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4 ปีี อีีอีีซีี
ก้า้วไปด้ว้ยก้นั...กั้บก้ารเติบิโติที่่�ด้ใ่นทุี่ก้มิติิิ

17 มกราคม 2560

15 พฤษภาคม 2561

คำำ�สั่่�ง คำสั่ช. ที่่� 2/2560
การพััฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิัเศษภาคตะวัันออก

พระร�ชบั่ญญ่ติิ
เขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก พั.ศ. 2561

เล่่ม 1 ปีี อ่ีอี่ซี่

พ.ร.บั. อี่อี่ซี่E E C
Eastern Economic Corridor

เขติพ่ฒน�พิเศษภ�คำติะวั่นอีอีก
“องค์์กรต้้นแบบ”

ขับเคลื่่�อนเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออกอย่างบูรณาการ
ยกระดัับเศรษฐกิจ สัังคม สัิ�งแวัดัลื่้อม สัำาเร็จอย่างยั�งย่น

ให้้ไทยก้าวัสัู่ประเทศพััฒนา

4 54 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



เมื่่�อโลกเปล่�ยน
ไทยต้้องปรัับ

“

”

เม่�อีโล่กเปีล่่�ยน
ไที่ยต้ิอีงปีร่บั

สู่่�ประเทศไทย 4.0
ยุที่ธศ�สั่ติร์ช�ติิ 20 ปีี

สั่่่ปีระเที่ศไที่ย 4.0
...สร้้างความเข้้มแข้็งจากภายใน

เชื่่�อมโยงไทยส่�โลก...

ความิก้้าวหน้าของเที่คโนโลย่อย่างรวด้เร็ว (Disruptive Technology)
และความิผัันผัวนของเศรษฐก้ิจโลก้นำาไปสู่่่ก้ารเปล่�ยนแปลงครั�งสู่ำาคัญ

ที่ั�งที่างเศรษฐก้ิจและสัู่งคมิ

จุุดเร่�มต้้น อีีอีีซีี ความิที่้าที่ายของไที่ย คือ
ก้�วัที่่นคำวั�มเปีล่่�ยนแปีล่งขอีงเที่คำโนโล่ย่

6 74 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



“ประเทศไทย...มีการล่งทีุ่นน้อีย
ก้�วัไม่ที่่นการเปลื่ี�ยนแปลื่งของเทคโนโลื่ยี

ติิดก่บัด่กรายไดั้ปานกลื่าง”

“ดัังนั�น ประเทศไทย...ต้องเร่งก�รล่งทีุ่น
เพ่ั�อก้�วัให้้ที่่นการเปลื่ี�ยนแปลื่งของเทคโนโลื่ยี

ห้ลุ่ดพ้นกับดัักรายได้ัปานกลื่าง”
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จกิฐษรศเติฤกวิ

เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในป ี2575
เศรษฐกิจไทยต้องขยายตัวประมาณ ร้อยละ 4-5 ต่อปี

15 ป
ข้ีางหน้า

• สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต
 (Demand Driven)
• สอดคล้องกับความเป็นจริงของพ้ืนฐาน
 (Fundamental Driven)
•  สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต
 (Technology Driven)

Asset
based

Value
based

รายได้
ประชากร
$5,410

ร้อยละ
4-5 ต่อปี

รายได้
ประชากร
$12,450

ประเทศพัฒนาแล้ว
ภายในป ี2575

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
จึงต้องกําหนดอุตสาหกรรมเปา้หมาย

ท่ีชัดเจนโดยจะต้อง

ช่วังระยะเวัล่�กว่ั� 10 ปีี (พ.ศ. 2548 - 2557)
• ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวัของการลื่งทุนอยู่ในระดัับตำ�าที� ร้อียล่ะ 2
• ทำาให้้อัตราการขยายตัวัของประเทศอยู่ในระดัับตำ�าที� ร้อยุละ 2-3 
 ตำ�ากวั่าศักยภาพัของประเทศ (ร้อยลื่ะ 4-5)
• ขีดัควัามสัามารถในการแข่งขันของประเทศจึงลื่ดัลื่งไม่เพีัยงพัอ
 ที�จะขับเคลื่่�อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป

น่บัจ�กน่�
• ประเทศไทยต้องผลื่ักดัันให้้อัตราการขยายตัวัของการลื่งทุนเพิั�มเป็น ร้อยุละ 10
• เพ่ั�อให้้อัตราการขยายตัวัของประเทศยกระดัับสัู่ ร้อยุละ 4-5 ตามศักยภาพั  
 ของประเทศ
• ขีดัควัามสัามารถในการแข่งขันของประเทศจึงจะเพิั�มขึ�นเพีัยงพัอที�จะก้าวัข้าม
 กับดัักรายไดั้ปานกลื่าง สัู่การเป็นประเทศพััฒนาแล้ื่วั ในปี พั.ศ. 2575

94 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ8 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



   

กลไกพ่เศษ
เร่งรัดการลงทุุน
ในอีุติสั่�ห้กรรมเป้ี�ห้ม�ย

4
พ่�นที่่�ช่ดเจน
กำาห้นดัพ่ั�นที�ชายฝ่ั่� งทะเลื่ตะวัันออก (อีสัเทิร์นซีีบอร์ดั) เป็นพ่ั�นที�แรก เน่�องจากเป็นที�รู้จัก
ของนกัลื่งทุนทั�วัโลื่ก เป็นฐานการลื่งทนุดัา้นอตุสัาห้กรรม แลื่ะนคิมอุตสัาห้กรรมที�สัำาคญั
ของประเทศ มีโครงสัร้างพ่ั�นฐานรองรับการพััฒนา

*แผนภาพัรวัม ออีซีี ีถกูบรรจใุนยทุธศาสัตร์ชาติ 20 ปี ประเดัน็ที� 9 เขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก

แผนก�รดำ�เนินก�รร่วัมก่นระห้วั่�งร่ฐแล่ะเอีกชน
รัฐกำาห้นดันโยบายแลื่ะกรอบการพััฒนาที�เห้มาะสัม เอกชนเป็นผู้ลื่งทุน

กฎห้ม�ยแล่ะอีงคำ์กรกำ�ก่บัที่่�ช่ดเจน
มี พั.ร.บ. แลื่ะมีสัำานักงานเพ่ั�อรองรับควัามต่อเน่�องของการพััฒนาพ่ั�นที�

สั่ิที่ธิปีระโยชน์ที่่�ช่ดเจน
มาตรการสั่งเสัริมการลื่งทุน การสันับสันุนให้้เกิดัระบบนิเวัศดั้านการลื่งทุน (Investment 
Eco System) แลื่ะกำาห้นดัเป็นเขตเศรษฐกิจพิัเศษ เพ่ั�อให้้ทำางานไดั้ผลื่อย่างรวัดัเร็วั

ระยอง

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

01

02

04

03

จุึงเป็ีนจุุดเร่�มต้้น
เขต้พัฒนาพ่เศษภาคต้ะวัันอีอีก หรือี อีีอีีซีี*

ติ่อียอีดคำวั�มสั่ำ�เร็จ

EASTERN SEABOARD
สู่่่ก้ารพลิก้โฉมิเศรษฐกิ้จครั�งสู่ำาคัญ ขับเคลื�อนอุติสู่าหก้รรมิเป้าหมิายด้้วยเที่คโนโลย่และนวัติก้รรมิขั�นสู่่ง
เก้ิด้โครงสู่ร้างพื�นฐานเชื่ื�อมิโยงอย่างไร้รอยต่ิอ พัฒนาความิร่้ เที่คโนโลย่ใหมิ่ สู่ร้างบุคลาก้รที่ัก้ษะสู่่ง 

ก้ารพัฒนาพื�นท่ี่� อ่อ่ซี่ จึงไม่ิใช้ื่งบประมิาณมิาก้ สู่ำาเร็จได้้ติามิเป้าหมิาย 
สู่ร้างก้ารลงทีุ่น เสู่ริมิศัก้ยภาพด้้านเที่คโนโลย่ให้เพิ�มิขึ�น อย่างรวด้เร็ว

10 114 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ม่อีงคำ์กรกำ�ก่บัด่แล่อีย่�งถ�วัร

ม่กระบัวันก�รที่ำ�ง�นอีย่�งช่ดเจน

กอีงทีุ่นพ่ฒน� “เขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก”
โดยไม่ที่ิ�งใคำรไวั้ข้�งห้ล่่ง

• คณะกรรมการนโยบายโดัยมีนายกรัฐมนตรี      
  เป็นประธาน แลื่ะรัฐมนตรี 14 คน
• สัำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิัเศษ   
  ภาคตะวัันออก

• EIA/PPP/ผังเม่อง/One Stop Service ฯลื่ฯ
• เขตสั่งเสัริมเศรษฐกิจพิัเศษ
• สัิทธิประโยชน์ (ภาษี/visa/work permit ฯลื่ฯ)

• แผนบูรณาการแลื่ะงบประมาณเพ่ั�อการพััฒนาท้องถิ�น

อีีอีีซีี มี พ.ร.บ. รอีงรับ
เพ่ื่�อค์วามต่้อเน่�องของการพัื่ฒนาพ่ื่�นท่�

พระร�ชบั่ญญ่ติิ
เขติพ่ฒน�พิเศษภ�คำติะวั่นอีอีก พ.ศ. 2561

เหตุ้ผลในการประกาศใช้พื่ระราชบัญญัต้ิฉบับน่�
ค่อ ดั้วัยภาคตะวัันออกเป็นพ่ั�นที�ที�มีศักยภาพัทางเศรษฐกิจสูัง ห้ากมีการพััฒนาพ่ั�นที�อย่างต่อเน่�อง เป็นระบบแลื่ะโดัยสัอดัคลื่้องกับ
ห้ลื่กัการพััฒนาอยา่งยั�งยน่ โดัยจะทำาให้ก้ารใช้ที�ดันิในภาคตะวันัออกเป็นไปอยา่งเห้มาะสัมกบัสัภาพัแลื่ะศักยภาพัของพ่ั�นที� ไดัอ้ยา่งแท้จรงิ 
ทั�งยังจะช่วัยเพิั�มขีดัควัามสัามารถในการแข่งขันของประเทศโดัยรวัม โดัยเฉพัาะอย่างยิ�งการสั่งเสัริมให้้มีการประกอบพัาณิชยกรรม
แลื่ะอตุสัาห้กรรมที�ใชเ้ทคโนโลื่ยีขั�นสังูแลื่ะทันสัมัย สัรา้งนวัตักรรม แลื่ะเป็นมิตรตอ่สัิ�งแวัดัล้ื่อม แลื่ะการเกษตรกรรมดัั�งเดิัม ตลื่อดัจนวิัถชีวีัติ
ของชมุชนในพ่ั�นที�ดังักลื่า่วั แตก่ฎห้มายที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นป่จจบุนัไม่เอ่�อตอ่การพััฒนาพ่ั�นที�ตามแนวัทางดังักล่ื่าวั ไมม่กีารวัางแผนการบรหิ้ารพ่ั�นที�
แบบองค์รวัม การพััฒนาดั้านต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างแยกสั่วันแลื่ะกระจัดักระจาย ผลื่ของการขาดัการบูรณาการดัังกลื่่าวั ทำาให้้ไม่สัามารถ
พััฒนาพ่ั�นที�ภาคตะวัันออกไดัอ้ยา่งเตม็ศักยภาพั ทั�งการจดััทำาระบบสัาธารณูปโภคขั�นพ่ั�นฐานของห้น่วัยงานของรัฐตา่ง ๆ ยงัขาดัควัามต่อเน่�อง 
แลื่ะเช่�อมโยงกัน จึงควัรกำาห้นดัให้้ภาคตะวัันออกเป็นเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก มีการวัางแผนการใช้ประโยชน์ที�ดัินในพ่ั� นที�
ชดััเจนแลื่ะเห้มาะสัมกับสัภาพัแลื่ะศักยภาพัของพ่ั�นที� สัอดัคลื่อ้งกบัห้ลัื่กการพััฒนาอย่างยั�งยน่ มีการบรูณาการ การจดััทำาโครงสัรา้งพ่ั�นฐาน 
แลื่ะสัาธารณูปโภคให้้ต่อเน่�องแลื่ะเช่�อมโยงกันทั�งในแลื่ะนอกเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก พััฒนาเม่องให้้มีควัามทันสัมัยระดัับนานาชาติ
ที�เห้มาะสัมต่อการอยูอ่าศัยแลื่ะการประกอบกจิการ มกีารให้บ้รกิารภาครฐัแบบเบด็ัเสัรจ็ครบวังจร รวัมทั�งให้ส้ัทิธิประโยชน์แกผู่ป้ระกอบกจิการ
ในเขตสั่งเสัริมเศรษฐกิจพิัเศษเป็นการเฉพัาะ จึงจำาเป็นต้องตราพัระราชบัญญัตินี�

1

3

2

134 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ12 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



• พััฒนา ออีซีี ีให้เ้ปีน็พ่�นที่่�ติน้แบับัที�มกีารพััฒนาเศรษฐกจิ
สัังคม แลื่ะสัิ�งแวัดัล้ื่อมอย่างเป็นระบบ มีกฎห้มายองค์กร
ดัำาเนนิการ แลื่ะมภีารกจิชดััเจนของการพััฒนาเชิงพ่ั�นที�อ่�น ๆ
ในอนาคต

• ให้ค้วัามสัำาคญักบัการสั่่�งสั่มแล่ะนำ�เที่คำโนโล่ยส่ั่มย่ให้ม่
มาใชป้ระโยชนใ์นการสัรา้งรายไดั ้แลื่ะสัร้างคณุภาพัชีวัติที�ดัี
ให้้กับสัังคม

• ดัำาเนินการเชงิรุกแบบบรูณาการอย่างเบ็ดัเสัรจ็ ครบวังจร
ภายใต้กรอบเวัลื่า โดัย คำวั�มรว่ัมมอ่ีอีย่�งใกล่ช้ดิระห้ว่ั�ง
ภ�คำร่ฐ-เอีกชน-ปีระช�ชน ทั�งในสั่วันกลื่าง สั่วันภูมิภาค
แลื่ะสั่วันท้องถิ�น โดัยคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศ แลื่ะ
ประชาชนในพ่ั�นที�เป็นสัำาคัญ

• ร่วัมผลื่ักดัันแผนภ�พรวัม เพ่ั�อการพััฒนาเขตพััฒนา
พิัเศษภาคตะวัันออกให้้บรรลืุ่ตามเป้าห้มายของประเทศ

• จัดัทำาโคำรงสั่ร้�งพ่� นฐ�นแล่ะระบับัสั่�ธ�รณู่ปีโภคำ
ที่่�ม่ปีระสิั่ที่ธิภ�พ มีควัามต่อเน่�อง ประชาชนสัามารถ
เข้าถึงไดั้โดัยสัะดัวัก แลื่ะเช่�อีมโยงก่นอีย่�งเปี็นระบับั
โดัยสัมบูรณ์

• กำาห้นดัก�รใช้ปีระโยชน์ในที่่�ดินอีย่�งเห้ม�ะสั่มกับ
สัภาพัแลื่ะศักยภาพัของพ่ั�นที�โดัยสัอดัคลื่้องกับห้ลื่ักการ
พััฒนาอย่างยั�งย่น

• พ่ฒน�เม่อีงให้้ม่คำวั�มที่่นสั่ม่ยระด่บัน�น�ช�ติิ
ที�เห้มาะสัมตอ่การอยูอ่าศัยอยา่งสัะดัวัก ปลื่อดัภยั เขา้ถงึไดั้
โดัยถ้วันห้น้า แลื่ะสั่งเสัริมการประกอบกิจการอย่างมี
ประสัิทธิภาพั

พม่า

ลาว

กัมพูชา

ประเทศไทย

เวียดนาม

สถานีดอนเมือง

สถานีสุวรรณภูมิ

สถานีบางซ่ือ

สถานีมักกะสัน
สถานีฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ชลบุรี

สนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือสัตหีบ
ท่าเรือมาบตาพุด

ระยอง

สถานีชลบุรี

สถานีศรีราชา

สถานีพัทยา

สถานีอู่ตะเภา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบิน

แนวเส้นทางรถไฟทางคู่เช่ือม 3 ท่าเรือ

แนวเส้นทางมอเตอร์เวย์
กรุงเทพ-พัทยา-ระยอง

“เปี็นอีงคำ์กรติ้นแบับั
ในก้ารขับเคลื�อนสู่ิ�งแวด้ล้อมิ ยก้ระดั้บเศรษฐก้ิจ สู่ังคมิ

และสู่ิ�งแวด้ล้อมิให้สู่ำาเร็จอย่างยั�งยืน เพื�อให้ประเที่ศไที่ย้ป้นประเที่ศพัฒนา”

วั่สััยทัุศน์ และพันธก่จุ
อีีอีีซีี

อี่อี่ซี่ ติ้นแบับั
การพััฒนาพ่ั�นที�
เป็นครั�งแรก

14 154 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



เป้ีาหมาย อีีอีีซีี
“สะสมการลงทุุนและเทุคโนโลยีี 
เพ่ื่�อสร้างรายีได้้ พัื่ฒนาประเทุศ
และยีกระด้ับ คุณภาพื่ชีีวิิต
ประชีาชีนในพ่ื่�นทุี�”
ปีรบ่ัโคำรงสั่ร�้งภ�ยในปีระเที่ศ
“สัรา้งควัามสัามารถในการรับ การใช้
แลื่ะการพััฒนาเทคโนโลื่ย ีผา่นการลื่งทุน”
(คนไทยและธุรุกจิไทยในทกุระดับั)

ปีรบ่ัชว่ัติิคำวั�มเป็ีนอีย่ข่อีงปีระช�ชนในพ่�นที่่�
“นำาเทคโนโลื่ยแีลื่ะการลื่งทุนให้เ้กดิัการสัรา้งงาน 
แลื่ะคณุภาพัชวีัติที�มั�นคงให้ก้บัธรุกจิแลื่ะประชาชนในพ่ั�นที�”

ภารก่จุ อีีอีีซีี
“อีอีซีี เป็นองค์กรต้นแบบ
การพัื่ฒนาพ่ื่�นทุี�เชีิงยีุทุธศาสตร์”
1. กำาห้นดัแผนภาพัรวัมการพััฒนาพ่ั�นที� แลื่ะผลื่กัดันัควัามรว่ัมมอ่ให้บ้รรลื่เุป้าห้มาย
2. การพััฒนาโครงสัร้างพ่ั�นฐานที�ทันสัมัยแลื่ะโครงสัร้างพ่ั�นฐานดัิจิทัลื่
3. การสั่งเสัริมแลื่ะสันับสันุนการพััฒนา แลื่ะลื่งทุนใน 12 อุตสัาห้กรรมเป้าห้มาย
4. การยกระดับัคณุภาพัชวีัติ การวัางผงัการใชพ่้ั�นที� แลื่ะการพััฒนาเมอ่งที�ทนัสัมยั
  รวัมถึงการสั่งเสัริมการท่องเที�ยวัในพ่ั�นที�
5. การพััฒนาชีวิัตควัามเป็นอยูข่องประชาชนแลื่ะชมุชนที�ครอบคลื่มุไปถงึการศึกษา
  การดัูแลื่สัุขภาพั สัิ�งแวัดัลื่้อม สัาธารณูปโภคพ่ั�นฐาน แลื่ะการพััฒนาชุมชน

174 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ16 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



การขัับเคลื่่�อนแผนงาน อีอีซีีการขับเคลื�อีนแผนงาน อีีอีีซีี
ปัจจุบันอยี่�ระยีะทุี� 3 ก้าวิส่�ระยีะทุี� 4

พ.ร.บ. อีอีซี
และแผนภาพรวมการพัฒนา

เร่งดึงดูดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

ให้ประชาชนและชุมชน

โครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักท่ีสําคัญ

การชักจูง การลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เทคโนโลยี/ความรู้/บุคลากร

01

02

03

04

วิถีชีวิตแบบใหม่
ประชาชน - ชุมชน

รายได้ดี ชีวิตมีสุข
มีงานทํา - สุขภาพ - เมืองน่าอยู่

18 194 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



เปี้�ห้ม�ยม่ล่คำ่�ก�รล่งทีุ่น อี่อ่ีซี่
(พั.ศ. 2561-2565)

ก�รล่งทีุ่นที่่� อีนุม่ติิแล่้วั
(พั.ศ. 2561-2564)

อีอีซี

การพัฒนาเมืองใหม่
400,000 ล้านบาท

(1.15 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพัฒนา
การท่องเที่ยว

200,000 ล้านบาท
(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การลงทุน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

500,000 ล้านบาท
(1.4 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

35,300 ล้านบาท
(1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการรถไฟทางคู่
64,300 ล้านบาท

(1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง

200,000 ล้านบาท
(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3

150,000 ล้านบาท
(4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3

11,100 ล้านบาท
(0.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
200,000 ล้านบาท
(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ปีระม�ณู1.7ล่้�นล่้�นบั�ที่
(~51.5 หมิื�นล้านด้อลลาร์สู่หรัฐ)

ที่ั�งภาครัฐและภาคเอก้ชื่น

ปีระม�ณู1.7 ล่้�นล่้�นบั�ที่
(~5.0 หมิื�นล้านด้อลลาร์สู่หรัฐ)

ที่ั�งจาก้ภาครัฐและภาคเอก้ชื่น

บั่รณู�ก�รพ่ฒน�เชิงพ่�นที่่�
(ปีี 2561-2564)
อีนมุ่ติแิล่ว้ั 82,000 ล้่�นบั�ที่
ลื่งทนุแล้ื่วั 58,895 ล้ื่านบาท (ปี 2561-2564)
เห้ล่ื่อรอลื่งทนุ 23,105 ล้ื่านบาท (ปี 2565-2567)
เอกชนร่วัมลื่งทุน 3,489 ลื่้านบาท*

สั่ร้�งโคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�นห้ล่่ก
4 โคำรงก�รสั่ำ�คำ่ญ
(ร่วมิลงทีุ่น รัฐ-เอก้ชื่น)
ม่ล่คำ่� 655,821 ล้่�นบั�ที่**
ลื่งทุนปี 2563 : 608 ลื่้านบาท
ลื่งทุนปี 2564 : 26,558 ลื่้านบาท
ลื่งทุนตลื่อดัระยะเวัลื่าที�เห้ลื่่อ
ของโครงการ 628,655 ลื่้านบาท

ข่บัเคำล่่�อีนก�รล่งทีุ่น
อีุติสั่�ห้กรรมเปี้�ห้ม�ย
เที่คำโนโล่ย่ข่�นสั่่ง
(ออก้บัติรสู่่งเสู่ริมิก้ารลงทีุ่น
โด้ย BOI) ปี 2561 – 2564
ม่ล่คำ�่ก�รอีอีกบ่ัติรแล่ว้ั
985,799 ล่�้นบั�ที่

อนุมิัติิ
ก้ารลงทีุ่นแล้ว

1,723,620
ล้านบาทุ

(เป็นไปติามิเป้าหมิาย
1.7 ล้านล้านบาที่)

