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แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หน่ วย : บาท

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ*
ภารกิจสนับสนุ น

ปี 2563
16,028,251,300 บาท
386,042,500 บาท
- บาท

ปี 2564
22,712,677,400 บาท
817,647,200 บาท
775,325,000 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์
(1) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีท่ นั สมัย และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(2) มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณู ปโภคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง เข้าถึงได้โดยสะดวก พัฒนาเมืองให้น่าอยู่
มีความทันสมัยระดับนานาชาติ
(3) เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูของภูมภิ าคเอเชียในบริบทโลก

2. ขอบเขตการดาเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
2.2 พื้นทีด่ าเนินการ : จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง

3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วยรับงบประมาณทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหลัก : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1) สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สานักนายกรัฐมนตรี
2) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยรับงบประมาณทีเ่ กีย่ วข้อง : 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน
1 ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
5 รัฐวิสาหกิจ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนา
และการลงทุนในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่งผลต่อการเพิม่ รายได้และคุณภาพชีวติ ประชาชนให้ดขี ้นึ
- ตัวชี้วดั : การจ้างงานกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมายในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิม่ ขึ้น
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพิม่ ขึ้น

คน

-

30,000

- ตัวชี้วดั : มูลค่าการลงทุนในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาทต่อปี

300,000

-
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น
เป้ าหมายที่ 2 : การลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชน ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั เป้ าหมาย :
2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ตา่ กว่าร้อยละ 10 ต่อปี
2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี

ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่ งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ภาคตะวันออก)

แผนปฏิรูป
ประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

เป้ าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

ภารกิจสนับสนุ น

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
2. สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ

แนวทาง/ตัวชี้วดั

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชี้วดั

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
22,712.6774
เงินนอกงบประมาณ
817.6472
ล ้านบาท
ภารกิจสนับสนุ น
775.3250
ล้านบาท

ล้านบาท

กรมชลประทาน
(แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ )
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้ องกันและบรรเทาภัยจากนา้
โครงการผันนา้ จากอ่างเก็บนา้ ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี
รวมงบประมาณรายจ่าย 543.0750 ล้านบาท

กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั
- โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอที
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั
แห่งอนาคต

18,413.3113 ล้านบาท
740.0472 ล้านบาท
กรมชลประทาน
(แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค)
โครงการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม
รวมงบประมาณรายจ่าย 221.7500 ล้านบาท

กรมทางหลวง
(แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค)
โครงการพัฒนาพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

รวมงบประมาณรายจ่าย
รวมเงินนอกงบประมาณ

โครงการรื้อย้ายสาธารณู ปโภค
สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
รัฐวิสาหกิจ
1. การประปานครหลวง
- โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

2. การประปาส่วนภูมภิ าค
- โครงการรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสู งเชื่อม 3 สนามบิน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. การไฟฟ้ านครหลวง
- โครงการรื้อย้ายระบบไฟฟ้ าเพื่อส่งมอบพื้นทีใ่ ห้การรถไฟแห่งประเทศไทย
และก่อสร้างระบบไฟฟ้ าทดแทน
4. การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
- โครงการรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างระบบไฟฟ้ าเพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. กรุงเทพมหานคร
- โครงการปรับปรุงระบบระบายนา้ และระบบสัญญาณไฟจราจรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพเรือ
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
- โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2. กรมทางหลวงชนบท
- โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
ส่วนราชการไม่สงั กัดฯ
1. สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รัฐวิสาหกิจ
1. การประปาส่วนภูมภิ าค
- โครงการนา้ ประปาทีใ่ ห้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นทีท่ ่าเรือจุกเสม็ด
- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั
ตัวชี้วดั
1. สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทลั แห่งอนาคต
ได้รบั การพัฒนา 1 แห่ง

