน้ทนุในการขนสง่
สนิคา้ 
• เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มแหลง่อตุสาหกรรมใหเ้อือ้ตอ่การเป็น
ศนูยอ์ตุสาหกรรมสมัยใหม ่
• พัฒนาจดุตรวจชายแดน 
• ปรับปรงุและพัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารทางสงัคม 

• อตุสาหกรรมเป้าหมายทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
  - ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิทีม่ศีักยภาพ (First S-curve) 
  - เตมิ 5 อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  
• พืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดนบา้นแหลมและบา้นผักกาด อ าเภอโป่ง
น ้ารอ้น จังหวดัจันทบรุ ี
• พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดนหาดเล็ก อ.คลองใหญ ่จังหวดั
ตราด 

แผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม 
การคา้ และการลงทนุ 

อตัลกัษณ์ 

กลุม่
โครงการ 



ผลไม ้จังหวดัระยองดา้น
ตะวนัออก จันทบรุ ีตราด และ
ฉะเชงิเทรา 
ขา้ว พชืผกั และประมงน า้จดื  
ฉะเชงิเทรา 
สกุรและไก ่จังหวดัชลบรุแีละ
ฉะเชงิเทรา 
ประมงและเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 
สมทุรปราการ ชลบรุ ีระยอง 
จันทบรุ ีและตราด 

๒ 

• เพิม่ประสทิธภิาพปัจจัยการ
ผลติของเกษตรกรเพือ่ลด
ตน้ทนุการผลติ 
• ปรับปรงุกระบวนการผลติและ
สรา้งมลูคา่เพิม่ใหส้งูขึน้ 
• พัฒนาระบบสิง่อ านวยความ
สะดวกในดา้นการขนสง่ การ
เก็บรักษาสนิคา้ การกระจาย
สนิคา้ บรกิารบรรจภุัณฑ ์และ
การจัดจ าหน่าย 

แผนงานโครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

แผนงานโครงการ 

อตัลกัษณ์ กลุม่โครงการ 
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• ทอ่งเทีย่วชายทะเลนานาชาตใินจังหวดัชลบรุ ี
• ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเชงิเกษตรเชงิสขุภาพและการ
ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนในจังหวัดฉะเชงิเทรา จันทบรุ ี
และตราด 
 

• ฟ้ืนฟแูละจัดระเบยีบแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
• พัฒนารปูแบบกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 
• พัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการ 
   ทอ่งเทีย่ว 
• พัฒนาการตลาด/ประชาสมัพันธ ์

 

๓.แผนงานโครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 

อตัลกัษณ์ กลุม่โครงการ 



๔. แผนงานโครงการดา้นสงัคม ยกระดบัคณุภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม 

จัดบรกิารสงัคม 
• ยกระดบัการศกึษา ทกุจังหวัด 
• กระจายบรกิารสาธารณสขุ ทกุจังหวัด 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
• เรง่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มในพืน้ทีศ่นูยก์ลางเศรษฐกจิ ระยอง ชลบรุ ี 
   และสมทุรปราการ 
• เรง่บรูณะฟ้ืนฟปู่า จันทบรุ ีฉะเชงิเทรา 
สิง่แวดลอ้ม 
• ป้องกนัและควบคมุการปลอ่ยมลพษิทางอากาศในเขตชมุชนและเขต   
อตุสาหกรรม สมทุรปราการ ระยอง  

• จัดบรกิารสงัคมใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐาน 
• ปรับปรงุการศกึษาและยกระดับฝีมอืแรงงาน 
• ยกระดับบรกิารสาธารณสขุ อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  อาชวีอนามัย ใหเ้พยีงพอและเหมาะสม 
• เพิม่สวสัดกิารทางสาธารณสขุใหแ้กผู่ด้อ้ยโอกาส 
  และผูส้งูอาย ุ

•  ลงทนุในโครงการดา้นชลประทานเพือ่แกไ้ขผลกระทบจากปัญหาน ้าทว่มและปัญหาภัยแลง้ 
•  ฟ้ืนฟสูภาพป่าตน้น ้าล าธารภาคตะวันออก 
•  แกไ้ขปัญหาจราจร เพิม่ประสทิธภิาพระบบบ าบัดน ้าเสยี ก าจัดขยะ ลดมลภาวะทางอากาศ  

อตัลกัษณ์ 

กลุม่โครงการ 
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๕. ตัวอย่าง แผนงานโครงการขนาดใหญ่ 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   
(Eastern Economic Corridor : EEC)  

โครงการพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพเิศษชายแดน
หาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เปน็
ศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย  



โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   
(Eastern Economic Corridor : EEC)  





โครงการรถไฟความเร็วสงู 

รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง 
เชื่อมต่อท่าอากาศยานหลัก ๓ แห่ง 

ระยะทาง ๒๑๑ กิโลเมตร 







ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 



ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  

ช่วงพัทยา-มาบตาพุต ระยะทาง ๓๑.๕ กิโลเมคร 









• ไฟฟ้า: พัฒนา/ปรับปรุง/ขยายระบบส่งไฟฟ้า  
• ระบบน้ า: เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ า/วางท่อส่งน้ า ปรับปรุง/เพิ่ม

ก าลังการผลิต/เพ่ิมศักยภาพบริการน้ าประปา 
• สาธารณสุข/การศึกษา ยกระดับการให้บริการ 
• เทคโนโลยสีารสนเทศ พัฒนาเชื่อมโยง 
• พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัด ( อาทิ ฉะเชิงเทรา 

พัทยา อู่ตะเภา ระยอง ) ใหเ้ป็นเมืองน่าอยูเ่อื้อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

• การจัดการขยะ/น้ าเสีย/ระบายน้ า 
• ท่องเที่ยวพัทยา : พัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย ระบบไฟฟ้าและ

โทรคมนาคมลงใต้ดิน 

 สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/ 
การพัฒนาเมือง/ท่องเที่ยว/สาธารณสุข 



ฉะเชิงเทรา : เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย  
พัทยา : เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ 

และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์
แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน 
และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับ
นานาชาติ (Medical Tourism) 

อู่ตะเภา : ศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์
อาเซียน  

ระยอง : เมืองแห่งการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจ
ทันสมัย 



โครงการพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพเิศษชายแดนหาดเลก็ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 





เปิดบริการจดทะเบียน
แรงงานในลักษณะไป-กลับ 

ก าหนดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อ
ใช้ประโยชน์ อ. คลองใหญ่ 
๘๘๘ ไร ่

การลงทุนใน SEZ ตราด 

ได้ผู้ลงทุนแล้ว คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้  
เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน)  เพื่อพัฒนา
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
นานาชาติ อาหารปลอดภัย และบริการ
การค้าระหว่างประเทศครบวงจร 

3,001 ลบ. 

การด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 



โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เปน็ศูนย์ผลไม้เมืองร้อน
แห่งเอเชีย  



  ปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
งบประมาณ 

การมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด 

พัฒนาระบบการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ 
การแปรรูปและการกระจายสินค้า 

ศูนย์ผลไม้
เมืองร้อนแห่ง

เอเชีย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ าและ
ระบบแพร่กระจายน้ า 

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ทดแทนการใช้สารเคมี 

ขยายตลาดผลไม้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดอาเซียน 

สนับสนุนการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐาน 

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเกษตร รวมถึงระบบ Logistics สนับสนุน 

วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เก็บรักษาผลไม้ด้วยความเย็นครบวงจร (ห้องเย็น) 

จัดตั้งตลาดกลาง 
สินค้าเกษตรภาคตะวันออก 

จัดตั้งนิคม 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย  



www.nesdb.go.th 