* ประมาณการ
**ตัวัเลื่ขทั�งห้มดั เป็นมูลื่ค่าประมาณการเงินลื่งทุนรวัมตลื่อดัระยะเวัลื่าโครงการ
  (Nominal Value) ซีึ�งอาจมีการปรับเปลื่ี�ยนในแต่ลื่ะช่วังเวัลื่า

ข้อมูลื่ ณ 31 ธันวัาคม 2564

20 214 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



การขับเคลื�อีน
เขติพัฒนาพิเศษภาคติะวันออก้ (อ่อ่ซ่ี)
อย่างเป็นร่ปธรรมิ

ม่ต้่
สั่ร้�งโคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�นสั่ำ�คำ่ญ
ดัึงลื่งทุน ลื่ดัภาระดั้านงบประมาณ
ประเทศเกิดัการพััฒนาดั้านเศรษฐกิจ-สัังคม

ข่บัเคำล่่�อีนก�รล่งทีุ่นเที่คำโนโล่ย่ระด่บัสั่่ง
ในอุตสัาห้กรรมเป้าห้มาย เพิั�มขีดัควัามสัามารถ
ในการแข่งขันให้้เศรษฐกิจไทย เติบโตไดั้ในระยะยาวั

บั่รณู�ก�รพ่ฒน�พ่�นที่่� ร่วัมก่บัชุมชน
ยกระดัับสัังคม เคียงคู่ สัิ�งแวัดัลื่้อม สัร้างงานให้ม่
รายไดั้สัูง นำาไปสัู่การมีคุณภาพัชีวัิตดัี ของประชาชน

ม่ต้่

สั่่งเสั่ริมก�รล่งทีุ่นเที่คำโนโล่ย่
ด้วัยนวั่ติกรรมข่�นสั่่ง

ยกระด่บัก�รพ่ฒน�ร่วัมก่บัชุมชน

22 234 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



สั่ร้�ง
โคำรงสั่ร้�งพ่� นฐ�นสั่ำ�คำ่ญ
ดังึลื่งทนุ ลื่ดัภาระด้ัานงบประมาณ
ประเทศเกิดัการพััฒนาด้ัานเศรษฐกิจ-สังัคม 

4ปีี อี่อี่ซี่

24 254 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ประเทศไทย

สถานีดอนเมือง

สถานีสุวรรณภูมิ

สถานีบางซ่ือ

สถานีมักกะสัน
สถานีฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ชลบุรี

สนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือสัตหีบ

ท่าเรือมาบตาพุด

ระยอง

สถานีชลบุรี

สถานีศรีราชา

สถานีพัทยา

สถานีอู่ตะเภา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบิน

แนวเส้นทางรถไฟทางคู่เช่ือม 3 ท่าเรือ

แนวเส้นทางมอเตอร์เวย์
กรุงเทพ-พัทยา-ระยอง

1 รถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบิน

2 สนามบินอู่ตะเภา

3 ท่าเรือมาบตาพุด

4ท่าเรือแหลมฉบัง

โคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�นสั่ำ�คำ่ญ
เช่�อีมติ่อีทีุ่กก�รล่งทีุ่นในอี่อี่ซี่  

26 274 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



โครงการ
สนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก 
มูลค่าโครงการ 204,240 ล้านบาท

โครงการ
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ท่าเทียบเรือ F, E และ E0
มูลค่าโครงการ 110,115 ล้านบาท

โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
มูลค่าโครงการ 276,561 ล้านบาท

รัฐลงทุน 159,938 ล้านบาท

เอกชนลงทุน 116,623 ล้านบาท

รัฐลงทุน 48,329 ล้านบาท

เอกชนลงทุน 61,786 ล้านบาท

รัฐลงทุน 17,674 ล้านบาท

เอกชนลงทุน 186,566 ล้านบาท

เปิดดําเนินการ
2569

เปิดดําเนินการ
F1 - 2568
F2 - 2572

เปิดดําเนินการ
2568

รัฐลงทุน 12,900 ล้านบาท

เอกชนลงทุน 52,005 ล้านบาท
ช่วงที่ 1 : 44,505 ล้านบาท
ช่วงที่ 2 : 7,500 ล้านบาท

โครงการ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  
มูลค่าโครงการ 64,905 ล้านบาท

(ไม่รวมพ้ืนที่อุตสาหกรรมการบิน Aviation Technical Zone)

เปิดดําเนินการ (ช่วงที่ 1)
ท่าเรือก๊าซส่วนที่ 1 - 2569
ท่าเรือก๊าซส่วนท่ี 2 - 2575

“ม่ล่ค่ำ�ก�รล่งทุี่นโคำรงก�รโคำรงสั่ร้�งพ่� นฐ�น
ห้ล่่กใน อ่ีอี่ซี่ 655,821 ล่้�นบั�ที่”

ก�รล่งทีุ่นโคำรงก�ร
โคำรงสั่ร้�งพ่� นฐ�น

รูปแบบการร่วัมลื่งทุนระห้วั่างรัฐแลื่ะเอกชน (PPP)

UTP : ยอด้รวมิเงนิลงที่นุภาคเอก้ชื่นในโครงก้าร ซึี�งแบ่งเป็น 4 ระยะ
HSR : รฐัลงที่นุคา่งานโยธาโด้ยเอก้ชื่นลงที่นุใหก้้อ่น และรฐัที่ยอยจ่ายคนื ปีละ 14,965 ลา้นบาที่ เปน็เวลา 10 ปี เริ�มิจา่ยเมิื�อเปดิ้ด้ำาเนนิก้าร ประมิาณป ี2569
MTP (ช่ื่วงที่่�1) : เงนิลงที่นุของก้ารถมิที่ะเลและที่า่เรอืก้า๊ซี อ้างอิงจาก้แบบจำาลองที่างก้ารเงินของเอก้ชื่น (As contract)
MTP (ช่ื่วงที่่�2) : - เงนิลงที่นุของชื่ว่งที่่� 2 อ้างอิงจาก้รายงานก้ารศึก้ษาความิเป็นไปได้ข้องโครงก้าร (As feasibility study)
  - เงนิลงที่นุในสู่่วนของพื�นที่่�หลงัที่ำาและธุรก้จิท่ี่�เก้่�ยวเนื�อง ใชื่สู้่มิมิตุิฐิานว่า เปน็ก้รณ่ก้ารก้อ่สู่รา้ง Tank farm

LCP : 1) เงนิลงที่นุของภาคเอก้ชื่น
           - เงนิลงที่นุของโครงก้ารฯ ในสู่ว่นของที่า่เที่ย่บเรอื F อา้งองิจาก้แบบจำาลองที่างก้ารเงนิของเอก้ชื่น (As Contract)
           - เงนิลงที่นุของโครงก้ารฯ ในสู่ว่นของที่า่เที่ย่บเรอื E และ E0 อา้งองิจาก้รายงานก้ารศึก้ษาความิเปน็ไปได้ข้องโครงก้าร (As Feasibility Study) 
       2) เงินลงที่นุของภาครฐั
 - เงนิลงที่นุภาครฐั ที่ั�งหมิด้ 48,329 ล้านบาที่ ซีึ�ง ก้ที่ที่. ได้ล้งที่นุไปแลว้ 3,953 ล้านบาที่ ในป ี2561
 - เงนิลงที่นุโด้ย ก้ที่ที่. ขอ้มิล่ติามิก้ารศกึ้ษาความิเปน็ไปได้ข้องโครงก้าร (Feasibility Study) และก้ารที่บที่วนรายงานก้ารศกึ้ษาฯ
 - เงนิลงที่นุโด้ย ก้ที่ที่. เปน็เงนิลงที่นุระยะที่่� 3 ที่ั�งหมิด้ 

หมายุเหตุ้: ต้ัวเลขทั�งหมดมูลค์่าเงินลงทุนรวมต้ลอดระยุะเวลาโค์รงการ (Nominal Value)

ร่ฐล่งทีุ่น 238,841 ล่้�นบั�ที่ (36%)

ร่ฐได้ผล่ติอีบัแที่นสุั่ที่ธิ 210,352 ล้่�นบั�ที่

เอีกชนล่งทีุ่น 416,980 ล่้�นบั�ที่ (64%)

28 294 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



คำวั�มสั่ำ�เร็จ อี่อี่ซี่
4 โคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�น 6.5 แสั่นล่้�นบั�ที่

เงินลงทุนของค์นไทยุ...ไม่เป็นหน่�ต้่างประเทศ
ไม่ใช้งบประมาณ...ไม่เป็นหน่�สาธ์ารณะ

ใช้เงินไที่ย...ใช้คำนไที่ย...ใช้บัริษ่ที่ไที่ย
รัฐได้ผลต้อบแทน 2 แสนล้านบาท

ติ้นแบับัก�รพ่ฒน�ปีระเที่ศอีย่�งย่�งย่น
 ถื่อเป็นประวัต้ิศาสต้ร์ ค์วามสำาเร็จัค์รั�งสำาค์ัญของประเทศและของ อ่อ่ซี่ 
ที่่�ขับเคลื�อนก้ารลงทีุ่น ยก้ระดั้บโครงสู่ร้างพื�นฐานขนาด้ใหญ่ เกิ้ด้ประโยชื่น์ติ่อประเที่ศ
และประชื่าชื่นคนไที่ยที่ั�งในปัจจุบันและอนาคติ วางราก้ฐานเพิ�มิความิเข้มิแข็งให้เศรษฐก้ิจ 
ยก้ระด้บัรายได้้ของชื่มุิชื่น และที่ำาใหค้ณุภาพชื่ว่ติิคนไที่ยทุี่ก้คนด้ข่ึ�นอย่างสู่มิด้ลุ และยั�งยนื 
นคือเป้าหมิายหลัก้ของ อ่อ่ซี่

 ค์วามสำาเร็จัน่� ยุังสะท้อนให้เห็นถืึงหลักฐานเชิงประจัักษ์์ ถึงก้ารสู่ร้างนวัติก้รรมิ 
เพื�อก้ารลงทีุ่นของประเที่ศ ภายีใต้หลักคิด้ 4 โครงการ ได้้แก้่

ปีระเที่ศไที่ยก้�วัไปีส่่ั่ก�รพ่� งพ�ตินเอีง 

เอีกชนไที่ย ธุรกิจไที่ย แข็งแรง
ร่วัมกระบัวันก�รพ่ฒน�ปีระเที่ศได้ 

ร่ฐไม่ต้ิอีงใช้งบัปีระม�ณู
แล่ะได้ผล่ติอีบัแที่นสัุ่ที่ธิสั่่งถ่ง 2 แสั่นล้่�นบั�ที่

เอีกชนร่วัมล่งทีุ่นก่บัภ�คำร่ฐ
ค่ำอีก�รสั่ร้�งคำวั�มม่�นใจในอีน�คำติขอีงปีระเที่ศ 

1

2

3

4

 การลงทุนโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานหลักใน อ่อ่ซ่ี ค์รั�งน่� ไม่พึื่�งพิื่งเงินกู้
จัากต้่างประเทศ ติ่างจาก้อด้่ติที่่�ผั่านมิา ที่่�ก้ารลงทีุ่นติ้องก้่้เงินติ่างประเที่ศ
มิาที่ำาโครงก้ารอันจะที่ำาใหเ้ก้ดิ้ภาระที่างก้ารคลงัในระยะยาวที่่�ติอ้งที่ยอยชื่ำาระเงินติน้
และด้อก้เบ่�ยเงินก้่้

 ความิร่วมิมืิอภาครัฐและเอก้ชื่นแบบลงติัว สู่ะที่้อนถึงภาคเอก้ชื่นไที่ย
มิ่ความิแข็งแก้ร่งเป็นแก้นหลัก้นำาพันธมิิติรบริษัที่ติ่างชื่าติิ มิาร่วมิที่ำางานให้คนไที่ย
ด้้วยก้ัน แนวที่างใหม่ิท่ี่�เก้ิด้ขึ�นน่� คือ ก้ารใช้ื่บริษัที่ไที่ย ใช้ื่คนไที่ย และใช้ื่เงินไที่ย
ในก้ารลงทุี่นท่ี่�จะสู่ร้างงานและเงินหมิุนเว่ยนในประเที่ศ เกิ้ด้ก้ารที่ว่ค่ณติ่อระบบ
เศรษฐก้จิ (Multiplier Effect) เพิ�มิขึ�นหลายเที่า่ มิล่คา่ก้ารลงที่นุก้วา่ 6 แสู่นล้านบาที่
 เกดิการสรา้งงาน และสรา้งรายุไดใ้หก้บับรษิ์ทัไทยุรายุใหญ ่และรายุเลก็
รวมทั�งระดับชุมชน นอกจัากนั�นยุังสร้างรายุได้จัากภาษ่์ โดยุเฉพื่าะภาษ่์
ทางอ้อมจัำานวนมาก

 สู่นิที่รพัยท์ี่่�นำามิาด้ำาเนนิก้ารลงที่นุโครงสู่รา้งพื�นฐานโด้ยบรหิารรว่มิก้บัเอก้ชื่น
ถอืเปน็ก้ารสู่รา้งมิล่คา่เพิ�มิ เก้ดิ้มิล่คา่ลงที่นุมิาก้ก้วา่ 650,000 ลา้นบาที่ ที่ำาใหร้ฐับาล
ประหยัด้งบประมิาณของประเที่ศ และยังสู่ร้างรายได้้สูุ่ที่ธิให้ก้ับภาครัฐ เป็นม่ิลค่า
ปัจจุบันมิาก้ก้ว่า 200,000 ล้านบาที่

 ก้ารลงที่นุโครงสู่รา้งพื�นฐานหลกั้ใน ออ่ซ่่ี ที่ั�ง 4 โครงก้าร ที่่�เปน็ก้ารรว่มิที่นุ
ร่ปแบบ PPP แสู่ด้งให้เห็นว่า รัฐ-เอก้ชื่น สู่ามิารถร่วมิมืิอก้ันสู่ร้างประโยชื่น์ให้ก้ับ
ประเที่ศได้ ้และก้ารที่่�เอก้ชื่นมิั�นใจนำาเงนิมิาลงทุี่น รว่มิลงทุี่นก้บัรฐับาล คอืก้ารก้ารนัติ่
ความิร่วมิมิือก้ันอย่างมิั�นใจในอนาคติ 
 ทำาใหป้ระเทศไทยุ กำาลงักา้วสู่การสร้างอนาค์ต้ใหม่รว่มกนัทั�งประเทศ
รัฐ-เอกชน และประชาชน ให้แก่ค์นไทยุทุกค์นอยุ่างยุั�งยุ่น

สั่แกนร่บัชมวัิด่โอี สั่แกนอี่�น e-book

วิด่โอ
เร่�องค์วามสำาเร็จั อ่อ่ซี่
4 โค์รงสร้างพ่ื่�นฐาน

e-book
เร่�องค์วามสำาเร็จั อ่อ่ซี่
4 โค์รงสร้างพ่ื่�นฐาน
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2564

ส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างคืบหน้า 86%
ให้กับเอกชนคู่สัญญาแล้ว ประมาณ 3,800 ไร่
คู่ขนานยกระดับบริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
รองรับผู้โดยสารมากขึ้น

2565
เริ่มก่อสร้าง
ตอกเสาเข็ม

2566
ก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟฯ

2567
นําเข้าขบวนรถไฟฯ

2569
เปิดดําเนินการ“ยกระดับแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โฉมใหม่

สู่การเดินทางรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย”

กรุงเทพฯ

สนามบินดอนเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินอู่ตะเภา

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

ระยะทางการก่อสร้าง
ทางรถไฟฯ รวม 220 กม.

จากดอนเมือง - สุวรรณภูมิ 
(ความเร็ว 160 กม./ชม.)

จากสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที

(ความเร็ว 250 กม./ชม.)

เดินหน้า...ไม่หยุด

24 ตุลาคม 2562 
ลงนามสัญญา PPP
โครงการท่ี 2 ในพ้ืนท่ี อีอีซี2

เชื่อม 3 สนามบิน
อย่างไร้รอยต่อ

ใช้เวลาเดินทางจากรุงเทพฯ-ระยอง
ไม่เกิน 60 นาที

เจาะลึึกเจุาะลึก
รถไฟควัามเร็วัสัูง
เชื่ื�อมิ 3 สู่นามิบิน

32 334 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



กรุงเทพฯ

สนามบินดอนเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินอู่ตะเภา

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

ช่วงพญาไท - ดอนเมือง

ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา

· เข้าพ้ืนที่เตรียมออกแบบและก่อสร้าง

· โครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (ARL)
งานปูวัสดุพ้ืนทางหินคลุก

งานปูทางเท้า
งานแสตมป์คอนกรีต จุดรอรถ

งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน
ที่สถานีราชปรารถ และ

สถานีพญาไท

งานติดตั้ง ปรับปรุงป้ายและเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ ที่สถานีลาดกระบัง

สถานีทับช้าง สถานีหัวหมาก สถานีมักกะสัน
สถานีราชปรารถ และสถานีพญาไท

งานก่อสร้างโรงหล่อชิ้นส่วน
ที่พานทอง

งานติดตั้งโรงผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ พานทอง

พญาไท

· งานเจาะดึงท่อลอดประปา

· งานดันท่อร้อยสายไฟฟา้ใต้ดิน

· งานปักเสาไฟฟา้

· งานลากสายไฟฟา้ใต้ดิน · งานดันท่อร้อยสายไฟฟา้ใต้ดิน

เด่นหน้า...ไม่หยุด

34 354 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



“ข้ับเคล่�อนเศร้ษฐกิจ
ยกร้ะดัับการ้เดัินทาง กร้ะจายร้ายไดั้ส่�ภ่มิภาค”

โคำรงก�รร่วัมล่งทีุ่นร่ฐแล่ะเอีกชน PPP
โปร่งใส รัดกุม ประเทศชาติ้ได้ประโยุชน์สูงสุด

เพิ� ม
ร�ยได้
ที่่อีงเท่ี่�ยวัโติ

เช่�อีมอี่่ติะเภ�
เปี็นสั่น�มบัินกรุงเที่พแห้่งที่่� 3 
รอีงร่บัผ่้โดยสั่�ร 15 ล่้�นคำน ใน 5 ปีี
 เพิ�มเปี็น 30 ล่้�นคำนใน 10 ปีี
 เพิ�มเปี็น 60 ล่้�นคำนใน 15 ปีี
รอีงร่บัน่กที่่อีงเที่่�ยวัจ�กที่่�วัโล่ก
(อู่ตะเภาเทียบชั�น เชน่เดัยีวักับนาริตะเขา้โตเกยีวั
อินซีอนเข้ากรุงโซีลื่)

ก�รจร�จรคำ่บัคำ่�ง 
ใช้นำ��ม่น เวัล่�
อีุบั่ติิเห้ติุ มล่พิษ
คำวั�มแอีอี่ดจ�กกรุงเที่พ

เกิดก�รจ้�งง�น
ภ�คำธรุกจิ ไมน่อ้ียกวั�่ 100,000 อีต่ิร�ใน 5 ปีี
ภ�คำแรงง�นก�รก่อีสั่ร้�งไม่น้อียกวั่�  
16,000 อี่ติร�

ปีระโยชน์ติรงชุมชน
สั่ร�้งอี�ชพ่ ร�ยไดด้ ่มง่�นในพ่�นที่่�ม่�นคำง

น่กล่งทีุ่นเข้�พ่�นที่่�อี่อี่ซี่

ล่ด

จ่งใจ

เพิ� ม
คำวั�มสั่ะดวัก
ก�รเดินที่�ง

เพิ� ม
โอีก�สั่
ก�รจ้�งง�น

สั่ิ�นสัุ่ดสั่่ญญ�
ที่ร่พย์สั่ินที่่�งห้มด
ติกเปี็นขอีงร่ฐ

ม่ล่คำ่�ก�รล่งทุี่น 276,561 ล้่�นบั�ที่

ภ�คำร่ฐ 159,938 ล้่�นบั�ที่       เอีกชน 116,623 ล้่�นบั�ที่ 

ไมิ่เก้ิน 5 ปีี
รถไฟควัามเร็วัสูังเชื่ื�อีม 3 สันามบ่น
จะเชื่่�อมกรุ้งเทพถึึง อีอีซีี
เป็็นพ่� นที�เศร้ษฐกิจเดัียวกัน 

36 374 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



 

2568

รุกสร้างสนามบินตามแผน             สู่ศูนย์กลางมหานครการบินภาคตะวันออก

พลิกโฉมการลงทุน
พัฒนาอู่ตะเภา

• เตรียมความพร้อมส่งมอบพ้ืนที่ 
• จัดทําหมุดควบคุมการพัฒนาโครงการ 
• ปรับพ้ืนที่ ก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 
• เริ่มก่อสร้าง (เดือนธันวาคม)

ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
พ้ืนที่เชิงพาณิชย์
ศูนย์ขนส่งภาคพ้ืนดิน
หลุมจอดอากาศยาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ระยะที่ 1
เปิดดําเนินการ

19 มิถุนายน 2563
ลงนามสัญญา PPP

โครงการท่ี 3 ในพ้ืนที่ อีอีซี

3

2564
2565 - 2566

พัฒนาสนามบิน
พ้ืนที่ 6,500 ไร่

(บริเวณทิศตะวันออกของสนามบินอู่ตะเภาในปัจจุบัน)

อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 
สามารถรองรับผู้โดยสาร

60 ล้านคนต่อปี

เมืองการบิน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทย

ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศและโลจิสติกส์

ทางวิ่งที่ 2 และทางขับ
รองรับเที่ยวบินเพ่ิมขึ้น

ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์ฝึกอบรมและอํานวยการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการบิน

สร้างบุคลากรเสริมอุตสาหกรรมการบิน

ระบบสาธารณูปโภค นํ้าเพียงพอ
ไฟฟา้ไม่มีดับในสนามบิน

พ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
(Aviation Technical Zone)
จูงใจการลงทุนธุรกิจการบิน

ศูนย์ธุรกิจการค้า ขนส่งภาคพ้ืนดิน
เพ่ิมการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

สันามบ่นอีู่ต้ะเภา
และเมิืองก้ารบินภาคติะวันออก้

เจาะลึึกเจุาะลึก

38 394 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



Engine Workshop

Airframe MaintenanceAircraft Painting

Aircraft Washing
Facility

Spare Part Center
and Logistics

Long-term Parking

Training Center

Aviation Support
Equipment

Maintenance Center

Aircraft Components
Workshop

เอกชนที่มีโอกาสเข้าลงทุนในพ้ืนที่ขณะนี้

Aviation Technical Zone (ATZ)

พ่ื่�นท่�พัื่ฒนาอุต้สาหกรรมการบิน
ยกระด่บัม่ล่ค่ำ�ขอีงอีุติสั่�ห้กรรมขนส่ั่งแล่ะก�รบัิน

เพ่� อีสั่น่บัสั่นุนอุีติสั่�ห้กรรมเป้ี�ห้ม�ย

1

4

2

3

พ่�นที่่�โคำรงก�รศ่นย์ซี่อีมบัำ�รุงอี�ก�ศย�น (MRO)

พ่�นที่่�สั่�ธ�รณู่ปีโภคำที่่�ดำ�เนินก�รโดยภ�คำร่ฐ

พ่�นที่่�โคำรงก�รศ่นย์ฝึึกอีบัรมฯ ขอีง สั่บัพ.