แนวทางที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณู ปโภค
ตัวชี้วดั
1. ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง นา้ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นทีเ่ ศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ 4 ระบบ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ไม่นอ้ ยกว่า 191.612 กิโลเมตร
3) พัฒนาศักยภาพท่าเรือนา้ ลึกเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน 1 แห่ง
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง ไม่นอ้ ยกว่า 220.000 กิโลเมตร
4) พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน 1 แห่ง
2. ระบบสาธารณูปโภคได้รบั การพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประชาชนในพื้นทีไ่ ด้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 8,760 ครัวเรือน /ไร่
1) ระบบประปาเพิ่มขึ้น 11 แห่ง
2) ผูใ้ ช้นา้ ในพื้นทีไ่ ด้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 8,760 ครัวเรือน /ไร่

เป้ าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ล ้านบาท

หมายเหตุ * เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย
** ภารกิจสนับสนุ น หมายถึง ภารกิจทีห่ น่ วยรับงบประมาณดาเนินการในแผนงานอื่น และงบประมาณรายจ่ายสาหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ทีม่ ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุ นการขับเคลือ่ นเป้ าหมายแผนงานบูรณาการ

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2564
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รวมงบประมาณรายจ่าย 81.0737 ล้านบาท
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ภารกิจสนับสนุ น

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
2. สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ

แนวทาง/ตัวชี้วดั

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชี้วดั

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
- โครงการเพิ่มศักยภาพผู ป้ ระกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รวมงบประมาณรายจ่าย 106.3450 ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ 9.0000 ล้านบาท

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
(แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว)
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วในพื้นที่
พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วสู่ระดับ
มาตรฐานสากล
รวมงบประมาณรายจ่าย 10.5000 ล้านบาท

โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อรองรับความต้องการของ
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
ส่วนราชการไม่สงั กัดฯ
1. สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

รวมงบประมาณรายจ่าย 3,043.4088 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
- โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi)
- โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT)
แบบเข้มข้นสาหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา
- โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั แก่ครูและเยาวชน
ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ
โรงเรียนในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
- โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั
เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

แนวทางที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู ป้ ระกอบการ/อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 28,000 คน
1) ผูป้ ระกอบการและบุคลากรในอาชีพในพื้นที่ ได้รบั การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ไม่นอ้ ยกว่า 17,000 คน
2) บุคลากรและเยาวชนในระบบการศึกษา ได้รบั การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ไม่นอ้ ยกว่า 11,000 คน
2. พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
- โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ EEC
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เมืองพัทยา
- โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

แนวทางที่ 3 : การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั
1. ผูม้ าเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทย
และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

เป้ าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ล ้านบาท

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)

กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน
- โครงการส่งเสริมการมีงานทาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
2. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
- โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
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หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
2. สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ

แนวทาง/ตัวชี้วดั

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชี้วดั

รวมงบประมาณรายจ่าย
รวมเงินนอกงบประมาณ

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพเรือ
- โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดลอ้ ม สาธารณสุข
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
- โครงการเมืองน่าอยู ่ EEC
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

962.1807 ล้านบาท
68.6000 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ
2. กรมควบคุมโรค
- โครงการพัฒนาการดาเนินงานการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการจัดการสิ่งแวดล ้อมในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
อย่างยังยื
่ น
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- โครงการจัดการสิ่งแวดล ้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

แนวทางที่ 5 : การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล ้อม และสาธารณสุข
ตัวชี้วดั
1. ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC สู่มาตรฐานสากล รองรับความต้องการของประชากรในพื้นที่ 5 แห่ง
2. ยกระดับสภาพแวดลอ้ มเมืองเดิมให้เป็ นเมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย 1 แห่ง
3. ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล ้อมชุมชนเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 1 ระบบ (ขยะ นา้ เสีย อากาศ)

เป้ าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ล ้านบาท

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)