พ่�นที่่�ล่�นจอีดอี�ก�ศย�นแล่ะที่�งข่บัที่่�เก่�ยวัข้อีง

*ยังไมิ่รวมิพื�นที่่�สู่นับสู่นุนอื�นๆ ซีึ�งอย่่ในพื�นที่่�รับผัิด้ชื่อบก้ารพัฒนาโด้ยภาครัฐ

พ่� นที่่�พ่ฒน�อุีติสั่�ห้กรรมก�รบัิน

40 414 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



 

เด่นหน้า...ไม่หยุด
สั่น�มบัินอี่่ติะเภ� แล่ะเม่อีงก�รบัินภ�คำติะวั่นอีอีก

งานปรับพ้ืนที่สําหรับก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 ระยะที่ 1
และลานจอดของศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน มีความก้าวหน้าร้อยละ 62.51 UTA สํารวจทรัพย์สิน

และส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนที่แล้วเสร็จ
บีกริม (ผู้ประกอบการไฟฟา้และนํ้าเย็น)

ก่อสร้างส่วนงานปรับระดับดิน
มีความก้าวหน้าร้อยละ 86.89

งานก่อสร้างปรับถมดินและอื่น ๆ
บริเวณพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์

งานปรับปรุงสํานักงานสนามชั่วคราวของ UTA
ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ

อีสท์วอเตอร์ (ผู้ประกอบการประปาและบําบัดนํ้าเสีย)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและเตรียมพ้ืนที่การก่อสร้าง

โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ (ผู้ประกอบการให้บริการนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพ้ืนที่การก่อสร้าง มีความก้าวหน้าร้อยละ 4.29

42 434 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



 

สั่น�มบัินอี่่ติะเภ� แล่ะเม่อีงก�รบัินภ�คำติะวั่นอีอีก 
จะเช่ื่�อมต่�อการ้เดัินทาง
สร้้างม่ลค�าเพิ� มให้้เศร้ษฐกิจไทย

...สนามบินร้ะดัับโลก
             ป็ร้ะโยชื่น์ส่�คนไทย...

โคำรงก�รร่วัมล่งทีุ่นร่ฐแล่ะเอีกชน PPP
โปร่งใส รัดกุม ประเทศชาติ้ได้ประโยุชน์สูงสุด

ม่ล่คำ่�ก�รล่งทุี่น 204,240 ล้่�นบั�ที่

ภ�คำร่ฐ 17,674 ล้่�นบั�ที่
เอีกชน 186,566 ล้่�นบั�ที่ 

คำวั�มสั่ะดวักเดินที่�ง ศ่กยภ�พพ่�นที่่�อี่อี่ซี่ โอีก�สั่ก�รจ้�งง�น ร�ยได้ขอีงร่ฐ

เพิ� ม เพิ� ม เพิ� ม เพิ� ม

สั่ิ�นสัุ่ดสั่่ญญ�
ที่ร่พย์สั่ินที่่�งห้มดติกเปี็นขอีงร่ฐ

·  ก้าวัสัู่สันามบินเชิงพัาณิชย์แห้่งที� 3
   ของกรุงเทพัฯ
·  เช่�อมโยงการเดัินทาง
   ดั้วัยรถไฟควัามเร็วัสัูงแบบไร้รอยต่อ
·  เช่�อมโยงการท่องเที�ยวั สัู่ภาคธุรกิจ
   ในพ่ั�นที� อีอีซีี

 ศูนย์กลื่างอุตสัาห้กรรมท่องเที�ยวั
 แลื่ะขนสัง่ทางอากาศ นำาควัามเจรญิ
 สัู่ภูมิภาค
 เพิั�มเทคโนโลื่ยี พััฒนาทักษะแรงงาน
 ดั้านธุรกิจการบินแลื่ะธุรกิจเช่�อมโยง

 เกิดัการจ้างงาน
 เพิั�ม 15,600 ตำาแห้น่งต่อปี
 ในระยะ 5 ปี

(ค่าเช่าที�ดัิน สั่วันแบ่งรายไดั้
ที�รัฐไดั้ประโยชน์)
มูลื่ค่าป่จจุบัน 305,555 ลื่้านบาท
ไดั้ภาษีอากรเพิั�ม
มากกวั่า 62,000 ลื่้านบาท
(ไม่นับรวัมรายไดั้ภาษีทางอ้อม
กับธุรกิจเช่�อมโยงนอกเม่องการบินฯ)

ไมิ่เก้ิน 4 ปีี

44 454 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



1 ตุลาคม 2562
ลงนามสัญญา PPP
โครงการแรก ในพ้ืนที่ อีอีซี

เสริมความมั่นคงด้านพลังงาน
นําไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการซื้อขาย
LNG ในภูมิภาค

โครงการขยายพ้ืนที่ 1,000 ไร่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ถมทะเล
รองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
สําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สร้างวัตถุดิบมูลค่าสูงภาคการผลิต

พัฒนาร่วมเอกชน 2 ส่วนหลัก
พัฒนาพ้ืนที่ หลังท่า และหน้าท่าเรือ
พร้อมใช้งาน 550 ไร่  
พ้ืนที่เก็บตะกอนดิน 450 ไร่
เขื่อนหินกันทราย และกันคลื่น 
ร่องนํ้าเดินเรือ และแอ่งกลับเรือ
ทุ่น เครื่องหมาย และอุปกรณ์เดินเรือ
ระบบสาธารณูปโภค 

“ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน ลงทุนครบ ไม่กระทบส่ิงแวดล้อม ”
1

2

3

4

5

6

ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 2 ท่า พ้ืนที่ 200 ไร่
ความยาวหน้าท่า 814 เมตร
ท่าเทียบเรือก๊าซ 3 ท่า พ้ืนที่ 200 ไร่
ความยาวหน้าท่า 1,415 เมตร
ท่าเทียบเรือบริการ
คลังสินค้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับปิโตรเคมี 

1

2

3

4

“ ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ลํา้สมัย
   ได้มาตรฐานโลก ”

1

2

3

1

2

3

4 4

5

6

1

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)โค์รงการท่าเร่ออุต้สาหกรรม

มาบต้าพุด ระยุะท่� 3

เจาะลึึกเจุาะลึก

474 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ46 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



2575

เปิดดําเนินการ
ท่าเรือก๊าซ ส่วนท่ี 2

2567

NTP1*
28 ธันวาคม

2564

• เปิดดําเนินการท่าเรือก๊าซ
(ส่วนที่ 1)

ท่าเรือสินค้าเหลว
และพ้ืนที่คลังสินค้า

ก่อสร้าง
ท่าเรือก๊าซ(ส่วนที่ 1)

ก่อสร้างท่าเรือสินค้าเหลว
และพ้ืนที่คลังสินค้า

ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)
และงานออกแบบท่าเรือก๊าซ

มีความก้าวหน้าแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

• ท่าเรือก๊าซส่วนท่ี 1 มีความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ล้านตันต่อปี
• ท่าเรือก๊าซส่วนท่ี 2 ขยายการรองรับปริมาณสินค้าจนถึง 10.8 ล้านตันต่อปี
• ท่าเรือสินค้าเหลวสามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ 4 ล้านตันต่อปี

2569

เด่นหน้า...ไม่หยุด
พ่ฒน�โคำรงก�รที่่�เร่อีอีุติสั่�ห้กรรม
ม�บัติ�พุด ระยะที่่� 3

*NTP1 : วันที่่�เริ�มิติ้นนับระยะเวลาโครงก้าร/เริ�มิออก้แบบและก้่อสู่ร้างงานโครงสู่ร้างพื�นฐาน  

48 494 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



โคำรงก�รร่วัมล่งทีุ่นร่ฐแล่ะเอีกชน PPP
โปร่งใส รัดกุม ประเทศชาติ้ได้ประโยุชน์สูงสุด

สัร้าง

ม่ล่คำ่�ก�รล่งทุี่น 64,905 ล้่�นบั�ที่*

ภ�คำร่ฐ 12,900 ล่้�นบั�ที่*       เอีกชน 52,005 ล้่�นบั�ที่* 
ชื่่วงที่่� 1 : 44,505 ล้านบาที่
ชื่่วงที่่� 2 : 7,500 ล้านบาที่

คำวั�มม่�นคำงพล่่งง�นไที่ย

ศ่นย์กล่�ง LNG ในภ่มิภ�คำ

ร�ยได้ติรงสั่่่ปีระเที่ศ

 เพิั�มขีดัควัามสัามารถควัามจุ การขนถ่ายก๊าซีธรรมชาติ
 แลื่ะสัินค้าเห้ลื่วั สัำาห้รับอุตสัาห้กรรมปิโตรเคมี
 ให้้รองรับไดั้สัูงสัุดั 19 ลื่้านตันต่อปี

 เกิดัการซี่�อขาย LNG ในภูมิภาค
 ไทยก้าวัสัู่ศูนย์กลื่างในอาเซีียน (Thailand Energy Hub)

 ยกระดัับโครงสัร้างพ่ั�นฐานดั้านพัลื่ังงาน
 เพิั�มควัามเช่�อมั�นต่อนักลื่งทุนทั�งในแลื่ะต่างประเทศ 

โคำรงก�รท่ี่�เร่อีอีุติสั่�ห้กรรมม�บัติ�พุด
ระยะที่่� 3

อ่ก้ 5 ปีี

หมิายเหติุ : *ติัวเลขเงินลงทีุ่นเป็นเงินลงทีุ่นติลอด้ระยะเวลาโครงก้าร (Nominal Value)

50 514 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



โครงสร้างพ้ืนฐาน จูงใจนักลงทุนทั่วโลก
· ก่อสร้างท่าเทียบเรือสําหรับจอดเรือนํ้าลึก
· พัฒนาท่าเทียบเรือตู้สินค้า 4 ท่า เพ่ิมตู้สินค้าได้ไม่ตํ่ากว่า 7 ล้านตู้ต่อปี 
· พัฒนาท่าเทียบเรือรถยนต์ 1 ท่า รองรับรถยนต์ได้ 1 ล้านคันต่อปี
· พัฒนาท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปและตู้สินค้า 1 ท่า

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ประตูเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาค
· พัฒนาศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
  เชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งทางบก เพ่ิมความสะดวกต่อธุรกิจภาคโลจิสติกส์
· พัฒนาสู่ท่าเรือบก dry port เป็นศูนย์กลางการค้า
  และบริการขนส่งระดับโลก ยกระดับไทย เป็นประตูการค้าทางทะเล 

พัฒนาเป็นท่าเรืออัจริยะ
ก้าวสู่การขนส่งสินค้าเชื่อมเอเชียสู่ระดับโลก
รองรับความจุท่าเรือตู้สินค้าจาก 11 ล้านตู้ต่อปี เป็น 18 ล้านตู้ต่อปี
รองรับรถยนต์จาก 2 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้านคันต่อปี
การขนส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น วางโครงข่าย
ระบบการขนส่ง เชื่อมต่อให้เพียงพอ และรองรับการขยายตัว
ของปริมาณเรือ และสินค้าประเภทต่าง ๆ ในอนาคต

ศูนยุ์กลางขนส่งและโลจัิสติ้กส์
เช่�อมเศรษ์ฐกิจัไทยุสู่อาเซ่ียุน

โค์รงการพัื่ฒนาท่าเร่อ

แหลมฉบัง ระยุะท่� 3

เจาะลึึกเจุาะลึก

534 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ52 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



2564

ถมทะเลท่าเรือ F1 แล้วเสร็จ
เริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือ F1

หมายเหตุ :
ปี 2570 เริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือ F2
ปี 2572 เปิดดําเนินการท่าเทียบเรือ F2 ซึ่งสามารถรองรับสินค้าได้เพ่ิมขึ้น 2 ล้านตู้ต่อปี

2568

เปิดดําเนินการท่าเรือ F1
ซึ่งสามารถรองรับสินค้า
ได้เพ่ิมขึ้น 2 ล้านตู้ต่อปี

และปี 2572 เปิดดําเนินการท่าเรือ F2

เปิดให้บริการ
ท่าเทียบเรือ F1 ปี 2568
 ท่าเทียบเรือ F2 ปี 2572

2566

25 พฤศจิกายน 2564
ลงนามสัญญาร่วมลงทุน

ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ
บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด

โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC
ได้เป็นผู้รับการคัดเลือก

เด่นหน้า...ไม่หยุด
พ่ฒน�โคำรงก�รที่่�เร่อีพ�ณูิชย์
แห้ล่มฉบั่ง ระยะที่่� 3 ในส่ั่วันขอีงที่่�เที่่ยบัเร่อี F

54 554 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



โคำรงก�รร่วัมล่งทีุ่นร่ฐแล่ะเอีกชน PPP
โปร่งใส รัดกุม ประเทศชาติ้ได้ประโยุชน์สูงสุด

ม่ล่คำ่�ก�รล่งทุี่น 110,115 ล้่�นบั�ที่*

ภ�คำร่ฐ 48,329 ล้่�นบั�ที่*       เอีกชน 61,786 ล่้�นบั�ที่* 

ที่่�เร่อีม�ติรฐ�นโล่ก

ศ่นย์กล่�งขนสั่่งภ่มิภ�คำ

สั่ร้�งง�นให้ม่
คำนไที่ยร�ยได้ด่

 เพิ�มข่ดคำวั�มสั่�ม�รถ

 เกิดระบับัจ่ดก�รติ่้สั่ินคำ้�ร่ปีแบับัอี่ติโนม่ติิ
 ใช้นวั่ติกรรมขนสั่่งเร็วัข่�น สั่ินคำ้�ถ่กติ้อีง ติ้นทีุ่นล่ดล่ง  

รองรับเร่อตู้สัินค้า
จาก 11 ลื่้านตู้ต่อปี
เปี็น 18 ล่้�นติ่้ต่ิอีปีี

รองรับรถยนต์
จาก 2 ลื่้านคันต่อปี
เปี็น 3 ล่้�นค่ำนติ่อีปีี

 เพิ�มสั่่ดสั่่วันก�รขนสั่่งสั่ินคำ้�ที่�งร�งเปี็น 30%
 ศ่นย์กล่�งขนสั่่งสั่ินคำ้�ภ่มิภ�คำอีินโดจ่น (Hub Port) 
 ปีระติ่ก�รคำ้�ภ่มิภ�คำลุ่่มแม่นำ��โขง สั่ร้�งร�ยได้เข้�ปีระเที่ศ
 ก้�วัเปี็นที่่�เร่อีระด่บัโล่ก (World-Class Port) 

 เพิ�มก�รจ้�งง�นให้ม่ในพ่�นที่่� เด็กจบัให้ม่ม่ง�นรอีงร่บั
 ติ่อียอีดธุรกิจ e-commerce ไที่ย สั่่งอีอีกง่�ย
 แข่งข่นได้ ร�ยได้ม่�นคำง

อ่ก้ 4 ปีี
โครงการพัฒนาทุ่าเรือี
แหลมฉบัง ระยะทุี� 3
ป็ร้ะต่่ข้นส�งสินค้า
เชื่่�อมโยงภ่มิภาคเอเชีื่ยส่�ร้ะดัับโลก 

หมิายเหติุ : *ติัวเลขเงินลงทีุ่นเป็นเงินลงทีุ่นติลอด้ระยะเวลาโครงก้าร (Nominal Value)

56 574 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



อาวเบงกอล

บังกลาเทศ

ราชอาณาจักรภูฏาน

อินเดีย

เนปาล

เมียนมา
มัณฑะเลย

เนปดอว 

ยางกุง 

ทะเลอันดามัน

ศรีลังกา

อาวตังเกี๋ย

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

สาธารณรัฐฟลิปปนส

ไตหวัน

เกาหลีเหนือ

เกาหลีใต

ฮานอย ไฮฟอง 

ไหหนาน

เกาะแพราเซล
ดานัง

อาวไทย

มาเลเซีย

ทะเลจีนใต

ทะเลจีนตะวันออก

หนานหนิง

สิงคโปร

E-W Corridor (ลาง)

SEC
ระนอง

พนมเปญ

N-S Corridor

อินเดีย
& ยุโรป

ยุโรป

N-S Corridor
E-W Corridor (บน)
E-W Corridor (ลาง)
CLMVT

GBA

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ญี่ปุน

อีอีซี

ประเทศไทย

ลาว 
เวียงจันทน

กัมพูชา

เซินเจิ้น

คุนหมิง

ฉงชิ่ง

อี่อี่ซี่ คำวั�มเช่�อีมโยงก่บัภ่มิภ�คำติ่�ง ๆ ในเอีเช่ย

58 594 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



พัฒนาโครงสัร้างพื� นฐาน

ด้านด่จุ่ทัุล 5G
ในพ่� นที่่� EEC สั่่่เที่คำโนโล่ย่ดิจิที่่ล่
แล่ะนวั่ติกรรมข่�นสั่่ง
(5G And Digital Transformation in EEC)

1

2

4

3

ด้�นโคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�น
จาก้สัู่ญญาณสู่่่ข้อมิ่ลก้ลาง

1. โคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�นด้�นสั่่ญญ�ณู
   ที่่อ-เสู่า-สู่าย-สู่ัญญาณ

3. เพิ� มผ้่ใช้ 5G ในภ�คำก�รผลิ่ติแล่ะบัริก�ร

4. นำ� 5G สั่ร้�งปีระโยชน์ให้้ชุมชน

5. สั่ร้�งธุรกิจให้ม่จ�ก 5G
   - ก้ารสู่นับสู่นุนอุติสู่าหก้รรมิใหม่ิ
     (e-commerce, e-medicine อื�น ๆ)
   - ก้ารสู่ร้างธุรก้ิจใหม่ิด้้านด้ิจิที่ัล
     (loT, ข้อมิ่ล, start-up และอื�น ๆ)

2. โคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�นด้�นข้อีม่ล่กล่�ง
   (Data Center-Cloud-Common Data Lake)

ด้�นก�รพ่ฒน�บัุคำล่�กร
เยาวชื่นไที่ยคือหัวใจของ 5G

ด้�นก�รใช้ปีระโยชน์
ก้้าวเข้าสู่่่ด้ิจิที่ัลเพื�อเศรษฐก้ิจและสู่ังคมิ

ด้�นก�รม่สั่่วันร่วัม
และก้ารประชื่าสัู่มิพันธ์ รับร่้ - ร่วมิพัฒนา

60 614 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ข่บัเคำล่่�อีน
ก�รล่งทุี่นเที่คำโนโล่ย่ระด่บัสั่่ง
ในอตุสัาห้กรรมเป้าห้มาย
เพิั�มขดีัควัามสัามารถในการแข่งขนั
ให้เ้ศรษฐกจิไทยเตบิโตไดัใ้นระยะยาวั

4ปีี อี่อี่ซี่

62 634 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



อีุต้สัาหกรรมเป้ีาหมาย
กลื่ไกขับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจไทย
ดั้วัยเทคโนโลื่ยีแห้่งอนาคต

อุต้สาหกรรมเดิม
(First S-curve)

12

5

อุต้สาหกรรมใหม่
(New S-curve)

7

01 อีุติสั่�ห้กรรม
 ย�นยนติ์สั่ม่ยให้ม่
 (Next-Generation Automotive)

01 อีุติสั่�ห้กรรมหุ้่นยนติ์
 (Automation And Robotics)

06 อีุติสั่�ห้กรรมปี้อีงก่นปีระเที่ศ
(Defense)

02 อีุติสั่�ห้กรรม
 อีิเล่็กที่รอีนิกสั่์อี่จฉริยะ
 (Intelligent Electronics)

02 อีุติสั่�ห้กรรมก�รบัิน
 แล่ะโล่จิสั่ติิกสั่์
 (Aviation and Logistics)

07 อีุติสั่�ห้กรรมพ่ฒน�บัุคำล่�กร
 แล่ะก�รศ่กษ�
 (Education and
 Human Resource Development)

03 อุีติสั่�ห้กรรมก�รที่่อีงเที่่�ยวั
 กลุ่่มร�ยได้ด่แล่ะก�รที่่อีงเที่่�ยวั
 เชิงสัุ่ขภ�พ
 (High-Value and Medical Tourism) 

03 อุีติสั่�ห้กรรมเช่�อีเพลิ่งช่วัภ�พ
 แล่ะเคำม่ช่วัภ�พ
 (Biofuel and Biochemical)

04 อุีติสั่�ห้กรรมก�รเกษติรแล่ะ
 เที่คำโนโล่ย่ช่วัภ�พ
 (Advanced Agriculture and
 Biotechnology) 

04 อุีติสั่�ห้กรรมดิจิที่่ล่
 (Digital)

05 อุีติสั่�ห้กรรม
 ก�รแปีรร่ปีอี�ห้�ร
 (Food for the Future)

05 อุีติสั่�ห้กรรมก�รแพที่ย์
 คำรบัวังจร
 (Medical and
 Comprehensive Healthcare)

ยุกระดับ

ต้่อยุอด

64 654 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



“3 ปีี ที่่�ผ่�นม�
ก�รล่งทีุ่น 12 อุีติสั่�ห้กรรมเป้ี�ห้ม�ย
ได้ผล่ติ�มที่่�วั�งไวั้”

ล้านบาท
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2559 2560 2561 2562 2563 2564

16% 42% 44%

50%

58%

33%

26%

25%

47%

4%

335,699

174,060
เศรษฐกิจโลกถดถอย

สงครามการค้า จีน-สหรัฐ

COVID-19

257,599

18%

32%

41%

10%

มูลค์่าการออกบัต้รส่งเสริมการลงทุน
(2561-2564)

มูลค์่า 985,799 ล้านบาท

f : เป้าหมิาย (target) เมิ็ด้เงินลงทีุ่นจาก้เอก้ชื่นใน 12 อุติสู่าหก้รรมิ
ข้อมิ่ลจาก้ BOI ณ ธันวาคมิ 2564 

อุติสู่าหก้รรมิ First S-curve อุติสู่าหก้รรมิ New S-curve อุติสู่าหก้รรมิอื�น ๆ

66 674 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ปีร่บัแผนก�รล่งทีุ่นในพ่� นที่่�อี่อี่ซี่
(ปีี 2565–2569) 

อีอีซี
2.2

ล้านล้านบาท

โครงสร้างพ้ืนฐาน

• เมืองการบินภาคตะวันออก 100,000 ล้านบาท
 และการพัฒนาพ้ืนที่ 30 กม. รอบสนามบิน
• TOD ตามสถานีรถไฟหลัก 100,000 ล้านบาท

• พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนถึงระดับหมู่บ้าน
• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือหารายได้
 (ตลาดสด/e-commerce)
• การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุกระดับ
• การศึกษา/การสาธารณสุขพ้ืนฐาน/
 ส่ิงแวดล้อม/สาธารณูปโภค 

• ยานยนต์สมัยใหม่ 40,000 ล้านบาท/ปี
• ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 50,000 ล้านบาท/ปี
• การแพทย์และสุขภาพ 30,000 ล้านบาท/ปี
• การขนส่งและโลจิสติกส์ 30,000 ล้านบาท/ปี
• เกษตรสมัยใหม่และอาหาร
• อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ 

ต่อยอด

ชุมชนและประชาชน

ยกระดับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดึงดูด

รวม 200,000 ล้านบาท

รวม 400,000 ล้านบาท/ปี
(เพ่ิม 150,000 ล้านบาท/ปี)

(จากฐาน 250,000 ล้านบาท/ปี)

68 694 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



สัร้าง 4 แกนนำา
สนับสนุน 12 อุต้สาหกรรมเป้าหมายุ

พัื่ฒนาสู่นวัต้กรรมขั�นสูง เค์่ยุงคู่์สิ�งแวดล้อม

3
อุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่

1 4
อุตสาหกรรม

การขนส่งโลจิสติกส์

2
5G อุตสาหกรรมดิจิทัล

อิเล็กทรอนิกส์ 

ยกระดับ 5 อุตสาหกรรมเดิม
(First S-curve)

ต่อยอด 7 อุตสาหกรรมใหม่
(New S-curve)

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่

อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์

อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์

อุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล

อุตสาหกรรม
พัฒนาบุคลากรและการศึกษา

อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ

อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร

และอุตสาหกรรมดิจิทัล5G

  อุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

70 714 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



เทคโนโลยี

Semi-Solid

Li-ion

Li-ion

ความจุ เร่ิมการผลิต แผนอนาคต สถานท่ีต้ัง

30 MWh Q2/2564 1 GWh ในปี 2566
5 GWh (เฟสสุดท้าย)

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

ในพ้ืนท่ี อีอีซี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 GWh (เฟสสุดท้าย)

50 GWh (เฟสสุดท้าย)

Q4/2565

Q2/2564

1 MWh

1 MWh

2564 2565 2566
เฟสสุดท้าย

30 MWh

ความจุรวม 1.0 GWh 2.0 GWh 5.0 GWh

-

30 MWh

1,000 MWh

1,000 MWh

1,000 MWh

30 MWh

1,000 MWh

1,000 MWh

5,000 MWh

สถานะข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

8,000 MWh

50,000 MWh

ESS,EV

ESS,EV

ESS,EV

แผนก�รติิดต่ิ�ง
Charging Stations ในพ่� นที� อีอีซีี

In current PTT Station DC Fast Charge  20 20-40 40-60
Potential Area DC Fast Charge  80           160-180         240-260
(outside PTT Station) / AC Normal Charge

Total    100 200  300

ประเภท          2021        2022         รวม

อีอีซีี ศ่นยี์กลางอีอีซีี ศ่นยี์กลาง
ผลิิตยานยนต์สมััยใหมั่ (EV)

ก�รล่งทีุ่นผล่ิติแบัติเติอีร่�ในพ่� นที่่�อี่อี่ซี่ 
ก้ำาลังผัลิติสู่่งสูุ่ด้ในภ่มิิภาค

72 734 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ร่�งแผนก�รข่บัเคำล่่�อีนแล่ะพ่ฒน�

EV ป็ี 2564 - 2573

ระยะที่ 1

ระยะเร่งด่วน
(ปี 2564 - 2565)

■ โครงการนําร่องรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟา้
■ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

■ สถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D centers) สามารถรองรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ
■ ศูนย์ทดสอบยานยนต์สมัยใหม่มีความพร้อม
■ มีบริษัทในห่วงโซ่การผลิตกว่า 1,700 บริษัท

ระยะที่ 2

2566 - 2568
สามารถลดต้นทุนการผลิต

(Economy of scale)

ระยะที่ 3

2569 - 2573
ผลิตแบตเตอรี่
ในประเทศไทย

EEC ตอบโจทย์การลงทุน
ด้านยานยนต์ไฟฟา้
ห่วงโซ่การผลิตทีแ่ข็งแกร่ง

ผู้นําทางด้านการผลิตยานยนต์ใน EEC

ประเทศไทย

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

754 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ74 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



BB CC
Bio

Economy

GG
Green

Economy

Circular
Economy

Bio Economy
เศรษฐกิจชีวภาพ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
สร้างมูลค่าให้ผลผลิตด้วยเทคโนโลยี

Green Economy
เศรษฐกิจสีเขียว

ลดปัญามลภาวะในอากาศ เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างย่ังยืน

ปรับเปล่ียนจากแนวคิดเดิม

Circular Economy
เศรษฐกิจหมุนเวียน
นําทรัพยากรท่ีมีกลับมา

ใช้ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

?BCG คืออะไรBCG คืออะไร

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

ต่อยอด

ส่งเสริม
โครงการผลิตไฟฟา้จากขยะ (ระยองโมเดล)

แล้วเสร็จในปี 2564
รองรับขยะได้ 500 ตัน/วัน ผลิตไฟฟา้ได้ 10 เมกะวัตต์

พร้อม ขยายการผลิตไฟฟา้จากขยะอีก 6 แห่ง ครอบคลุม 3 จังหวัด
กําจัดขยะรายวัน/สะสม ได้สูงถึง 6,000 ตัน/วัน และผลิตไฟฟา้ 120 เมกะวัตต์

พัฒนา

โครงการจัดหาพลังงานสะอาดในพ้ืนท่ีอีอีซี 
ส่งเสริมผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ได้ 30% ของความต้องการ

ระยะแรก ร่วมกับ กฟภ. พร้อมผลิตไฟฟา้แสงอาทิตย์
ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์  

โครงการพัฒนา EV city บ้านฉาง 
ดําเนินการ สถานีอัดประจุไฟฟา้ ในท่ีพักอาศัย สถานีบริการ ร้านสะดวกซ้ือ

ปี 2564 นําร่องสถานี Off grid 30 แห่ง On grid 500 แห่ง
ปี 2565 พร้อมขยายอีก 500 แห่ง   

นําร่อง

ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่อีอีซี 
BCG Model 

เป้าหมายพ้ืนท่ีอีอีซี 2564 – 2569
ภาคอุตสาหกรรม ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ 
ได้ร้อยละ 10 หรือ 68 ล้านตันคาร์บอน

เกิดการลงทุน
อุตสาหกรรมสีเขียว ร้อยละ 40 

ลด คาร์บอน
ก๊าซเรือนกระจก
โลกร้อน 

สร้าง ความย่ังยืนต่อส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือทุกชีวิตในอีอีซี

ขับเคลื�อีน BCG Model
เศรษฐกิจห้มุนเว่ัยน Circular Economy
ล่ดคำ�ร์บัอีน ล่ดโล่กร้อีน ต้ินแบับั ในพ่� นที่่�อี่อี่ซี่

76 774 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



เก่ดการลงทุุนอีุต้สัาหกรรม
การทุ่อีงเทุี�ยวัใหม่ เป็ีนรูปีธรรม

ลื่งนาม MOU ระห้วัา่งนคิมอตุสัาห้กรรมโรจนะ
กบับริษทั EVLOMO เม่�อวันัที� 23 เมษายน 64
เพ่ั�อดัำาเนินโครงการผลิื่ตแบตเตอรี�เพ่ั� อเก็บ
พัลื่งังานไฟฟา้ ขนาดัการผลิื่ต 8 GWh. ห้ร่อ
8,000 เมกะวััตต ์(ระดัับให้ญท่ี�สัดุัในอาเซียีน)

IMPACT
• เกิดัการลื่งทนุ 3.3 พัันล้ื่านบาท
• เกดิัการสัร้างงานไมน่อ้ยกว่ัา 3,000 ตำาแห้นง่

• ห้าร่อกับ สักพัอ. เม่�อวัันที� 9 มิถุนายน 64

• วัางกำาลื่ังผลื่ิตเบ่�องต้น 80,000 คันต่อปี
 (ทำาตลื่าดัในไทยร้อยลื่ะ 50 สัง่ออก ASEAN  
 ร้อยลื่ะ 50)

• มีนโยบายในการใช้ชิ�นสั่วันในประเทศ โดัย
 ร่วัมม่อกับผู้ผลิื่ตชิ�นสั่วันยานยนต์ไฟฟา้
 ภายในประเทศในการจัดัห้า

IMPACT
• เกิดัการลื่งทุน 2.2 ห้ม่�นล้ื่านบาท
• เกดิัการสัรา้งงานไมน่อ้ยกวัา่ 3,000 ตำาแห้นง่

• บริษัท โซีนี� พิัคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
 ร่วัมกับ บริษัท อเมซีอน ฟอลื่ส์ั จำากัดั
 ประกาศนำาสัวันสันุกแลื่ะสัวันนำ� า ในธีม
 ภาพัยนตร์ช่�อดััง ของโคลื่ัมเบีย พิัคเจอร์
 มาเปิดัในพ่ั�นที� อีอีซีี เป็นแห้่งแรกของโลื่ก
 ภายใต้ช่�อ โคลื่ัมเบีย พิัคเจอร์สัอควัาเวัิร์สั 
 ซีึ�งโครงการนี�เป็นองค์ประกอบห้ลื่ักในแผน
 พััฒนาเม่องอัจฉริยะใน อีอีซีี

พร้อีมเต้รียมเปิีด
แนะนำาต้ัวัเร็วัๆ นี�

Great Wall Motors
เต้รียมตั้�งฐานการผล่ต้รถ EV

ในจุังหวััดระยอีง

ที�มา : Columbia Picture’s Press Release 7 April 2021“SONY PICTURES ENTERTAINMENT AND AMAZON FALLS 
TO OPEN WORLD’S FIRST COLUMBIA PICTURES THEME AND WATERPARK IN THAILAND” 

ร่วัมลงทุุน Evlomo ในโครงการ
ผล่ต้แบต้เต้อีรี�

ใหญ่่ทุี�สัุดในอีาเซีียนทุี� อีีอีีซีี

เปิีดสัวันนำ�าโคลัมเบีย พ่คเจุอีร์สั
แห่งแรกขอีงโลก ในพื� นทุี� อีีอีีซีี

(ณ บางเสู่ร่ จ.ชื่ลบุร่)

78 794 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



1. คำวั�มร่วัมม่อีระด่บันโยบั�ยระห้วั่�งปีระเที่ศ
  ด้�นยุที่ธศ�สั่ติร์ก�รคำ้�ก�รล่งทีุ่น

2. คำวั�มร่วัมม่อีในก�รสั่่งเสั่ริมก�รแนะนำ�โอีก�สั่
   ที่�งธุรกิจใน อี่อี่ซี่

3. คำวั�มร่วัมม่อีพ่ฒน�มห้�นคำรก�รบัิน

4. คำวั�มร่วัมม่อีจ่ดที่ำ�ระบับัห้้อีงเย็น
   ภ�ยใติ้โคำรงก�ร EFC

5. คำวั�มร่วัมม่อีด้�นก�รศ่กษ�แล่ะพ่ฒน�บัุคำล่�กร

6. คำวั�มร่วัมม่อีในก�รสั่่งเสั่ริมแล่ะพ่ฒน� 
   นวั่ติกรรม ผ่้ปีระกอีบัก�รแล่ะวัิสั่�ห้กิจเริ�มติ้น

เช่�อีมสั่่มพ่นธ์
เชิญชวันน่กล่งทุี่นที่่�วัโล่ก MOU คำวั�มร่วัมม่อี อี่อี่ซี่

หน่วยุงานทั�งในและต้่างประเทศอยุ่างต้่อเน่�อง

7. คำวั�มร่วัมม่อีด้�นนวั่ติกรรม เที่คำโนโล่ย่ 
   เที่คำโนโล่ย่ดิจิที่่ล่

8. คำวั�มร่วัมม่อีด้�นก�รแพที่ย์

9. คำวั�มร่วัมม่อีด้�น e-commerce
   ระห้วั่�งปีระเที่ศ แล่ะระบับัโล่จิสั่ติิกสั่์

10. คำวั�มร่วัมม่อีให้้บัริก�รก�รเงิน

11. คำวั�มร่วัมม่อีด้�นโคำรงก�รล่งทีุ่นรถยนติ์ไฟฟ�้

12. คำวั�มร่วัมม่อีก�รพ่ฒน�เม่อีงก�รบัิน
   รัฐบาลมิณฑลเหอหนาน

13. คำวั�มร่วัมม่อีระห้วั่�ง
   รัฐบาลก้วางติุ้ง

14. คำวั�มร่วัมม่อีพ่ฒน�ที่่กษะบัุคำล่�กรดิจิที่่ล่

80 814 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



สั่กพอี. ปีระชุมห้�ร่อีที่�งไกล่
ร่วัมก่บัสั่ถ�นเอีกอี่คำรร�ชที่่ติไที่ยในปีระเที่ศต่ิ�ง ๆ
ที�มีกลืุ่่มนักลื่งทุนอุตสัาห้กรรมเป้าห้มาย เพ่ั�อสั่งเสัริมการลื่งทุน

ให้้ตอบสันองแลื่ะทันต่อการเปลื่ี�ยนแปลื่งจากการแพัร่ระบาดัของโควัิดั-19
วัันที� 25 พัฤศจิกายน 2563

*ติัวอย่างก้ารประชืุ่มิสู่ัมิมินา Webinar

ก�รปีระชุมห้�ร่อีระด่บัสั่่ง เพ่� อีกำ�ห้นดที่ิศที่�งก�รที่่ติ
เชิงเศรษฐกิจในปีระเที่ศอีนุภ่มิภ�คำลุ่่มนำ��โขงในยุคำห้ล่่งโคำวัิด-19 

ร่วัมก่บัผ่้บัริห้�รระด่บัสั่่งจ�กภ�คำเอีกชนแล่ะภ�คำร่ฐ
เพ่� อีข่บัเคำล่่�อีนเศรษฐกิจขอีงไที่ยในอีนุภ่มิภ�คำ

วัันที� 29 กรกฎาคม 2563

82 834 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



อี่อี่ซี่ เติร่ยมพ่� นที่่�ติ่อีเน่�อีง       เพิ� มเติิมเขติสั่่งเสั่ริมเศรษฐกิจพิเศษ

ฉะเชิงเทราเขตส่งเสริมการแพทย์ จีโนมิกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)
พ้ืนที่ : 3.69 ไร่ (อาคารคณะเภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี)
เงินลงทุน : 1,250 ล้านบาท
เป้าหมาย  :  เกิดศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพ้ืนที่ อีอีซี
   รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์

เขตส่งเสริมรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน
พ้ืนที่ : 7,853 ไร่
เงินลงทุน : 224,544 ล้านบาท 
เป้าหมาย  : พัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล
พ้ืนที่ : 830 ไร่ (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)
เงินลงทุน  :  50,000 ล้านบาท
เป้าหมาย  :  พัฒนาเป็นศูนย์กลางการลงทุน
  พัฒนากําลังคนด้านดิจิทัล
  สรา้งสรรค์นวัตกรรมดิจิทลัระดบัโลก

เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 
พ้ืนที่ : 6,500 ไร่ (บริเวณสนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง)
เงินลงทุน  :  290,000 ล้านบาท
เป้าหมาย  :  เป็นศูนย์กลางการบิน เชื่อมต่อขนส่งสินค้ากลุ่ม S-curve 
  สนามบินขนส่งผู้โดยสารจากพ้ืนที่ อีอีซี ไปยังสนามบินหลักในประเทศไทย และท่าอากาศยานนานาชาติทั่วโลก

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
บ้านฉาง
พ้ืนที่ : 519 ไร่
เงินลงทุน  :  20,000 ล้านบาท
ประกาศราชกิจจาฯ 15 ต.ค. 64

ประกาศราชกิจจาฯ 23 ก.พ. 61

ประกาศราชกิจจาฯ 13 พ.ย. 61

ประกาศราชกิจจาฯ 11 ก.พ. 63

ประกาศราชกิจจาฯ 23 ก.พ. 61

ประกาศราชกิจจาฯ 12 ก.ค. 62
ประกาศราชกิจจาฯ 23 ก.พ. 61

เขตส่งเสริมนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พ้ืนที่ : 3,454 ไร่ (อ.วังจันทร์ จ.ระยอง)
เงินลงทุน  :  288,511 ล้านบาท
เป้าหมาย  :  สร้างอุตสาหกรรมใหม่ รองรับการค้า
  และการลงทุนนวัตกรรมด้านชีวภาพ

เขตส่งเสริมศูนย์นวัตกรรม
การแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา)
พ้ืนที่ : 585 ไร่ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)
เงินลงทุน  :  8,000 ล้านบาท
เป้าหมาย  : ศูนย์กลางส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยขั้นสูง และพัฒนาด้านการแพทย์
  (Medical Hub) ศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

ระยอง
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เขต้สั่งเสัร่มเศรษฐก่จุพ่เศษ
เพื� อีก่จุการพ่เศษ
พ่ื่�นท่�ประมาณ 19,744.69 ไร่

7 เขต้สั่งเสัร่มเศรษฐก่จุพ่เศษ
รอีงรับอีุต้สัาหกรรมเป้ีาหมาย28

26 เขติ ร่ปีแบับันิคำมอีุติสั่�ห้กรรม
1. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอระยอง 36
2. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิอ่สู่เที่ิร์นซี่บอร์ด้ (ระยอง)
3. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอ ติะวันออก้ (มิาบติาพุด้)
4. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอ อิสู่เที่ิร์นซี่บอร์ด้
5. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุร่
6. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุร่ 2
7. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอ อิสู่เที่ิร์นซี่บอร์ด้ 2
8. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอ อิสู่เที่ิร์นซี่บอร์ด้ 3
9. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิด้ับบลิวเอชื่เอ อิสู่เที่ิร์นซี่บอร์ด้ 4
10. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิ ซี่พ่จ่ซี่
11. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิอมิติะซีิติ่� ชื่ลบุร่
12. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิอมิติะซีิติ่� ชื่ลบุร่ (โครงก้าร 2)
13. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิอมิติะซีิติ่� ระยอง
14. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิปิ� นที่อง
15. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิปิ� นที่อง (แหลมิฉบัง)
16. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิปิ� นที่อง (โครงก้าร 3)
17. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิปิ� นที่อง (โครงก้าร 4)
18. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิปิ� นที่อง (โครงก้าร 5)
19. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิ ที่่ เอฟ ด้่ 2
20. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิยามิาโติะ อินด้ัสู่ที่ร่สู่์
21. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิ Smart Park
22. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิเอเชื่่ย คล่น
23. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิโรจนะหนองใหญ่
24. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิโรจนะแหลมิฉบัง
25. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิ ด้ับบลิวเอชื่เอ
 อินด้ัสู่เติร่ยลเอสู่เติที่ ระยอง
26. นิคมิอุติสู่าหก้รรมิเอ็ก้โก้ ระยอง

2 เขติ ร่ปีแบับั Cluster
A ก้ลุ่มิอุติสู่าหก้รรมิยานยนติ์อนาคติ บ้านโพธิ�
B. ก้ลุ่มิพาณิชื่ย์อิเล็ก้ที่รอนิก้สู่์ บางปะก้ง

จ่งใจเอกชื่น...................ลงทุน

เพิ�มเติิม ชล่บัุร่ 4 แห้่ง / ระยอีง 3 แห้่ง               พ่�นที่่�รวัม 8,000 ไร ่(รองรับกิจการรวัม 6,000 ไร่)

เปี้�ห้ม�ยเงินล่งทีุ่น 3 แสั่นล่้�นบั�ที่               ใน 10 ปีี (2564 - 2537)
84 854 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



โค์รงการเขต้ส่งเสริม
อุต้สาหกรรมและนวัต้กรรมดิจัิทัล

EECd
นิย�ม

วั่ติถุปีระสั่งคำ์

พื�นที่่�เศรษฐก้ิจใหมิ่ ยก้ระด้ับศ่นย์ก้ลางก้ารค้า ก้ารลงทีุ่น
อุติสู่าหก้รรมิและนวัติก้รรมิดิ้จิที่ัลแห่งภ่มิิภาค 
เน้นก้ารลงทีุ่นธุรกิ้จด้ิจิที่ัลเชื่ิงพาณิชื่ย์

สั่่งเสั่ริม ก้ารขับเคลื�อนพัฒนาเที่คโนโลย่และนวัติก้รรมิดิ้จิที่ัล 
ยกระด่บั ข่ด้ความิสู่ามิารถอุติสู่าหก้รรมิดิ้จิที่ัลไที่ย
 แข่งขันได้้ในเวที่่โลก้ 
สั่ร้�ง พื�นที่่�ติ้นแบบ (Sandbox) รองรับอุติสู่าหก้รรมิดิ้จิที่ัล
 ดึ้งด้่ด้ก้ารลงทีุ่นในอนาคติ

พ่ื่�นทุี�ยีุทุธศาสตร์
ศ่นยี์กลางนวิัตกรรมด้ิจิทุัล

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ท่าเรือแหลมฉบัง

พัทยา

ระยอง

สถานีศรีราชา
ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบิน

แนวเส้นทางรถไฟทางคู่เช่ือม 3 ท่าเรือ

แนวเส้นทางมอเตอร์เวย์
กรุงเทพ-พัทยา-ระยอง

EECd

ท่ีต้ังสถานี
เคเบิลใต้น้ํา

จาก
ท่าเรือแหลมฉบัง

0
กิโลเมตร

4
กิโลเมตร

จากสถานี HSR ศรีราชา

6.5
กิโลเมตร

จากพัทยา

15
กิโลเมตร

จาก ม. เกษตรศาสตร์
ศรีราชา

5
กิโลเมตร

86 874 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



พ่� นที่่�โคำรงก�ร
พื่ร้อมรองรับการลงทุนธ์ุรกิจัดิจัิทัล

ออกแบบ (Detailed/
Engineering design)
• ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
• สรรหาผู้ร่วมพัฒนา 

Q1/2565 Q2/2565

ได้ผู้ร่วมพัฒนาโครงการฯ
• ร่วมประเมินความเป็นไปได้
• กําหนดรูปแบบความร่วมมือ

Q3/2565

พร้อมพัฒนาฯ
• จัดภูมิทัศน์พ้ืนที่โครงการ
• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

Q4/2565

เร่ิมพัฒนาระยะท่ี 2
• พัฒนาพ้ืนท่ี
 เชิงพาณิชย์ส่วนท่ี 1 
• ดําเนินการด้านการตลาด
• ดึงดูดการลงทุน

ดึงดูดการลงทุน (นักลงทุนรายใหญ่) 
     เจรจากับผู้ร่วมพัฒนาโครงการ

Q1/2566

สําเร็จตามเป้าหมาย
• ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
• มีนักลงทุนเข้าพ้ืนท่ีโครงการ

ปีักธงไติรม�สั่แรก ปีี 2565
ได้พ่นธมิติรร่วัมเดินห้น้�พ่ฒน�โคำรงก�ร

1

2

พ่� นท่ี่�บัริเวัณู
Thailand Digital Valley
(30 ไร่)

พ่� นท่ี่�พ่ฒน�โคำรงก�ร EECd
(ประมิาณ 540 ไร่)

ก่อีสั่ร้�งรวัม 5 อี�คำ�ร (86,000 ติร.ม.)

ลงทีุ่นโด้ยภาครัฐ
ศ่นย์ Edutainment ศ่นย์นวัติก้รรมิในด้้านต่ิาง ๆ 
และศ่นย์แลก้เปล่�ยนความิร่้

88 894 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



3,454 ไร่วั่งจ่นที่ร์วั่ล่เล่ย์ จังห้วัดัร้ะยอง

 โซีนสู่ำาหรับก้ารอย่่อาศัยและสู่ันที่นาก้าร           178 ไร่
 โซีนก้ารศึก้ษา                                     1,186 ไร่
 โซีนนวัติก้รรมิ 1                                   989 ไร่
 โซีนนวัติก้รรมิ 2                                  946 ไร่
 ศ่นย์เร่ยนร่้เก้ษติรนวัติ                            155 ไร่
 สู่ถาบันเที่คโนโลย่จิติรลด้า

ทางหลวง หมายเลข 344

โซนนวัตกรรม 2

โซนการศึกษา

โซนสําหรับการอยู่อาศัยและสันทนาการ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม

โซลาร์ ฟาร์ม

เคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอน
ขนาด 3 GenV

ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ปตท.สผ.

สํานักงานใหญ่ EECi

อาคารระบบสาธารณูปโภค

โครงการป่าวังจันทร์

สถาบันวิทยสิริเมธี
(VISTEC)

โรงเรียนนานาชาติ

โรงแรมและท่ีพัก

ห้างสรรพสินค้า

ปั๊ มน้ํามัน

โรงเรียนกําเนิดวิทย์
(KVIS)

K

J

A1

B

C

D
E

F
G

H

I

A2

โซนนวัตกรรม 1

หอศิลป์ ปตท. และพิพิธภัณฑ์พลังงาน

พัื่ฒนาโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานเพ่ื่�อรองรับ

EECi วัังจัันทร์์วััลิเลิย์ จั.ร์ะยอง
นวัต่กร้ร้มแห้�งอนาคต่ ยกร้ะดัับคุณภาพชื่ีวิต่
ข้องป็ร้ะชื่าชื่นในป็ร้ะเทศ

พื�นที่่�เพื�อศึก้ษาเร่ยนร่้ ก้ารวิจัยนวัติก้รรมิขั�นสู่่ง

พร้อีมเปีิดให้้บัริก�ร เมษ�ยน 2565

ก่อีสั่ร้�งแล่้วัเสั่ร็จ

เริ�มเปีิดใช้ง�นอี�คำ�ร
มิถุน�ยน 2565

เปิีดเปี็นที่�งก�ร
พฤศจิก�ยน 2565

100%

90 914 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



เมืองนวัตกรรมอาหาร

โรงงานต้นแบบ
ไบโอรีไฟเนอรี
(2563-2566)

โรงเรือนอัจฉริยะ
และโรงงานผลิตพืช
(2564 เป็นต้นไป)

พ้ืนที่ทดสอบสาธิต
นวัตกรรมการเกษตร

(2564 เป็นต้นไป)

นวัตกรรมการเกษตร
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

(อยู่ระหว่างการจัดทําแผน)

ศูนย์นวัตกรรม
การผลิตยั่งยืน
(SMC)
(2564 เป็นต้นไป)

โรงงานต้นแบบ
แบตเตอรี่สังกะสี
ไอออน
(in budget
approval process)

สนามทดลองทดสอบ
ยานยนต์ไร้คนขับ
(อยู่ระหว่าง
การขออนุมัติ งปม.)

พ้ืนที่ทดลองทดสอบ
ยานยนต์ไร้คนขับ
(2564 เป็นต้นไป)

เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV
(2564-2570)

เมืองนวัตกรรมชีวภาพ
เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ

SLRI_SPS-II

แพล่ติฟอีร์มก�รวัิจ่ย กล่ไกขย�ยผล่ส่่ั่ภ�คำอีุติสั่�ห้กรรม4 1
ขยุายุผลสู่ภาค์อุต้สาหกรรมภายุใต้้ EECi

92 934 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



EEC - OSS
ศูนย์บร่การเบ็ดเสัร็จุครบวังจุร ม่ต้่ใหม่การลงทุุน

สัะดวัก รวัดเร็วั ลดควัามซีำ�าซี้อีน
อำานวยความิสู่ะด้วก้ก้ารลงทีุ่นในก้ารอนุมิัติิ อนุญาติ

ผั่านชื่่องที่าง www.eec-oss.com

พ้ืนท่ีประกอบการอ่ืนๆ

158 วัน

60 รายการ

ติดต่อ 5 หน่วยงาน

พ้ืนท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

เหลือ 78 วัน

เหลือ 42 รายการ

ขออนุญาต
ผ่านระบบ

EEC - OSS

เร็วข้ึน 80 วัน

ลดลง 18 รายการ
ดัำาเนนิการทบทวันการอนญุาต (Thailand’s Smart & Simple License) พิัจารณาควัามจำาเป็นของกระบวันการ
อนุมัติ อนุญาต ตามกฎห้มาย เพ่ั�อควัามคลื่่องตัวัในการดัำาเนินธุรกิจในอนาคต ตามกฎห้มาย 8 ฉบับ ดัังนี�
 1. กฎห้มายวั่าดั้วัยการขุดัดัินแลื่ะถมที�ดัิน 5. กฎห้มายวั่าดั้วัยคนเข้าเม่อง
 2. กฎห้มายวั่าดั้วัยการควับคุมอาคาร 6. กฎห้มายวั่าดั้วัยทะเบียนพัาณิชย์
 3. กฎห้มายวั่าดั้วัยการจดัทะเบียนเคร่�องจักร 7. กฎห้มายวั่าดั้วัยโรงงาน
 4. กฎห้มายวั่าดั้วัยการสัาธารณสัุข 8. กฎห้มายวั่าดั้วัยการจัดัสัรรที�ดัิน

ข้อมิ่ล ณ เด้ือนมิิถุนายน 2564

94 954 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ยกระด่บัก�รสั่่�อีสั่�ร
สร้างการรับรู้ค์รบทุกมิติ้ ทุกกลุ่มเป้าหมายุเพิื่�มขึ�น

1

2

3

สั่ร้�งกล่ยุที่ธ์ก�รสั่่�อีสั่�ร
ติรงคำวั�มต้ิอีงก�รทุี่กกลุ่่มเป้ี�ห้ม�ย

บัริห้�รปีระเด็น คำรบัถ้วัน
ทีุ่กภ�คำสั่่วันเพิ�มคำวั�มเช่�อีม่�น  

เช่�อีมโยงสั่่�อีสั่ม่ยให้ม่
ที่ำ�คำวั�มเข้�ใจ ได้ที่่นสั่ถ�นก�รณ์ู  

การนำาเสันอข้อมูลื่ข่าวัสัารอีอีซีี ที�มีประสัิทธิภาพัแลื่ะคุณภาพัสัูงสัุดั ทันต่อเห้ตุการณ์
สัร้างควัามรู้ ควัามเข้าใจที�ถูกต้องต่อเน่�อง สัามารถเข้าถึงกลืุ่่มเป้าห้มายไดั้ครบทุกมิติ 

เผยแพัรเ่น่�อห้าขอ้มลูื่ครอบคลื่มุทกุประเดัน็สัำาคญั ชักจงูนกัลื่งทนุเป้าห้มาย สัรา้งควัามเช่�อมั�น
ให้้กับทุกภาคสั่วัน สั่�อมวัลื่ชน พ่ั�นที�ชุมชน เยาวัชน ร่วัมกันขับเคลื่่�อนการพััฒนาในพ่ั�นที� อีอีซีี 

เนน้การสั่�อสัาร ผา่นชอ่งทางออนไลื่น์ สัรา้งเน่�อห้า พัร้อมออกแบบภาพัประกอบ infographic 
เพิั�มควัามน่าสันใจ สัวัยงามเห้มาะสัม ทนัยคุสัมยั ขยายผลื่การประชาสัมัพัันธภ์าครัฐ ที�เขา้ถงึ
สัาธารณะชนวังกวัา้ง    

เกิิดพัื่นธ์มิต้รส่�อมวลชน 
ส่�อหลัก - ส่�อออนไลน์

ติิดติ�ม เผยแพร่
ข่�วัสั่�รอ่ีอี่ซี่ ได้ติ่อีเน่�อีง 

เกิิดการม่ส่วนร่วมทุกภาค์ส่วน
สั่่่ติ้นแบับัก�รสั่ร้�งภ�พล่่กษณ์ูท่ี่�ด่ 

โคำรงก�รภ�คำร่ฐ

เกิิดค์วามรู้ค์วามเข้าใจั
ต้รงถืึงกลุ่มเป้าหมายุ

96 974 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



รว่ัมประชมุแนวัทางการพััฒนาควัามรว่ัมมอ่
ระห้วัา่งผู้บริห้ารท้องถิ�นกับ อีอีซีี

โครงการพััฒนาเยาวัชน อีอีซีี สัแควัร์
EEC2 Young Leader Camp 2020
มุง่เนน้ให้เ้ยาวัชนตระห้นักรักษาสัิ�งแวัดัลื่อ้ม
ให้ด้ัำารงอยู่คูก่บัการพััฒนาแลื่ะเก็บเกี�ยวัประสับการณ์
จากการทำากิจกรรม เพ่ั�อให้เ้กดิัประโยชนต์อ่ตนเอง
แลื่ะทอ้งถิ�น

โครงการออีซีี ีสัแควัร ์(EEC Environmental
Empowerment Camp&Contest) เพ่ั�อสัง่เสัรมิ
ศกัยภาพัเครอ่ขา่ยเยาวัชนในพ่ั�นที� ออีซีี ีรวัมทั�งสัรา้ง
องคค์วัามรู ้ควัามเขา้ใจ แลื่ะการพััฒนาเชงิทกัษะดัา้นวิัทยาศาสัตร์ 
แลื่ะสังัคม ควับคูไ่ปกบัการจัดัการทรพััยากรธรรมชาติแลื่ะสัิ�งแวัดัล้ื่อม

จดััสัมัมนาเพ่ั�อทำาควัามเขา้ใจเกี�ยวักบั
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที�ดัิน

แลื่ะแผนผังการพััฒนาโครงสัร้าง
พ่ั�นฐาน แลื่ะระบบสัาธารณูปโภค 
เขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก

โครงการเยาวัชนอาสัาจัดัคา่ยฝึั่กอบรมในพ่ั�นที�
โครงการป่าสัริเิจรญิวัรรษฯ เพ่ั�อให้เ้ยาวัชนในพ่ั�นที� ออีซีีี 
ตระห้นกัถงึการอนุรกัษธ์รรมชาตแิลื่ะสัิ�งแวัดัล้ื่อม
• รุ่นที� 1 โรงเรยีนห้นองจับเตา่ จำานวัน 80 คน
• รุ่นที� 2 โรงเรยีนวัดัันาจอมเทียน จำานวัน 90 คน
• รุ่นที� 3 โรงเรยีนเทศบาลื่ 1 บา้นห้นองชากแงว้ั 
          จำานวัน 95 คน
• รุ่นที� 4 โรงเรยีนวัดััห้นองจับเตา่แลื่ะ
          โรงเรยีนวัดัันาจอมเทียน จำานวัน 83 คน 

จัดัประชุมระดัมควัามเห้็น
ผูบ้รหิ้ารองคก์รปกครองสัว่ันทอ้งถิ�น 
เพ่ั�อกำาห้นดัแนวัทางการสัรา้งควัามเขา้ใจ
แลื่ะการมีสั่วันร่วัมพััฒนา อีอีซีี

*ติัวอย่างก้ิจก้รรมิบางสู่่วน

สั่�นพล่่งก�รม่สั่่วันร่วัม
เดินห้น้�ที่ำ�ง�นเชิงพ่� นท่ี่� อี่อี่ซี่

ฉะเชิงเที่ร�
ลื่งพ่ั�นที�เพ่ั�อห้าร่อร่วัมกับ

คณะสั่�อมวัลื่ชนท้องถิ�นในพ่ั�นที� อีอีซีี

บรรยายเกี�ยวักับ พั.ร.บ. อีอีซีี
เพ่ั�อสัร้างควัามเข้าใจ
แลื่ะแจ้งควัามค่บห้น้าให้้กับ
สั่�อมวัลื่ชนท้องถิ�น จ.ระยอง

ห้าร่อแนวัทางพััฒนาอาชีพักับกลืุ่่มประมงเร่อเลื่็ก
แลื่ะวัิสัาห้กิจชุมชนกลืุ่่มประมงเร่อเลื่็ก ห้าดัสัุชาดัา 
อ.เม่อง จ.ระยอง

บรรยายควัามคบ่ห้น้า อีอีซี ีเพ่ั�อสัรา้ง
ควัามเขา้ใจแลื่ะทิศทางการพััฒนา ออีซีีี
ให้้กับสั่�อมวัลื่ชนท้องถิ�น จ.ฉะเชิงเทรา

ลื่งพ่ั�นที� ต.เขาดัิน เพ่ั�อรับฟง่
ควัามคิดัเห้็นแลื่ะสัร้างควัามเข้าใจ
กบักลืุ่ม่ชาวับา้นให้เ้ข้าใจถงึการพััฒนา
โครงการอีอีซีี ณ ต.เขาดัิน 
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

จัดัสััมมนาเพ่ั�อทำาควัามเข้าใจเกี�ยวักับ
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที�ดัิน
แลื่ะแผนผังการพััฒนาโครงสัร้างพ่ั�นฐาน
แลื่ะระบบสัาธารณูปโภค เขตพััฒนาพิัเศษ
ภาคตะวัันออก ณ โรงแรมซีันไรท์
ลื่ากูลื่ โฮเทลื่ แอนดั์ กอลื่์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา

ชล่บัุร่

ระยอีง

98 994 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



*ติัวอย่างก้ิจก้รรมิบางสู่่วน

สั่ร้�งก�รม่สั่่วันร่วัม เคำร่อีข่�ยพล่่งสั่ติร่ 
เย�วัชน ปีระช�ชนคำนพ่�นที่่�เติ็มร่ปีแบับั

ชล่บัุร่

กลุ่่มสั่ติร่
เสั่ริมสั่ร้�งก�รม่สั่่วันร่วัมกลุ่่มสั่ติร่ ในก�รด่แ่ล่แล่ะเฝ้ึ�ระวัง่
ด�้นก�รจด่ก�รที่ร่พย�กรธรรมช�ติิแล่ะสั่ิ�งแวัดล่้อีมใน อี่อี่ซี่
กลืุ่่มพัลื่ังสัตรีในพ่ั�นที� 3 จังห้วััดั (ระยอง – ชลื่บุรี – ฉะเชิงเทรา) 
จงัห้วััดัลื่ะ 60 คน รวัม 180 คน รว่ัมเป็นกระบอกเสัยีงแลื่ะขยายเครอ่ขา่ย
เผยแพัร่ขอ้มลูื่สัร้างควัามเขา้ใจให้้กบัประชาชนในพ่ั�นที�เพิั�มขึ�น

กลุ่่มเย�วัชน

โคำรงก�รบ่ัณูฑิิติอี�สั่�ติ้นแบับั
ร่วัมกับ กรมการพััฒนาชุุมชน แลื่ะ ม.บููรพัา นำานักศึกษาจบให้ม่ฝึั่กอบรม
พััฒนาทกัษะเสัรมิสัรา้งองคค์วัามรูที้�ถกูตอ้งเกี�ยวักบัการดัำาเนนิงานของ ออีซีีี
เผยแพัร่ข้อมูลื่ตรงถึงชุุมชน พัร้อมสัร้างรายไดั้ให้้กับนักศึกษาจบให้ม่

โคำรงก�ร “EEC ติ้นแบับั สั่ร้�งอีน�คำติ”
สักพัอ. สัรา้งเครอ่ขา่ยเยาวัชนคนรุน่ให้มใ่นพ่ั�นที�ออีซีี ี(นำารอ่งที�จ.ชลื่บรุ)ี อายรุะห้วัา่ง 
15 – 25 ปี เข้าร่วัมสัร้างสัรรค์เน่�อห้า การพััฒนาพ่ั�นที�อีอีซีี ผ่าน 5 โจทย์
นวัตักรรมห้ลัื่ก ไดัแ้ก ่เทคโนโลื่ย ี5G แลื่ะยานยนตไ์ฟฟา้ (EV) แห้ง่โลื่กอนาคต 
เทคโนโลื่ยีการแพัทย์แม่นยำา การพััฒนาอาคารสัีเขียวั เกษตรกรรมอัจฉริยะ 
แลื่ะการจัดัการขยะชุมชน

ฉะเชิงเที่ร�

กลุ่่มที่่อีงเที่่�ยวั

จ่ดที่ำ�วั่ดิที่่ศน์ เสั่ริมภ�พล่่กษณู์ที่่อีงเที่่�ยวั สั่ร้�งคำวั�มม่�นใจ ช่วังโคำวัิด-19 จ่งห้วั่ดระยอีง
จำ�นวัน 3 เร่�อีง เผยแพร่ผ่�นสั่่�อี Social Media ไดั้แก่

1.) เร่�อง “สัีสัันภาคตะวัันออก”
2.) เร่�อง “เวั้นระยะ แวัะระยอง”
3.) เร่�อง “ระยอง....รออยู่....รู้ยัง “

โครงการจิตอาสา อีอีซี
ต้านโควิด สักพัอ. รวัมพัลื่ังท้องถิ�นบ้านฉาง มาบตาพุัดั ย่นยันควัามพัร้อม

โรงพัยาบาลื่สันาม เดัินห้น้า โคำรงก�รจิติอี�สั่� อี่อี่ซี่ ติ้�นโคำวัิด
“ติรวัจไวั ร่กษ�ไวั ปีล่อีดภ่ยก่อีน” เร่งค่นสัุขภาพัดัีชุมชน
ฟ้�นเศรษฐกิจพ่ั�นที� อีอีซีี

ระยอีง

รวัมพัลื่ังสัตรี อีอีซีี ระยอง
ร่วัมสั่งกำาลื่ังใจสัู้โควัิดั-19 

คณะผู้บริห้าร อีอีซีี ลื่งพ่ั�นที�
แจกห้น้ากากอนามัย แลื่ะ
เจลื่แอลื่กอฮอลื่์ ให้้กับ
คณะผู้บริห้ารระดัับจังห้วััดั
ในพ่ั�นที� ออีซีี ีเพ่ั�อเป็นการป้องกัน
การแพัร่ระบาดัของโควัิดั-19 

อี่อี่ซี่ สั่แคำวัร์ EEC2 
เสัริมสัร้างควัามรู้ควัามเข้าใจดั้วัย
กระบวันการเรียนรู้ตลื่อดัจนพััฒนา
ทักษะทั�งเชิงวัิทยาศาสัตร์แลื่ะเชิงสัังคม
เพ่ั�อให้้เยาวัชนมีควัามรู้ควัามเข้าใจ
ที�ถูกต้องเกี�ยวักับ อีอีซีี

100 1014 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



*ติัวอย่างก้ิจก้รรมิบางสู่่วน

ข่บัเคำล่่�อีนง�นติ่อีเน่�อีงทีุ่กมิติิ

สััมมนาการขับเคลื่่�อนอาชีวัศึกษาในเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก

พิัธีลื่งนามสััญญาเช่าที�ดัินราชพััสัดัุ เพ่ั�อประกอบกิจการ
งานระบบประปาแลื่ะบำาบัดันำ�าเสัีย ในโครงการพััฒนาสันามบินอู่ตะเภา
แลื่ะเม่องการบินภาคตะวัันออก

ฉะเชิงเที่ร�

พิัธีลื่งนามสััญญาเช่าที�ดัินราชพััสัดัุ
เพ่ั�อประกอบการระบบบริการนำ�ามันเช่�อเพัลื่ิงอากาศยาน

บ้านฉางเม่องต้นแบบ 5G แห้่งแรกของประเทศไทย

อีอีซีี จับม่อ ปตท. กนอ. พััฒนาระบบห้้องเย็นเก็บคุณภาพัสัินค้า
สัร้างรายไดั้เกษตรกร แลื่ะสัินค้าผลื่ไม้ไทยแข่งขันตลื่าดัโลื่ก

อีอีซีี เดัินห้น้าพััฒนากำาลื่ังคนตรงควัามต้องการครบทุกมิติ ร่วัมประสัานกระทรวัง อวั. ศึกษาธิการ แรงงาน 
สัถาบันขงจ่�อ สัร้างต้นแบบ (Sandbox) เช่�อมควัามร่วัมม่อไทย - จีน ยกระดัับผลื่ิตบุคลื่ากรทักษะสัูง

ดัึงดัูดันักลื่งทุนอุตสัาห้กรรมเป้าห้มาย พัร้อมขยายสัู่พ่ั�นที�ทั�วัประเทศ

สักพัอ. ร่วัม กรมบัญชีกลื่าง พััฒนาระบบสัารสันเทศ ขับเคลื่่�อนแผนงานบูรณาการอีอีซีี
สัร้างต้นแบบใช้นวััตกรรม เช่�อมโยงข้อมูลื่เบิกจ่ายงบประมาณ สัะดัวัก คุ้มค่า โปร่งใสั ตรวัจสัอบไดั้

อีอีซีี เร่งเคร่�องพััฒนาไม้ผลื่ครบวังจร สัร้างรายไดั้เกษตรกร
ตามโครงการ EFC แผนพััฒนาการเกษตรพ่ั�นที�อีอีซีี

ระยอีง

ชล่บัุร่

102 1034 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



บ่ัรณู�ก�ร
พ่ฒน�พ่�นที่่� ร่วัมก่บัชุมชน
ยกระดับัสังัคม เคยีงคูส่ัิ�งแวัดัลื่อ้ม
สัรา้งงานให้ม ่รายไดัส้ังู
นำาไปสัูก่ารมีคณุภาพัชีวัติที�ดั ีของประชาชน

4ปีี อี่อี่ซี่

104 1054 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ควัามสัำาเร็จุการขับเคลื�อีน           แผนงานบูรณาการ

แผันงานบ่รณาก้าร อ่อ่ซี่ เป็นก้ลไก้สู่ำาคัญในก้ารขับเคลื�อนแผันภาพรวมิเพื�อก้ารพัฒนาเขติพัฒนาพิเศษภาคติะวันออก้ 
ให้เป็นไปติามิเป้าหมิายที่่�ก้ำาหนด้ โด้ยระด้มิสู่รรพก้ำาลังจาก้หน่วยงานที่่�เก้่�ยวข้องมิาที่ำางานร่วมิก้ันในก้ารพัฒนาพื�นที่่�

ติามิความิเชื่่�ยวชื่าญและบที่บาที่หน้าที่่� เพื�อผัลัก้ด้ันให้เกิ้ด้ก้ารลงทีุ่นในอุติสู่าหก้รรมิที่่�ใชื่้เที่คโนโลย่ขั�นสู่่ง
ก้ระตุ้ินเศรษฐก้ิจ ควบค่่ไปกั้บก้ารยก้ระด้ับคุณภาพชื่่วิติประชื่าชื่น โด้ยมิ่หลัก้ก้ารสู่ำาคัญคือ

ร่วัมค่ด ร่วัมลงทุุน ร่วัมพัฒนา
ใช้งบัปีระม�ณูแผ่นดิน คำุ้มค่ำ� เกิดปีระโยชน์ส่ั่งสัุ่ด

อ่อ่ซี่ เป็นแกนในการร่วมกำาหนดทิศทางการพััฒนาพ่ั�นที�แต่ลื่ะดั้าน (แผนภาพัรวัมนโยบาย กพัอ.)

บริห้ารจัดัการทรัพัยากร ร่วมกัน รัฐ-เอกชน-ท้องถืิ�น
กำาห้นดัแนวัทางแลื่ะมาตรฐานในการทำางานของห้น่วัยงาน เช่น แนวัทางการพััฒนาระบบการศึกษ์า
Demand Driven
ใช้งบประมาณจัากภาค์เอกชนเป็นหลัก เป็นกลื่ไกสันับสันุนให้้เกิดัการพััฒนาในแต่ลื่ะดั้าน
เพ่ั�อให้้บรรลืุ่เป้าห้มายเกิดัการลื่งทุนใน อีอีซีี

บูรณาการทั�งงานแลื่ะเงินของห้น่วัยงานทุกภาคสั่วัน แบ่งภารกิจัต้ามบทบาทและค์วามเช่�ยุวชาญของ
แต้่ละหน่วยุงานอยุ่างต่้อเน่�องตามระยะเวัลื่าของแผนการดัำาเนินงานที�กำาห้นดัให้้อยู่ภายใต้แผนงานเดัียวักัน 
เช่�อมโยงการดัำาเนินงานสัู่การขับเคล่ื่�อนให้้บรรลุื่เป้าห้มายร่วัมกัน

จััดทำาโค์รงการร่วมกับหน่วยุงาน เพ่ั�อให้้สัอดัคล้ื่องกับการพััฒนาพ่ั�นที� อีอีซีีไดั้ตามเป้าห้มาย

+ =
งบัปีระม�ณู

ภ�คำร่ฐ
ก�รล่งทีุ่น
จ�กเอีกชน ปีระโยชน์ที่่�ม่ผล่ติ่อี

เศรษฐกิจโดยรวัม

1 5 200
ร่ฐจ่�ย 1 บั�ที่

ด่งด่ดให้้เอีกชน
ร่วัมจ่�ย 5 บั�ที่

ม่ล่คำ่�เพิ�มที่�งเศรษฐกิจ 200 บั�ที่ 
(200% ติ่อ GDP)

             สัู่...ต้้นแบบการพัฒนาเชื่่งพื� นทีุ�อีย่างมีสั่วันร่วัม         รัฐ เอีกชื่น ทุ้อีงถ่�น ปีระชื่าชื่น
                                    ทุี่ก้คนร่วมิเป็นเจ้าของความิสู่ำาเร็จ          ยก้ระด้ับคุณภาพชื่่วิติสู่ร้างสู่มิดุ้ลที่างเศรษฐก้ิจอย่างยั�งยืน

106 1074 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



แผนงานบูรณาการ อีีอีีซีี กับปีระโยชื่น์ทีุ�ได้รับ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

การท่องเที่ยว

พัฒนาเมือง

สร้างการรับรู้

ชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ

ดิจิทัล

สาธารณสุข

การพัฒนาบุคลากร และนวัตกรรม

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
40 เส้นทาง 554 กิโลเมตร

NEO PATTAYA ตลาดลานโพธิ์-นาเกลือ

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

EEC
TambonMobile Team EEC2พลังสตรี

บ้านอําเภอ

บ้านฉาง

พัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการ
(Business Area)

5G Smart PoleDepa

พัฒนาบุคลากรด้วยหลัก
Demand Driven

จํานวน 132,994 คน

จัดตั้งศูนย์เครือข่าย
จํานวน 5 แห่ง + 1 สถาบัน

พัฒนา รพ. ธรรมศาสตร์
สู่ Digital Hospital Sandbox

ปรับปรุงทางรถไฟเข้าพ้ืนที่
ท่าเรือจุกเสม็ด

EECi

สักพอี. ร่วัมกับ สัำานักงานพัฒนารัฐบาลด่จุ่ทัุล (อีงค์การมหาชื่น)
พัฒนาระบบสัารสันเทุศเพื�อีต้่ดต้ามข้อีมูลแผนงานบูรณาการ
เขต้พัฒนาพ่เศษภาคต้ะวัันอีอีก (EEC-InP)
สู่ำาหรับเป็นฐานข้อมิ่ลในก้ารรวบรวมิโครงก้ารภายใติ้แผันภาพรวมิ อ่อ่ซี่ โครงก้าร
สู่นับสู่นุนก้ารพัฒนาพื�นที่่� อ่อ่ซี่ และข้อมิ่ลอื�น ๆ ที่่�เก้่�ยวข้อง อ่ก้ที่ั�งได้้เชื่ื�อมิโยง
แลก้เปล่�ยนขอ้มิล่จาก้ระบบบริหารก้ารเงนิก้ารคลงัภาครฐัแบบอิเลก็้ที่รอนกิ้ส์ู่ (GFMIS) 
ของก้รมิบัญชื่่ก้ลาง ให้สู่ามิารถติิด้ติามิผัลลัพธ์ได้้อย่างเป็นปัจจุบัน และแสู่ด้งผัล
ก้ารด้ำาเนนิงานในรป่แบบ Dashboard เพื�อประก้อบก้ารตัิด้สิู่นใจในระดั้บนโยบายติอ่ไป

>>>> https://eec-inp.eeco.or.th/EEC-WEB/main.php

108 1094 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ก้าวัเข้าสัู่การยกระดับรายได้ขอีงชืุ่มชื่น 
ฐานรากเศรษฐก่จุ
เป็นพื�นที่่�ติัวอย่างในก้ารลด้ความิเหลื�อมิลำ�าที่างเศรษฐก้ิจและสู่ังคมิ

1 2พ่ฒน�
เศรษฐกิจชุมชน

ยกระด่บั
คำุณูภ�พช่วัิติปีระช�ชน

• สั่�ธ�รณูสัุ่ข
• ก�รพ่ฒน�บัุคำล่�กร EEC Model

• แผนพ่ฒน�ภ�คำเกษติร
• ก�รพ่ฒน�เม่อีงเก่�ติล่�ดล่�นโพธิ�น�เกล่่อี
• ยกระด่บั EFC
• สั่ร้�งร�ยได้ถ่งชุมชน
 - ท่องเที�ยวัชุมชน
 - SMEs สัู่อุตสัาห้กรรมเป้าห้มาย
 - SMEs ไทยไปตลื่าดัโลื่ก e-commerce

3 4ก้�วัสั่่่
ม�ติรฐ�น BCG*

บั่รณู�ก�ร
ก�รล่งทีุ่นในพ่�นที่่�
อีย่�งม่ปีระสิั่ที่ธิภ�พ

• แผนสั่ิ�งแวัดล่้อีม
• ติ้นแบับัก�รกำ�จ่ดขยะคำรบัวังจร
• พ่ฒน�เม่อีงน่�อีย่่อี่จฉริยะ
• บัริห้�รจ่ดก�รนำ��
• อี่อี่ซี่ ติ้นแบับัเม่อีงพล่่งง�นสั่ะอี�ด

• ผล่่กด่นก�รบั่รณู�ก�รงบัปีระม�ณู
  ในโคำรงก�รสั่ำ�คำ่ญอีย่�งเพ่ยงพอี
• ก�รล่งทีุ่นร่วัมก่บัเอีกชน
  ที่่�ม่คำวั�มพร้อีม
• สั่ินเช่�อีฟ้� นฟ่ธุรกิจห้ล่่งโคำวัิด-19
• พ่ฒน�พ่�นที่่�-ชุมชน อี่อี่ซี่
• กอีงทีุ่น อี่อี่ซี่

BCG* : โมเดัลื่พััฒนาเศรษฐกิจให้ม่
คำานึงถึงสัิ�งแวัดัลื่้อมแลื่ะควัามยั�งย่นเป็นห้ลื่ัก
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แผนพัฒนาภาคเกษต้รต้ลาดนำาการผล่ต้ 
ยก้ระด้ับรายได้้ ผัลผัลิติขายติรงติลาด้ แข่งขันได้้ยั�งยืน

เปี้�ห้ม�ย

อี่อี่ซี่ เปี็นพ่�นที่่�ติ้นแบับั
ในก้ารพัฒนาภาคเก้ษติร โด้ยใชื่้เที่คโนโลย่

เพิ�มิผัลิติภาพ เข้าถึงติลาด้สู่ินค้ามิ่ลค่าสู่่ง ยก้ระด้ับรายได้้เก้ษติรก้ร
ให้เที่่ยบเที่่าก้ลุ่มิอุติสู่าหก้รรมิและบริก้าร

ใช้ติล่�ดนำ�ก�รผล่ิติ
(Demand Pull)

ใช้เที่คำโนโล่ย่ผล่่กด่น
ก�รสั่ร้�งร�ยได้
(Technology Pull)

กำ�ห้นดพ่�นที่่�ปีล่่ก
ที่่�เห้ม�ะสั่ม

กำ�ห้นดปีระเภที่สั่ินคำ้�เกษติร
ที่่�ม่ศ่กยภ�พแล่ะโอีก�สั่ที่�งก�รติล่�ด

(5 คลัสู่เติอร์ที่่�มิ่ศัก้ยภาพ)

ยกระด่บั
ก�รค้ำ�ข�ยส่่ั่
e-commerce

พัฒนา 5 คลัสัเต้อีร์ ทุี�มีศักยภาพ

1. คลัสเตอร์ผลไม้
พัฒนาคุณภาพสินค้า
สู่ตลาดสินค้ามูลค่าสูง

3. คลัสเตอร์พืชสําหรับ
   อุตสาหกรรมชีวภาพ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
เพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

5. คลัสเตอร์
High Valued Products
ปรับเปลี่ยนผลผลิตสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
เช่น ปศุสัตว์ พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว ดอกไม้
และสินค้าเกษตรทดแทนการนําเข้าเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

4. คลัสเตอร์พืชสมุนไพร 
ต่อยอดอุตสาหกรรม New S-curve
เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

2. คลัสเตอร์
ประมงเพาะเลี้ยง 
เพ่ิมมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยเทคโนโลยีการผลิต
และสร้างเศรษฐกิจใหม่

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง
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NEO Pattaya
พ่ที่ย�โฉมให้ม่ ใสั่่ใจไม่ที่ิ�งก่น
แผนพ่ฒน�พ่�นที่่�แห้ล่่งที่่อีงเที่่�ยวั
เม่อีงพ่ที่ย�

1. Old Town นาเก้ลือ พัฒนาติลาด้ลานโพธิ�
 เชื่ื�อมิโยงชืุ่มิชื่นประมิงและป่าชื่ายเลนผัืนสูุ่ด้ที่้าย
 เพื�อเป็นเสู่้นที่างที่่องเที่่�ยวเชื่ิงวิถ่ชื่่วิติชืุ่มิชื่น

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายห้าดัพััทยาเห้น่อ-ใต้ แลื่ะ
 ห้าดัจอมเทียน ปรับปรุงสัิ�งอำานวัยควัามสัะดัวัก
 รองรับนักท่องเที�ยวัทั�งชาวัไทย แลื่ะชาวัต่างชาติ

3. พััฒนาบริเวัณท่าเร่อพััทยาใต้ แลื่ะเขาพััทยา
 ให้้เป็นสัถานที�ท่องเที�ยวัแลื่ะศูนย์กลื่างธุรกิจ
 แห้่งให้ม่ ห้ร่อ New CBD

4. ก่อสัร้างสันามกีฬาแห้่งชาติภาคตะวัันออก
 เป็นศูนย์กลื่างกีฬาสั่งเสัริมการจัดัการแข่งขัน
 กีฬาในระดัับสัากลื่

5. NEO เกาะลื่้าน พััฒนาสัถานที�ท่องเที�ยวั
 โครงข่ายถนน แลื่ะสัิ�งอำานวัยควัามสัะดัวัก
 เพ่ั�อเป็นเกาะลื่้านโฉมให้ม่ที�ใสั่ใจสัิ�งแวัดัลื่้อม

ต้้นแบบการพัื่ฒนาเม่องเก่า

ต้ลาดลานโพื่ธ์ิ�นาเกล่อ
ดึงท่องเท่�ยุวรายุได้ด่ สู่อ่อ่ซี่
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“คำน อี่อี่ซี่
 สัุ่ขภ�พด่ที่่�วัห้น้�”

ยุกระดับบริการสาธ์ารณสุข
2.
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ก�รแพที่ย์แม่นยำ�
Precision Medicine

 (ขอ้มูลื่พัันธกุรรมทำาให้ก้ารรกัษาพัยาบาลื่แม่นยำา…Personalized Genomic and Gene
Therapy) เป้าห้มาย คอ่ เรง่เรยีนรูเ้ทคโนโลื่ยีให้มเ่พ่ั�อขยายผลื่สัูร่ะบบสัาธารณสุัขถ้วันห้น้า/
แลื่ะสั่งเสัริมการแพัทย์แม่นยำาในเอเชีย อาซีียน แลื่ะ CLMVT

ศ่นย์บริก้ารที่ด้สู่อบจ่โนมิิก้สู่์
(Genomic Sequencing Center)

จัด้ติั�งในเขติสู่่งเสู่ริมิก้ารแพที่ย์จ่โนมิิก้สู่์ อ่อ่ซี่ ที่่� มิ.บ่รพา

ธนาคารข้อมิ่ลจ่โนมิิก้สู่์ Genomic Data Center
เป็นสู่่วนหนึ�งของธนาคารข้อมิ่ลไปโอแห่งชื่าติิ

เครือข่ายแปลผัล
ข้อมิ่ลจ่โนมิิก้สู่์

Clinical Interpretation
Network

เครือข่าย
ก้ารให้บริก้าร

Clinical Service
Network

ศ่นย์วัิจ่ยแล่ะพ่ฒน�
ฝึึก้อบรมิด้้านก้ารแพที่ย์แมิ่นยำา

อีุติสั่�ห้กรรมย�
ก้ารแพที่ย์แมิ่นยำา

โรงพย�บั�ล่
ด้้านก้ารแพที่ย์แมิ่นยำา

อีุติสั่�ห้กรรมอีุปีกรณู์ก�รแพที่ย์
ก้ารแพที่ย์แมิ่นยำา

ศูนยุ์การแพื่ทยุ์แม่นยุำา
ด้านมะเร็ง…ศิริราช

ศูนยุ์การแพื่ทยุ์แม่นยุำา
ด้านโรค์หายุาก...จัุฬาฯ 

ศูนยุ์การแพื่ทยุ์แม่นยุำา
ด้านอ่�นๆ...สถืาบันอ่�น ๆ

ข้อีม่ล่
• เริ�ม 50,000 ติ่วัอีย่�ง
• ขย�ยสั่่่ติ่วัอีย่�งที่่�วัปีระเที่ศ
 แล่ะภ่มิภ�คำ

บัริก�รที่�งก�รแพที่ย์
• ร่กษ�กลุ่่มที่่�ม่ล่่กษณูะเห้ม่อีนก่น
• ร่กษ�เฉพ�ะบัุคำคำล่ (Advanced
 Therapy Medical Product :
 ATMPs)
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คำวั�มก้�วัห้น้�
โคำรงก�รพ่ฒน�ศ่นย์บัริก�รที่ดสั่อีบัที่�งก�รแพที่ย์
จ่โนมิกสั่์ในพ่�นที่่� อี่อี่ซี่

พ่ธีลงนามสััญ่ญ่าจุ้าง และสััญ่ญ่าเชื่่าพื� นทีุ� เมื�อีวัันทีุ� 11 พ.ย. 64
เพ่ั�อจัดัตั�งศูนย์บริการทดัสัอบทางการแพัทย์จีโนมิกสั์ในพ่ั�นที� อีอีซีี
แลื่ะให้้บริการถอดัรห้ัสัพัันธุกรรมทั�งจีโนมจำานวัน 50,000 ราย

ปีระโยชน์ที่่�ร่ฐได้ร่บัจ�กก�รดำ�เนินโคำรงก�รฯ
1. ประหยัด้งบประมิาณในก้ารสู่ร้าง และครุภัณฑ์สู่ำาหรับศ่นย์บริก้ารที่ด้สู่อบฯ
2. ประหยัด้งบประมิาณค่าจ้างบริก้ารถอด้รหัสู่พันธุก้รรมิได้้ 291.8 ล้านบาที่ จาก้วงเงิน 750 ล้านบาที่
3. ได้้รับ Know-how จาก้เอก้ชื่นติ่างชื่าติิที่่�มิ่ความิเชื่่�ยวชื่าญระด้ับสู่าก้ล เก้ิด้ก้ารถ่ายโอนเที่คโนโลย่ 
4. เก้ิด้ศ่นย์ข้อมิ่ลพันธุก้รรมิของประเที่ศไที่ย เพื�อใชื่้ประโยชื่น์ในก้ารบริก้ารก้ารวิจัย และก้ารเร่ยน
   ก้ารสู่อน รวมิที่ั�ง ความิร่วมิมิือก้ับผั่้ประก้อบก้ารติ่างประเที่ศที่่�เชื่่�ยวชื่าญ

1. บรษิทัี่ จโ่นมิกิ้สู่ ์อนิโนเวชื่ั�น จำาก้ดั้

2. บรษิทัี่ เซีนิเจิ�น เจา้จอืเด้า้
เที่คโนโลย ่จำาก้ดั้

3. บรษิทัี่ เอ ไอ ด้ ่จโ่นมิกิ้สู่ ์จำาก้ดั้

สั่่ญญ�จ้�ง สั่่ญญ�เช่�พ่�นที่่�

ค่าจ้าง 458.2 ล้านบาที่

+ +

ค่าเชื่่า 8.712 ล้านบาที่

ก้ิจก้ารร่วมิค้า
ไที่ยโอมิิก้สู่์
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ประชาชน (ที�อยู่อาศัย+ทำางาน)
ในพ่ั�นที� อ.ปลื่วักแดัง 
จ.ระยอง ไดั้รับบริการ

สัาธารณสัุขอย่างทันการ 
สัะดัวัก ปลื่อดัภัย
แลื่ะมีคุณภาพั
ลื่ดัการเดัินทาง

ไปรักษาพัยาบาลื่นอกพ่ั�นที�

*ที�มา : คู่ม่อห้ลื่ักเกณฑ์์การจัดัตั�งแลื่ะปรับระดัับศักยภาพัของห้น่วัยบริการสัุขภาพัฉบับปรับปรุง ครั�งที� 1
        กองบริห้ารสัาธารณสัุข กระทรวังสัาธารณสัุข

สัถานประกอบการ
มีควัามมั�นใจวั่าพันักงาน

ไดั้รับบริการอย่างทันท่วังที
จาก รพั. ที�มีมาตรฐาน

ในพ่ั�นที�

สัธ. มีต้นแบบขยาย
โรงพัยาบาลื่โดัยควัามร่วัมม่อ

กับภาคเอกชน
ดั้วัยวัิธีการ PPP

โรงพย�บั�ล่ปีล่วักแดง 2

พ่ื่�นท่� อ่อ่ซี่ ม่นิค์มฯ
สวนอุต้ฯ และ

เขต้ประกอบการฯ 7 แห่ง

ค์วามจัำาเป็น

ประชากรท่�ต้้องดูแล
> 300,000 ค์น+

ปัจัจัุบัน รพื่. ระดับ F1
(60 เต้่ยุง) ดูแลประชากร 
50,000-80,000 ค์น*

รพื่. ขนาดท่�เหมาะสมสามารถืให้บริการ Premium Service ค์น*
ใน อ.ปลวกแดง และเป็น รพื่. ค์ู่สัญญาของประกันสังค์ม

การร่วมทุน รัฐ+เอกชน

ในระยุะ 10 ปี ไม่ม่
งบประมาณเพ่ื่�อขยุายุ รพื่.
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แนวัทุางการพัฒนาทุักษะบุคลากร
และการศึกษาในพื�นทุี� อีีอีีซีี
สู่ร้างที่ัก้ษะรอบด้้านเพื�อที่ำางานคุณภาพ การยกระดับทักษะบุคลากร เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมาย (EEC Model)

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในภาพรวม (Overall Competency Development)

 การพัฒนาบุคลากรระดับข้ันพ้ืนฐาน (ประถม,มัธยม) (Basic Education and Ecology) 

การสร้างแรงจูงใจกับสถานประกอบการมาร่วมทํางานกับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
และสนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน (WORK INTEGRATED LEARNING)
จบแล้วมีงานทํา รายได้ดี มีอนาคต

พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการเร่งด่วน  เพ่ือตอบสนองความต้องการทันที
โดยหลักสูตรต้องผ่านการรับรองจากคณะทํางานพิจารณารับรองหลักสูตรฯ

การยกระดับระบบนิเวศ (ECOLOGY) ของการพัฒนาบุคลากรต้ังแต่วัยเรียนในระดับพ้ืนฐาน
อาทิเช่น

ทักษะด้านการเช่ือมระดับสากล  อิเล็กทรอนิกส์ โดรน และแมคาทรอนิกส์  

ทักษะด้านอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (SOFT SKILL) อาทิ การสร้างทัศนคติ (MINDSET) สําหรับผู้บริหารและครู

ผ่านความร่วมมือระหว่าง
เอกชนและสถานศึกษา

การพัฒนาทักษะจําเป็นท่ีเป็น
ท่ีต้องการของแรงงาน
ในทุกอุตสาหกรรม

ร่วมกับโรงเรียน
ค่ายการศึกษา
และหน่วยงานอ่ืน ๆ

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

- ค่ายวิทยาศาสตร์
- ค่ายการศึกษา

01

02

03

EEC Model Type A
หลักสูตรในระบบ (degree)

EEC Model Type B
(Short Courese)

รัฐสนับสนุน
ค่าฝึกอบรมไม่เกิน 50%

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
หักลดหย่อนภาษีได้ 2.5 เท่า

รับประกันการจ้างงาน
อย่างน้อย 1 ป ี
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งบ
บูร

ณ
าก

าร

รัฐ-เอกชน ร่วมจ่าย (50%-50%) (Type B)

รักษาการจ้างงาน + เพ่ิมทักษะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ (โควิดรอบแรก)

รักษาการจ้างงาน + เพ่ิมทักษะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ (โควิดรอบสอง)

เพ่ิมทักษะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
EEC Local Wisdom Tourism

เงิ
นกู้

โค
วิด

กอ
งทุ

นอี
อีซี

รวมท้ังหมด 70,542 คน

4,660 1,000 11,180
3,732 12,130 5,660

8,392 24,330

44,000

16,840

9,500

1,700

อบรมเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโควดิ 
11,200 คน

รวมถึงการประสานการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลกับหน่วยงานพันธมิตรอ่ืน ๆ
อาทิเช่น Huawei / VM ware / HP ( 3 ปี: 2564-2566)

2561 - 2563 2564 *2565

ไมน่อ้ยกวา่เอกชนจ่าย 100% (Type A)

ดําเนินการแล้ว 8,392 คน เป้าหมายท่ีจะดําเนินการ

หมายุเหตุ้
สัถานะข้อมูลื่ ณ ธันวัาคม 2564
* คำาขอ งปม. ปี 65 จำานวัน 581 ลื่้านบาท  (เอกชนร่วัมจ่าย 2,149 ลื่บ.)

การพัฒนาทัุกษะบุคลากร
ต้ามหลัก Demand Driven
และการเร่งการฝึึกอบรมสำาหรับอนาค์ต้ (ปี 2561-2566)
รวมจัำานวน 100,000 ค์น
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ยกระด่บัที่่กษะบุัคำล่�กร
ด้วัยเที่คำโนโล่ย่สั่ม่ยให้ม่ม�ติรฐ�นสั่�กล่

ควัามร่วัมมือี
ด้านอีาชื่ีวัศึกษา

ประเที่ศออสู่เติร่ย

ICT + 5G 
Huawei ASEAN

Academy (Thailand)
EEC Branch
ประเที่ศจ่น 

EEC

กับหน่วยุงานต้่างประเทศ

5G + Network 
CISCO + MAVENIR
ประเที่ศสู่หรฐัอเมิรกิ้า

e-commerce
Alibaba.com

ประเที่ศจ่น

4.0 Ecosystem
Mitsubishi Electric

ประเที่ศญ่�ปุ่น

หลัก้สู่่ติร 5G ICT และ Digital ภายใติ้ Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch
อบรมิที่ัก้ษะบุคลาก้รด้ิจิที่ัล 30,000 คน ภายใน 3 ปี

Mitsubishi Electric ผัลัก้ด้ัน EEC Automation Park
เป้าหมิายสู่ร้างโรงงานอัจฉริยะ 8,000 แห่ง

CISCO – MAVENIR – 5GCT – PlanetComm ปรับที่ัก้ษะ
New-Up-Re skill บุคลาก้รด้ิจิที่ัล 40,000 คน ภายใน 3 ปี

ดึงผู้นำานวััต้กรรมระดับโลก ร่วัม MOU
“เพิื่�มทักษ์ะแรงงานขั�นสูง สร้างค์วามเช่�อมั�นนักลงทุน

ยุกระดับรายุได้เยุาวชนและค์นไทยุอยุ่างยุั�งยุ่น”

Type A,B
EEC Model
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ก้ารพัฒนาที่ัก้ษะบุคลาก้รติามิหลัก้ Demand Driven 

ติ่วัอีย่�งผ่้เข้�ร่บัก�รอีบัรม

Type A

ธ์นาลักษ์ณ์ มธ์ุรสมนต้ร่

สำาเรจ็ัการศกึษ์า ปรญิญาต้ร่ วศิวกรรมแมค์ค์าทรอนกิส์ 
มทร. ตะวัันออก

FTM จ่�ยคำ่�เร่ยนที่่�งห้มด

กำาลังศึกษ์าระดับ ปวส. ปี 2 แมค์ค์าทรอนิกส์
วัิทยาลื่ัยเทคนิคสััตห้ีบ บริษัท Ford Thailand Manufacturing

• ไดั้เบี�ยเลื่ี�ยงระห้วั่างเรียน 5,000 บาท/เด่อน
• ไดั้เบี�ยเลื่ี�ยงระห้วั่างฝึั่กงาน 5,000 บาท/เด่อน
เงินเด่อนท่�ค์าดว่าจัะได้รับ 20,000 บาท 

พื่สิษ์ฐ์  ทอง เต้็ม

SNC จ่�ยคำ่�เร่ยนที่่�งห้มด

ค์่าเบ่�ยุเล่�ยุงระหว่างเร่ยุน และรับเข้าทำางาน
ต้ำาแหน่งปัจัจัุบัน วิศวกร บริษ์ัท SNC 

เงินเด่อน 30,000 บาท

Type B ฝึึกอบรมระยุะสั�น  หลักสูต้รการค์วบค์ุมหุ่นยุนต้์
อุต้สาหกรรม WELDEX

ติ่วัอีย่�งผ่้ปีระสั่บัคำวั�มสั่ำ�เร็จจ�กกวั่� 8 พ่นคำน ในปีี 2561 - 2563

อมรเทพื่  เท่�ยุงทุ่ง

บัริษ่ที่จ่�ยคำ่�เร่ยนคำร่�งห้น่�ง (50:50)

ด้วยุโปรแกรม CRP และ LNC ของสถืาบันพัื่ฒนาบุค์ลากร
สาขาเทค์โนโลยุ่การผลิต้อัต้โนมัต้ิและหุ่นยุนต้์ (MARA)

บริษ์ัทร่วมจั่ายุค์่าฝึึกอบรม 50%
เงินเด่อน 20,000 บาท

ต้ำาแหน่ง ช่างเทค์นิค์งานประกอบและต้ิดต้ั�ง
บริษ์ัท โอพ่ื่ ออโต้เทค์

สั่แกนร่บัชมวัิด่โอี

วัิด่โอีเร่�อีง
EEC Demand Driven

Education
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เติิบัโติเคำ่ยงข้�ง
ด่แล่สั่ิ�งแวัดล่้อีมชุมชน อีย่�งย่�งย่น

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
น้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จ. ระยอง

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน 
ร่วมทุนกับเอกชน

ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียรวม 
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
จ. ฉะเชิงเทรา

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ
เขตบริการสุขภาพท่ี 6

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
เกาะล้าน ชลบุรี 
เอกชนลงทุน

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
เมืองพัทยาร่วมทุน
กับเอกชน

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
เมืองพัทยา

 ระยอง 

ฉะเชิงเทรา

 ชลบุรี

1,074 ล้านบาท
146 ล้านบาท

3,000 ล้านบาท

1,400 ล้านบาท

1,094 ล้านบาท

357 ล้านบาท

200 ล้านบาท

960 ล้านบาท

86 โครงการ
13,572 ล้านบาท
งบประมาณรัฐ
9,299 ล้านบาท

14 โครงการ
เร่งด่วน
8,616 ล้านบาท

งบประมาณรัฐ
4,342 ล้านบาท
เอกชน
4,274 ล้านบาท

ขย�ยผล่
ติ้นแบับัโรงกำ�จ่ดขยะคำรบัวังจร

เพิ� ม 6 แห้่งให้ม่ 
เริ�มนำ�ร่อีงขอีอีนุม่ติิสั่ร้�งได้ 2 แห้่งในปีี 2565

ฉะเชิงเทรา

 ชลบุรี35  เมกะวัตต์

15  เมกะวัตต์
709 ตันต่อวัน

300 ตันต่อวัน
1,500 ตันต่อวัน

20  เมกะวัตต์

265 ตันต่อวัน

500 ตันต่อวัน

750 ตันต่อวัน
30  เมกะวัตต์

1,500 ตันต่อวัน

10  เมกะวัตต์

10  เมกะวัตต์

500 ตันต่อวัน

 ระยอง 

โครงการต้นแบบ

500 ตันต่อวัน
10  เมกะวัตต์

กําจัดขยะมูลฝอย กําจัดขยะสะสม ผลิตพลังงานไฟฟา้จากขยะ

ขยะท่ีเกิดใหม่
และขยะสะสมในอีอีซี

หมดไปใน 12 ปี

ลดพ้ืนท่ีฝังกลบขยะได้
317 ไร่ต่อปี
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ราว
186 ล้านตันต่อปี
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พ่ฒน�เม่อีงน่าอยู่
มุ่งสู่ัควัามเป็นอี่จฉริยะ

7 Smarts
Smart Living   Smart People   Smart Government
Smart Economy   Smart Mobility   Smart Energy

Smart Environment

ผังเมือีง

EEC ร่วัมก่บักรมโยธ�ธิก�รแล่ะผ่งเม่อีง
แล่ะห้น่วัยง�นที่่�เก่�ยวัข้อีง ที่ำ�ผ่งก�รใช้พ่� นที่่�
“เพื�อให้ประชื่าชื่นอย่่ด้้วยก้ันอย่างไมิ่แออัด้ ใน 20 ปีข้างหน้า”

(ป้องก้ันปัญหา เชื่่นก้รณ่ก้รุงเที่พก้ับปริมิณฑล)

พ่ั�นที� อีอีซีี ทั�งห้มดั

8.29 ล้านไร่
ใช้พ่ั�นที�เดัิม 91.71%

เปลื่ี�ยนแปลื่ง
8.29%

ทุกฝ่ึายุพื่อใจั ได้สมดุล

รับฟังัค์วามค์ิดเห็น
มากกว่า 40 ค์รั�ง

ผ่งเม่อีง อี่อี่ซี่
ด่กวั่�ม�ติรฐ�นเดิม

คำงเดิม

ร่กษ�พ่� นที่่�ป่ี�
พ่� นที่่�ก�รเกษติรช่�นด่

ไวั้ที่่�งห้มด

เพิ�มิพื�นที่่�อนุรัก้ษ์
ที่รัพยาก้รธรรมิชื่าติิและ
สิู่�งแวด้ล้อมิ ครอบคลุมิ

ทีุ่ก้แมิ่นำ�า ลำาคลอง

ปรับพื�นที่่�เมิืองชื่นบที่
ให้เป็นเมิืองที่ันสู่มิัยน่าอย่่

ปรับพื�นที่่�รองรับ
อุติสู่าหก้รรมิสู่ะอาด้

เพิ� มพ่� นที่่�อีนุร่กษ์
คลุื่มทุกแม่นำ�าลื่ำาคลื่อง
ซีึ�งไม่เคยมีในผังอ่�น

ปีร่บัเปี็นเม่อีงที่่นสั่ม่ย
ให้้อยู่กันสับาย

ปีร่บัเปี็นเขติ
อีุติสั่�ห้กรรม

3% 3% 2%

ยุกระดับค์ุณภาพื่ช่วิต้ ชุมชนม่สิ�งแวดล้อมท่�ด่
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บัริห้�รจ่ดก�รนำ��
มีนำ�าใช้เพีัยงพัอ

“แผนนำ�าระยะยาวั มีนำ�าเพีัยงพัอ
เป็นมิตรต่อสัิ�งแวัดัลื่้อม”

ภ่ยแล่้ง ปีี 2563
ได้้ปริมิาณนำ�าเพิ�มิ

+160 ล้านลบ.มิ.

ระยะย�วั ปีี 2580
มิ่ปริมิาณนำ�าติ้นทีุ่นเพ่ยงพอ

3,000 ล้านลบ.มิ.

ปีฎิบั่ติิติ�มนโยบั�ยรอีงน�ยกร่ฐมนติร่
(พล่.อี. ปีระวัิติร วังษ์สัุ่วัรรณู) 
1. วัางแผนจัดัการนำ�าให้้เพีัยงพัอในฤดัูแลื่้ง 2563-2564
2. เพิั�มควัามจุ แลื่ะสัูบกลื่ับนำ�าเข้าอ่างให้้มากที�สัุดั 
3. ห้าสัาเห้ตุปริมาณนำ�าที�สัูญเสัีย
4. ภาคอุตสัาห้กรรม มีแห้ลื่่งนำ�าของตัวัเอง
5. โครงการขนาดัให้ญ่ มีแห้ลื่่งนำ�าสัำารอง
6. ผลื่ักดัันการทำาประปาห้มู่บ้าน

ยก้ระด้ับความิเป็นอย่่
ด่แล่สั่ิ�งแวัดล่้อีม เคำ่ยงข้�งปีระช�ชน

สั่่บันำ��กล่่บัคำล่อีงสั่ะพ�นม�ย่งอ่ี�งเก็บันำ��ปีระแสั่ร์ 
ได้้ปริมิาณนำ�าเพิ�มิขึ�น

20 ล้านลบ.มิ.
สั่่บันำ��คำล่อีงห้ล่วัง ณู จุดพ�นที่อีงเข้�ก่บัที่่อีสั่่งนำ��
คำล่อีงพระอีงค์ำไชย�นุชิติ-บั�งพระ
ได้้ปริมิาณนำ�าเพิ�มิขึ�น

70 ล้านลบ.มิ.

พ่นนำ��อี่�งเก็บันำ��ปีระแกด จ. จ่นที่บัุร่
ม�อี่�งเก็บันำ��ปีระแสั่ร์
ได้้ปริมิาณนำ�าเพิ�มิขึ�น

70 ล้านลบ.มิ.

อี่�งเก็บันำ��คำล่อีงบั�งไผ่ รอีงร่บัสั่น�มบิันอี่่ติะเภ�
(โครงก้ารจัด้แหล่งนำ�ารองรับพื�นที่่� 30 ก้มิ. รอบสู่นามิบิน)
อี่�งเก็บันำ��คำล่อีงโพล้่
มิติิครมิ. (5 เมิ.ย. 2565) อนุมิัติิ ได้้ปริมิาณนำ�าเพิ�มิขึ�น 40 ล้านลบ.มิ.

กนอี. แล่ะ สั่.อี.ที่. จ่ดที่ำ�แผนรณูรงค์ำ
ก�รใช้นำ��อีย่�งปีระห้ย่ด
(เป้าหมิายลด้ได้้ 10%)

แผนก�รพ่ฒน�แห้ล่่งนำ��ติ้นทุี่น 38 โคำรงก�ร
872 ล้านลบ.มิ.

แผนก�รบัริห้�รจ่ดก�ร
ด้�นคำวั�มติ้อีงก�รใช้นำ�� 
9 โครงก้าร 

ก�รศ่กษ�จ่ดที่ำ�ฐ�นข้อีม่ล่พ่ฒน�นำ��บั�ด�ล่ 
3 โครงก้าร

ก�รศ่กษ�คำวั�มเปี็นไปีได้
ล่งทีุ่นผล่ิตินำ��จ่ดจ�กที่ะเล่
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อี่อี่ซี่ ติ้นแบับั
เม่องพัลื่ังงานสัะอาดั

:VSPP97 MW

:SPP2,327 MW

:IPP8,959 MW

EEC 3 จังหวัด

Renewable 
Energy

0.8%

Fossil Fuel

99.2%

Total Supply 11,383 MW

Total Demand 6,526 MW

ปีัจจุบั่น

ยก้ระด้ับความิเป็นอย่่
ด่แล่สั่ิ�งแวัดล่้อีม เคำ่ยงข้�งปีระช�ชน

ก�รดำ�เนินก�ร

Renewable Energy

Fossil Fuel

30%

70%

จ่ดห้�พล่่งง�นสั่ะอี�ด

ล่งทีุ่นพล่่งง�นแสั่งอี�ที่ิติย์
ระยะแรก Solar 500 MW

แบบผสัมผสัานร่วัมกับ
การทำาการเกษตรในพ่ั�นที�

นำ�ระบับัก่กเก็บัพล่่งง�น
ม�ใช้ง�น

สั่ร้�งกล่ไก
คำ�ร์บัอีนเคำรดิติ

ร่วัมกับ สักพัอ. แลื่ะ อบก.

ศ่กษ�ก�รกำ�ห้นด
ล่่กษณูะสั่่ญญ�

ซี่�อีข�ยไฟฟ�้ที่่�เห้ม�ะสั่ม

generation Demand

Energy 
Storage

Solar Power
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สั่ินเช่�อีฟ้� นฟ่ธุรกิจห้ล่่งโคำวิัด-19
พิเศษในพื�นที่่� อ่อ่ซี่

ทีุ่ก้คนใน อ่อ่ซี่ มิ่สู่ิที่ธิ พิจารณาติามิความิสู่ามิารถ ไมิ่จำาก้ัด้จำานวนเงิน
ขอเฉพาะที่่�จำาเป็น-มิ่หน่�น้อย-ฟ้� นติัวไว-อนาคติไก้ล

ขนาดธุรกิจ

ธุรกิจประชาชน
พ่อค้าแม่ขาย/ร้านอาหาร

ร้านขายของชํา/ธุรกิจส่วนตัว

โครงการสินเชื่อที่เหมาะสม

1. ธนาคารออมสิน
พ่อค้าแม่ขายได้เริ่มธุรกิจ กู้ทดแทนหนี้นอกระบบและเป็นทุนใหม่ทําธุรกิจ
วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/ราย (บสย.ช่วยประกันความเสี่ยงเต็มวงเงิน
200,000 บาท)

ให้ SMEs GSB Smooth
Biz ทําธุรกิจต่อเนื่อง หลัง
โควิด-19 สร้างโอกาสใหธ้รุกจิ
อีกครั้งหลังโควิดใช้ไถ่ถอน
จํานองและหมุนเวียนไม่เกิน
20 ล้านบาท

ใหผู้ป้ระกอบการในเขตนคิมอตุสาหกรรม
ให้เป็นสินเชื่อระยะยาวถึง 10 ปี ในการ
ประกอบธุรกิจให้ต่อเนื่อง
(บสย. พร้อมเข้าร่วมคํ้าประกัน)

เพ่ือปรับโครงสร้าง (Exim Biz
Transformation Loan) พรอ้มสนับสนนุ
ให้ ธุรกิจขนาดใหญ่ และ SMEs ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายทําการปฏิรูป
การผลิตมาใช้ เทคโนโลยี  เ พ่ือเ พ่ิม
ประสทิธภิาพวงเงนิสงูถึง 100 ลา้นบาท
/ราย

สินเชื่อประชาชนสุขใจ...

ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่

1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารเพ่ือการส่งออก

และนําเข้า

เพ่ือ EEC และเครื่องข่าย
นิคมอุตสาหกรรม (Exim for EEC &

industrial estate credit)

(GSB Smooth Biz)

3. ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนําเข้า

สินเชื่อ (Exim
เพ่ือการปรับโครงสร้าง)
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โครงก้าร
เชิงก�รพ่ฒน�พ่�นท่ี่�-ชุมชน อี่อี่ซี่

โครงก้ารจิติอี�สั่� อี่อี่ซี่ ติ้�นโคำวัิด เป็นสู่ื�อก้ลางในก้ารด้่แลผ้่ัป่วยโควิด้ในพื�นที่่�
ร่วมิก้ับหน่วงงานที่้องถิ�นภาคเอก้ชื่น เร่งสู่ืบค้นผั่้ป่วย เข้าจรวจด้้วยชืุ่ด้ Antigen 
Test Kit (ATK) ก้ารรัก้ษาระบบ Home Isolation เพื�อให้สู่ามิารถฟ้� นคืนเศรษฐก้ิจ
ในพื�นที่่�ได้้โด้ยเร็ว (สู่ก้พอ.)

โครงก้ารชะล่อีก�รวั�่งง�นภ�คำอีตุิสั่�ห้กรรมย�นยนติด์้ว้ยก้ารฝึึก้อบรมิระยะสัู่�น
(เงินก้่้โควิด้-19)
โครงก้ารฝึึก้อยรมิระยะสู่ั�น เพื�อยก้ระดั้บทัี่ก้ษะบุคลาก้รภ�คำก�รท่ี่อีงเที่่�ยวัแล่ะ
ก�รที่่อีงเที่่�ยวัชุมชนในพื�นที่่� อ่อ่ซี่ (ก้องทีุ่นอ่อ่ซี่)

โครงก้ารบัณู่ฑิติิอี�สั่�ติน้แบับัที่ำาหนา้ที่่�สู่รวจขอ้มิล่เชื่งิลกึ้ที่กุ้มิติิ ิในระด้บัอำาเภอและ
ชืุ่มิชื่น ที่ั�งด้้านคุณภาพชื่่วิติและสู่ิ�งแวด้ล้อมิ และขยายผัลให้ผั่้เร่ยนนำาข้อมิ่ลชืุ่มิชื่น
มิาที่ำางานวจิยั เพื�อเปน็ประโยชื่นต์ิอ่ก้ารพัฒนาพื�นที่่�และชื่มุิชื่นอย่างยั�งยนื (ก้องทุี่นออ่ซ่ี)่
โครงก้าร อีอ่ีซ่ีส่ั่แคำวัร ์พลงัเยาวชื่นด้แ่ละรกั้ษาสู่ิ�งแวด้ลอ้มิ (ก้องที่นุออ่ซ่ี)่
โครงก้าร พล่ง่สั่ติร ่เสู่รมิิสู่รา้งพลงัและก้ารมิสู่่ว่นรว่มิของก้ลุม่ิสู่ติร่ในก้ารด้แ่ลเฝ้ึาระวัง
ด้า้นก้ารจดั้ก้ารที่รพัยาก้รธรรมิชื่าติแิละสู่ิ�งแวด้ลอ้มิ ใน อ่อซ่ี ่(ก้องที่นุออ่ซ่ี)่

รวัมพล่่งที่้อีงถิ�น
สั่ร้�งสัุ่ขภ�พด่ให้้ชุมชน

ฟ้� นเศรษฐกิจ

ร่กษ�ก�รจ้�งง�น
พร้อีมสั่ร้�งที่่กษะให้ม่

เสั่ริมศ่กยภ�พคำวั�มแข็งแกร่ง
ขอีงชุมชนในพ่�นที่่�

*โครงก้ารติ่อเนื�อง
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ก�รดำ�เนินง�น
โคำรงก�รติ�มวั่ติถุปีระสั่งคำ์ขอีงกอีงทีุ่น
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 ก้องที่นุพัฒนาเขติพัฒนาพิเศษภาพติะวนัออก้ ได้ร้บัก้ารจดั้สู่รรก้รอบวงเงิน
งบประมิาณประจำาปี 2563-2564 รวมิที่ั�งสู่ิ�น 100 ล้านบาที่ จาก้งบประมิาณ
อดุ้หนุนสู่ำานัก้งานคณะก้รรมิก้ารนโยบายเขติพัฒนาพิเศษภาคติะวนัออก้ (สู่ก้พอ.) 
โด้ยก้ำาหนด้แนวที่างก้ารใชื่้จ่ายติามิวัติถุประสู่งค์ของก้องทีุ่นฯ ด้ังน่� 

ด้้าน
ก�รพ่ฒน�พ่�นที่่�

61,206,350 บั�ที่

61%

ด้้าน
ก�รศ่กษ� 

36,437,028 บั�ที่

37%

ด้้าน
บัริห้�รกอีงทีุ่น

2,356,622 บั�ที่

2%

7โคำรงก�ร
    ที�ไดั้ร้ับการ้พิจาร้ณาอนุมัต่ิดัำาเนินงาน

1. EEC Women Power
2. EEC Youth for Environment
3. EEC Tourism Ecosystem and Community-Based 
   Tourism
4. EEC Herbal Medicine Academic Centre

5. EEC Graduate Volunteer
6. EEC Exemplary Foreign Language Education
7. EEC Local Leader

• โคำรงก�รบัริห้�รกอีงทุี่นให้้เป็ีนอีงคำ์กรกอีงทีุ่นติ้นแบับั
  เพ่� อีปีระโยชน์สั่�ธ�รณูะท่ี่�ม่ปีระสั่ิที่ธิภ�พโดยใช้เที่คำโนโล่ย่
• กิจกรรมสั่ร้�งภ�ค่ำเคำร่อีข่�ยในพ่� นท่ี่�อี่อ่ีซี่

ด้�นก�รพ่ฒน�พ่�นที่่�

ด้�นก�รศ่กษ�

ด้�นบัริห้�รกอีงทีุ่น
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การดำาเนินงานโค์รงการต้ามวัต้ถืุประสงค์์

ด้�นก�รพ่ฒน�พ่�นที่่�

การดำาเนินงานโค์รงการต้ามวัต้ถืุประสงค์์

ด้�นก�รศ่กษ�

A

D

เป้าหมายในอีอีซี

เป้าหมายในอีอีซี เป้าหมายในอีอีซี

เป้าหมายในอีอีซี

3 เครือข่าย
กลุ่มสตรี

3 จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

EEC Women Power EEC Graduate Volunteer

EEC Local Leader

EEC Exemplary Foreign
Language Education

EEC Herbal Medicine
Academic Centre

EEC Tourism Ecosystem and
Community-Based Tourism

EEC Youth for Environment

โครงการเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี
ในการดูแลและเฝ้าระวังด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

โครงการสนับสนุน
พัฒนายาจากสารสกัด
พืชสมุนไพรที่ได้รับ
ส่งเสริมการปลูก
ในพ้ืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

โครงการเยาวชนอาสา เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว

ด้านพฤกษศาสตร์ในอีอีซี

400 คน 
เยาวชนนักเรียน

1 จังหวัด 
 ชลบุรี

โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนย์ผลิตยาจากพืชเกษตรสมุนไพร 1 แห่ง

ศูนย์วิเคราะห์สาระสําคัญของ
สมุนไพรที่มีมาตรฐาน

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
พืชสมุนไพร 1 แห่ง

300,000 แคปซูล/วัน

100 ตํารับ/ปี

ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการพัฒนาบุคลากร
ระยะสั้น โดยเน้นทักษะ

ด้านการท่องเที่ยว
และสาขาที่สําคัญ

1,700 คน 

เป้าหมายทั้งหมด

ผู้ประกอบการ

ผู้นําชุมชน ประชาชน

นักพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เยาวชน เครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์กรภาคประชาชน

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

A

บัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
สําเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี 

โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ครู อังกฤษ-จีน

นักเรียนอาชีวะ

นักเรียนมัธยมต้น

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
โรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ

ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ในเขตพ้ืนที่ EEC

 ชลบุรี ระยอง

ผู้ประกอบการ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน
และยกระดับการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่ DQ Citizenship ในชุมชนพ้ืนที่ 5G

ประชาชน
(ครู/ ผูบริหารทองถิ่น/ ผูนําชุมชน)

เยาวชน
(นักเรียน)

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

142 1434 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ยกระดับศักยภาพทางการใช้ภาษาต่างประเทศ สู่ EEC 4.0 
พัฒนา 25 สถานศึกษาต้นแบบในพ้ืนที่ EEC

Train the trainer 
ครูผู้สอนภาษา อังกฤษ - จีน

สร้างสภาพแวดล้อมความเป็นนานาชาติ 

2525
สถาบันการศึกษา

ต้นแบบ
สถาบันการศึกษา

ต้นแบบ

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

มูลนิธิ และสมาคม

คณะทํางานเครือข่าย
การบูรณาการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในอีอีซี

(CLIL Promotion Consortium) 

17 
สถาบันการศึกษา

ระยอง

8 
สถาบันการศึกษา

ชลบุรี

โรงเรียนต้นแบบ

21
วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ 

4

3030
ครูต้นแบบ

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ครูต้นแบบ

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

66 คน66 คน
ครูต้นแบบ
ภาษาอังกฤษ
ครูต้นแบบ
ภาษาอังกฤษ

26 คน26 คน
ครูต้นแบบ
ภาษาจีน

ครูต้นแบบ
ภาษาจีน

130 คน130 คน
ครูและบุคลากร
การศึกษาต้นแบบ
ครูและบุคลากร
การศึกษาต้นแบบ

EEC
Exemplary Foreign Language Education

4.
 บั

่รณู
�ก

�ร
 ก

�ร
ล่ง

ทีุ่น
ใน

พ่�
นที่

่� อีย
่�ง

ม่ปี
ระ

สั่ิที่
ธิภ

�พ
 โครงก้ารพัฒนาสู่มิรรถนะก้ารจัด้ก้ารโรงเร่ยนติ้นแบบก้ารใชื่้ภาษาติ่างประเที่ศ 
ที่ั�งคร่ผ้่ัสู่อนและนัก้เร่ยนในเขติพื�นที่่�อ่อ่ซี่ (ก้ารใชื่้ภาษาอังก้ฤษ-จ่น) ในระด้ับมัิธยมิศึก้ษา
และโรงเร่ยนเครือข่ายในพื�นที่่� เพื� อยก้ระด้ับก้ารจัด้ก้ารก้ารศึก้ษาสู่่่ระด้ับสู่าก้ลในก้ารใชื่้
ภาษาติ่างประเที่ศ

          สู่ก้พอ. ร่วมิกั้บ มิหาวิที่ยาลัยแม่ิฟา้หลวง และมิหาวิที่ยาลัยบ่รพา พัฒนาสู่มิรรถนะ
โรงเรย่นติน้แบบด้า้นภาษาติา่งประเที่ศ แก้ค่รแ่ละนกั้เรย่น ด้า้นภาษาอังก้ฤษ และจน่ ในระดั้บมัิธยมิศึก้ษา
และโรงเร่ยนเครือข่าย จะเป็นก้ารยก้ระด้ับก้ารศึก้ษาในพื�นที่่�สู่่่ระดั้บสู่าก้ลต่ิอไป และเพื�อติ่อยอด้
สู่่งเสู่ริมิก้ารศึก้ษาในพื�นที่่�อ่อ่ซี่

144 1454 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



อี่อี่ซี่
ผล่ติ่อีก�รพ่ฒน�ปีระเที่ศ

146 1474 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



EEC สัร้างปีระโยชื่น์
ให้คนไทุยทุั�งในปัีจุจุุบัน และอีนาคต้

 · รายได้ตรง เข้าถึงชุมชน  
 · งานใหม่ เยาวชนไทยเรียนจบ
   ได้งานตรง รายได้สูง 
 · การศึกษา พัฒนาทักษะใหม่
   รองรับเทคโนโลยี 4.0
 · สุขภาพดีถ้วนหน้า ทุกคน ทุกชุมชน

ก้าวสู่มาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อม
ระดับสากล 

 · เติบโตเคียงข้างส่ิงแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน
 · พัฒนาสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
   และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
 · ต้นแบบเมืองพลังงานสะอาด

พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

สร้าง

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

148 1494 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



ไตรมาสทุี� 3 ปี 2564

เจ�ะล่่กที่ิศที่�งเศรษฐกิจ
ไที่ยแล่ะอี่อี่ซี่

%YoY
2562

ประเทศ อีอีซี

Real GDP growth rate

Agriculture

Industry

Services

2563
ประเทศ อีอีซี

2564f
ประเทศ อีอีซี

2565f
ประเทศ อีอีซี

2.4
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0.0

4.0
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-7.6

-8.0

0.2

2.2

-0.5

1.5

2.0

1.9

4.1

-3.0

5.0

5.4

4.4

7.0

ประมาณการโดัย สักพัอ. ณ ธนัวัาคม 2564
ที�มา : สัศช. ธปท. สัศค.

150 1514 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



อีอีซีี กับ
ประชีาชีนในพ่ื่�นทุี�

5ปีี
ม่ง�นที่่�ม่ร�ยได้สั่่งจำ�นวันม�ก
ม่สั่ภ�พคำวั�มเปี็นอีย่่ที่่�ด่ข่�น
(การศึกษา การสัาธารณสัุข สัิ�งแวัดัลื่้อม คุณภาพัชีวัิต)

10 ปีี
ม่ระด่บัก�รพ่ฒน�
ไม่น้อียกวั่�กรุงเที่พ

ประโยชน์์
ทีุ�จะเกิด้ขึ้้�นในอนาคต

EEC
พร้อีมเปี็นติ่วัอีย่�งในก�รพ่ฒน�พ่�นที่่�พิเศษ

ในภ�คำอี่�น ๆ ที่่�วัปีระเที่ศ

อีอีซีี กับการพัื่ฒนา
ประเทุศ

5ปีี
สั่่�งสั่มก�รล่งทีุ่นแล่ะสั่่�งสั่มเที่คำโนโล่ย่
ให้้เย�วัชนไที่ยในอีน�คำติ

10 ปีี
คำนไที่ย ธุรกิจไที่ย ม่ทีุ่น ม่เที่คำโนโล่ย่
สั่ร้�งคำวั�มเจริญให้้ปีระเที่ศติ่อีไปี
ในอีน�คำติ

152 1534 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



สถานีดอนเมือง

สถานีสุวรรณภูมิ

กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ชลบุรี

สนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก

ระยอง

สถานีอู่ตะเภา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อีอีซีี
จะนำาไปส่�...

ก�รเช่�อีมกรุงเที่พฯ
เป็นพ่ั�นที�เศรษฐกิจเดัียวักันโดัย

เช่�อีม 3 สั่น�มบัิน
แล่ะเม่อีงน่�อีย่่อี่จฉริยะ

ยกระด่บัคำวั�มเปี็นอีย่่
ให้้ปีระช�ชนในพ่�นที่่� อี่อี่ซี่

โอกาสัมาถึงบ้าน มีงานมาถึงตัวั
มีครอบครัวัที�อบอุ่น

“ “

” ”

อี่อี่ซี่ ปีระโยชน์ปีระช�ชน
...คำนธรรมด�

ทำาควัามเข้าใจ...ชุมชน ประชาชน
เกิดัควัามรู้...ควัามร่วัมม่อ

ทำางานร่วัมกัน...เพ่ั�อสั่วันรวัม 

1554 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ154 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



อีอีซีี
ต้นแบบองค์กร

ซี่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ โป็ร้�งใส ต่ร้วจสอบไดั้

 อ่อ่ซี่ ต้ระหนักถืึงค์วามสำาคั์ญ การป้องกันและปราบปรามทุจัริต้ เพ่ั�อสัร้าง
ควัามโปร่งใสัการปฏิิบัติงาน โดัยเฉพัาะโครงการร่วัมลื่งทุนกับเอกชน (PPP) เพ่ั�อขับเคลื่่�อน
ลื่งทุนโครงสัร้างพ่ั�นฐานห้ลื่ัก 
 จึงได้ัออก ประกาศสำานักงานค์ณะกรรมการนโยุบายุเขต้พัื่ฒนาพิื่เศษ์ภาค์
ต้ะวันออก เร่�อง แนวทางการจััดทำาข้อต้กลงคุ์ณธ์รรมในโค์รงการร่วมลงทุนกับ
เอกชนหร่อให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนต้ามกฎหมายุว่าด้วยุการพัื่ฒนาเขต้พัื่ฒนาพิื่เศษ์
พื่.ศ. 2564 ประกาศในราชกจิัจัานเุบกษ์า เม่�อวนัท่� 28 ธ์นัวาค์ม 2564 มวีัตัถปุระสังค์
สัำาคัญ ค่อ 

 นอกจากนั�น สัำานกัประเมนิคณุธรรมแลื่ะควัามโปร่งใสั สัำานกังานคณะกรรมการป้องกัน
แลื่ะปราบปรามการทุจรติแห้ง่ชาต ิ(ปปช.) ได้ัรายงานผลื่ ITA (Integrity and Transparency
Assessment) ห้ร่อ การประเมินคุณธรรมแลื่ะควัามโปร่งใสัในการดัำาเนินงานของห้น่วัยงาน
ภาครัฐ ประจำาปี 2564  

ให้้อี่อี่ซี่ ก้�วัสั่่่ติ้นแบับัอีงค์ำกร
ให้ภาค์ประชาชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจัริต้

อี่อี่ซี่ ม่คำะแนนปีระเมินคำุณูธรรมแล่ะคำวั�มโปีร่งใสั่

สั่่งถ่ง 95.09 คำะแนน
อีย่่ในระด่บั AA ห้ร่อีระด่บัด่ม�ก

เพ่ื่�อให้การใช้จั่ายุงบประมาณภาค์รัฐเป็นไปอยุ่างม่ประสิทธิ์ภาพื่ 

เพ่ื่�อยุกระดับค์วามโปร่งใส สร้างค์วามเช่�อมั�นให้กับผู้ประกอบการ
เกิดัการแข่งขันที�เป็นธรรม ไดั้ประโยชน์สัูงสัุดัต่อประเทศชาติแลื่ะประชาชน 

เพ่ื่�อยุกระดบัดชัน ่ช่�วดัภาพื่ลกัษ์ณค์์อร์รัปชัน (Corruption Perception
Index: CPI) ของไทยุ สัง่เสัรมิภาพัลื่กัษณด์ัา้นการลื่งทนุของนกัลื่งทนุตา่งชาติ
สั่งผลื่ต่อเศรษฐกิจในภาพัรวัม

1

2

3 สัแกนอ่าน ประกาศสัำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก

156 1574 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



การปีระชืุ่มคณะกรรมการนโยบายเขต้พัฒนาพ่เศษ
ภาคต้ะวัันอีอีก (กพัอ.)

ปีี 2561 - 2562

สั่แกนอี่�น
สั่รุปีสั่�ระสั่ำ�คำ่ญก�รปีระชุม กพอี.

1. พิัจารณาเห้็นชอบ รายลื่ะเอียดัสัาระสัำาคัญ ผลื่การเจรจาแลื่ะร่างสััญญาที�อัยการเห็้นชอบแลื่้วั โครงการพััฒนา
 สันามบินอู่ตะเภา แลื่ะเม่องการบินภาคตะวัันออก 

1. รับทราบ การจัดัทำาแผนพััฒนาการเกษตรในพ่ั�นที� อีอีซีี มีเป้าห้มาย ยกระดัับรายไดั้เกษตรกรให้้เทียบเท่ากลืุ่่ม
 อุตสัาห้กรรมแลื่ะบริการ
2. รับทราบ ควัามก้าวัห้น้าโครงการจัดัห้าพัลัื่งงานสัะอาดั (พัลัื่งงานแสังอาทิตย์) ในพ่ั�นที� อีอีซีี
3. รับทราบ แนวัทางผ่อนปรนการเดัินทางเข้าประเทศที�เกี�ยวัข้องกับอุตสัาห้กรรมในพ่ั�นที� อีอีซีี

1. รับทราบ ควัามก้าวัห้น้าผลื่การดัำาเนินงานดั้านต่าง ๆ อาทิ ภาพัรวัมมูลื่ค่าการลื่งทุนในอีอีซีี ควัามค่บห้น้า
 โครงสัร้างพ่ั�นฐาน แนวัทางการพััฒนาบุคลื่ากร แลื่ะการสั่งเสัริมการลื่งทุนในพ่ั�นที� อีอีซีี
2. รับทราบ แนวัทางการเช่�อมโยงท่าเร่อแห้ลื่มฉบังกับนานาชาติ 

1. รบัทราบ ผลื่การพิัจารณาคณะกรรมการคดััเล่ื่อกฯ โครงการพััฒนาสันามบินอูต่ะเภา แลื่ะเมอ่งการบินภาคตะวัันออก 
2. รับทราบ แผนบริห้ารจัดัการนำ�า สัอดัคล้ื่องกับแผนพััฒนาของอีอีซีี ในระยะยาวั แลื่ะแผนระยะสัั�น เพ่ั�อเร่งแก้ไข
 ป่ญห้าภัยแลื่้งปี 2563
3. เห้็นชอบห้ลัื่กการโครงการจัดัห้าพัลัื่งงานสัะอาดั (พัลัื่งงานแสังอาทิตย์) ในพ่ั�นที� อีอีซีี  

คำร่�งที่่� 1/2563

ปีี 2563

คำร่�งที่่� 2/2563

คำร่�งที่่� 3/2563

คำร่�งที่่� 4/2563

สู่รุปสู่าระสู่ำาคัญ

158 1594 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ



การปีระชืุ่มคณะกรรมการนโยบายเขต้พัฒนาพ่เศษ
ภาคต้ะวัันอีอีก (กพัอ.)

1. รบัทราบ ควัามกา้วัห้นา้โครงการระเบยีงผลื่ไม้ภาคตะวัันออก การลื่งนาม MOU จดััทำาระบบห้้องเยน็ ระห้วัา่ง สักพัอ. 
 ปตท. แลื่ะ กนอ. 
2. รบัทราบ ภาพัรวัมการขอรบัสัง่เสัรมิการลื่งทนุ พ่ั�นที�ออีซีี ีในปี 2563 
3. รบัทราบ แนวัทาง การดัำาเนินงานผลื่กัดันัการใช้ประโยชนจ์าก 5G แลื่ะการลื่งทุนพััฒนาระบบ 5G ในพ่ั�นที� ออีซีีี 
4. รบัทราบ การลื่งนาม MOU พััฒนาทา่เรอ่บก (Dry Port) ระห้ว่ัาง การทา่เรอ่ฯ กับ บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชั�น จำากดัั 
 (มห้าชน) ศกึษาการลื่งทุน บรกิารขนสัง่ พ่ั�นที�ใน สัปป. ลื่าวั ไปยังทา่เรอ่แห้ลื่มฉบงั 
5. พิัจารณา ควัามคบ่ห้น้าโครงการรถไฟควัามเรว็ัสังูเช่�อม 3 สันามบนิ ที�เป็นไปตามแผนคณะทำางานเรง่รดัั ฯ 

1. รับทราบ ภาพัรวัมการดัำาเนินงาน ประโยชน์ประเทศแลื่ะประชาชนไดั้รับจาก อีอีซีี
2. รับทราบ ควัามก้าวัห้น้าโครงการเขตนวััตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิัเศษภาคตะวัันออก (EECi )
3. รับทราบ ควัามก้าวัห้น้าโครงการพััฒนาศูนย์บริการทดัสัอบทางการแพัทย์จีโนมิกสั์ 
4. รับทราบ ควัามก้าวัห้น้าการลื่งทุนโครงสัร้างพ่ั�นฐานห้ลื่ักในพ่ั�นที�อีอีซีี 
5. พิัจารณา (ร่าง) แผนปฏิิบัติการโครงสัร้างพ่ั�นฐานแลื่ะสัาธารณูปโภคในพ่ั�นที�อีอีซีี พั.ศ. 2566 2570

1. รบัทราบ การจดััห้าแห้ลื่ง่นำ�า ในพ่ั�นที� ออีซีี ีที�มรีะบบบรหิ้ารนำ�าในภาพัรวัมครบถว้ัน
2. รับทราบ ภาพัรวัมการลื่งทุน ในพ่ั�นที� อีอีซีี แลื่ะควัามค่บห้น้าการลื่งทุนโครงสัร้างพ่ั�นฐานสัำาคัญ รถไฟควัามเร็วัสัูง
 เช่�อม 3 สันามบิน แลื่ะสันามบนิอูต่ะเภา 
3. พิัจารณา ผลื่การคดััเลื่อ่กเอกชน ผลื่การเจรจา แลื่ะรา่งสััญญารว่ัมลื่งทนุ โครงการพััฒนาทา่เร่อแห้ลื่มฉบงั ระยะที� 3 
4. พิัจารณา แกป่้ญห้าซีอ้นทบั โครงการรถไฟควัามเรว็ัสังูเช่�อม 3 สันามบนิ แลื่ะโครงการรถไฟไทย- จีน ชว่ังบางซี่�อ
 ถงึดัอนเมอ่ง
5. พิัจารณา จดััตั�ง แลื่ะเปลื่ี�ยนแปลื่งเขตสัง่เสัรมิเศรษฐกจิพิัเศษเพิั�มเตมิ ทั�งสัิ�น 7 แห้ง่

1. รับทราบ รายงานควัามก้าวัห้น้าการดัำาเนินงานโครงการอีอีซีี 
2. รับทราบ ควัามก้าวัห้น้าโครงการระเบียงผลื่ไม้ภาคตะวัันออก (EFC)
3. รับทราบ โครงการสั่งเสัริมแลื่ะพััฒนาวัิสัาห้กิจชุมชนแลื่ะผู้ประกอบการรายย่อยในพ่ั�นที�อีอีซีี
4. รับทราบ โครงการรถไฟควัามเร็วัสัูงเช่�อมสัามสันามบิน 
5. พิัจารณา จัดังานแสัดังสัินค้านานาชาติดั้านอุตสัาห้กรรมการบินในประเทศไทย (International Air Show) 

1.  พิัจารณา ผลื่การคดััเลื่อ่กเอกชน ผลื่การเจรจา แลื่ะรา่งสััญญาร่วัมลื่งทนุ โครงการพััฒนาทา่เร่อแห้ลื่มฉบงั ระยะที� 3 
2. พิัจารณา การปรบัแผนลื่งทนุออีซีี ีในระยะ 5 ปีขา้งห้น้า (ปี 2565-2569)
3. พิัจารณา แผนงานสัทิธปิระโยชน์ผูป้ระกอบกจิการในเขตส่ังเสัรมิเศรษฐกจิพิัเศษ
4. พิัจารณา โครงการเขตสัง่เสัรมิอตุสัาห้กรรมแลื่ะนวัตักรรมดัจิทิลัื่ (EECd)
5. พิัจารณา รา่งแผนปฏิิบตักิารพััฒนาการเกษตรในอีอซีี ี(พั.ศ. 2566-2570) แลื่ะโครงการระเบยีงผลื่ไมภ้าคตะวันัออก (EFC)
6. พิัจารณา แผนพััฒนาเมอ่งพััทยาตามแนวัทาง NEO PATTAYA
7. พิัจารณา โครงการยกระดับัโรงพัยาบาลื่ปลื่วักแดัง 2 

คำร่�งที่่� 1/2564 คำร่�งที่่� 1/2565

คำร่�งที่่� 2/2564

คำร่�งที่่� 2/2565

คำร่�งที่่� 3/2564

ปีี 2564 ปีี 2565

สู่รุปสู่าระสู่ำาคัญ สู่รุปสู่าระสู่ำาคัญ

160 1614 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ





สัาระสัำาคญั แลื่ะคำาถาม - คำาตอบ
สั่น�มบัินอี่่ติะเภ�แล่ะเม่อีงก�รบัินภ�คำติะวั่นอีอีก

EEC Fact Sheet

คำวั�มสั่ำ�เร็จ 3 ปีี
แผนง�นบั่รณู�ก�รเขติพ่ฒน�พิเศษภ�คำติะวั่นอีอีก

คำวั�มสั่ำ�เร็จ อี่อี่ซี่
4 โคำรงสั่ร้�งพ่�นฐ�น 6.5 แสั่นล่้�นบั�ที่
ต้้นแบบการพัฒนาประเทศอย่างยั�งยืน

EEC อีงคำ์กรติ้นแบับั
แห้่งก�รพ่ฒน�เขติเศรษฐกิจพิเศษ
เรียบเรียงจาก สำำานักข่่าวออนไลน์ ThaiPublica

E-book

E-book

E-book

E-book

E-book

อี่อี่ซี่ โมเดล่ก�รพ่ฒน�ที่่กษะบัุคำล่�กร
“สำร้างงาน ต้รงความต้้องการ มีงานทำาทุกคน รายไดั้สำูง”

E-book

Thailand Labor Market Restructuring
แนวทางการปรับโครงสำร้างการต้ลาดัแรงงาน เพื�อข่ับเคลื�อนเศรษฐกิจไทย

E-book

โคำรงก�รก�รบั่ณูฑิิติอี�สั่�ติ้นแบับัในพ่�นที่่� อี่อี่ซี่

สั่รุปีข่�วั ผล่ง�นอี่อี่ซี่ ผ่�นคำอีล่่มนิสั่ติ์

E-book

E-book

164 1654 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ 4 ปีี อีีอีีซี ีก้้าวไปด้้วยก้ัน...ก้ับก้ารเติิบโติที่่�ด้่ในทีุ่ก้มิิติิ