รวมงบประมาณรายจ่าย 106.3579 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุน่ ยนต์
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมัน่ คงในพื้นที่ EEC
ส่วนราชการไม่สงั กัดฯ
1. สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แนวทางที่ 6 : การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
1. มูลค่าคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ลา้ นบาท
2. การรับรูข้ องประชาชนในพื้นที่ ทีม่ ีต่อการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 70
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
สานักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณปี 2564

ปี 2563

งบดาเนิ นงาน
16,028.2513
33.0323

เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
18,965.1440
3,610.4844
104.0167

28.5042

-28.7987 -50.26

-

-

28.5000

-

-

-

-

-

-28.5000 -100.00

28.5000

-

-

-

-

-

-28.5000 -100.00

19.4536

-

-

25.3450

-

25.3450

5.8914

30.28

19.4536

-

-

25.3450

-

25.3450

5.8914

30.28

9.3493

-

-

3.1592

-

3.1592

-6.1901 -66.21

9.3493

-

-

3.1592

-

3.1592

-6.1901 -66.21

กระทรวงกลาโหม

734.8031

-

2,891.2115

-

-

2,891.2115

2,156.4084 293.47

1. กองทัพเรือ

734.8031

-

2,891.2115

-

-

2,891.2115

2,156.4084 293.47

734.8031

-

2,854.2115

-

-

2,854.2115

2,119.4084 288.43

-

37.0000

-

-

37.0000

37.0000 100.00

1,326.4975

3.6300

115.1749

-

2,890.7776

1,564.2801 117.93

4.9200

3.6300

-

-

-

3.6300

-1.2900 -26.22

4.9200

3.6300

-

-

-

3.6300

-1.2900 -26.22

โครงการ : โครงการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
สาหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่ EEC
3. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการเพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการ
และบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบ
เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
การบิน และหุ่นยนต์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนั้ สูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพือ่ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพือ่ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-

2,771.9727

-

จานวน
ร้อยละ
6,684.4261 41.70

57.3029

1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

28.5042

รวม
22,712.6774

21.0000

-

-

-

-

-

-21.0000 -100.00

21.0000

-

-

-

-

-

-21.0000 -100.00

68.5000

-

-

-

68.5000

-

-

-

92.5196
-

92.5196
-

24.0196

35.07

-68.5000 -100.00

-

-

92.5196

-

-

92.5196

92.5196 100.00

-

-

22.6553

-

-

22.6553

22.6553 100.00

-

-

22.6553

-

-

22.6553

22.6553 100.00
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5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณปี 2564

ปี 2563

งบดาเนิ นงาน
50.0000
-

งบลงทุน
-

เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
40.0000
-

รวม
40.0000

จานวน
ร้อยละ
-10.0000 -20.00

โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพือ่ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

50.0000

-

-

40.0000

-

40.0000

-10.0000 -20.00

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

21.0000

-

-

46.1000

-

46.1000

25.1000 119.52

21.0000

-

-

46.1000

-

46.1000

25.1000 119.52

-

-

-

127.4000

-

127.4000

127.4000 100.00

-

-

-

127.4000

-

127.4000

127.4000 100.00

42.8077

-

-

75.1755

-

75.1755

42.8077

-

-

-

-

75.1755

-

75.1755

75.1755 100.00

1,107.9478

-

-

2,483.2972

-

2,483.2972

1,375.3494 124.13

1,107.9478

-

-

2,464.1972

-

2,464.1972

1,356.2494 122.41

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพือ่ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi)

-

-

-

-

32.3678

75.61

-42.8077 -100.00

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet
of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสาหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา

-

-

-

9.5000

-

9.5000

9.5000 100.00

โครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แก่ครูและเยาวชนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

-

-

-

4.6000

-

4.6000

4.6000 100.00

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กบั โรงเรียนในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

-

-

-

5.0000

-

5.0000

5.0000 100.00

10.3220

-

-

-

-

-

-10.3220 -100.00

10.3220

-

-

-

-

-

-10.3220 -100.00

กระทรวงคมนาคม

10,734.7113

-

9,704.3852

-

-

9,704.3852

-1030.3261

1. กรมทางหลวง

9,586.7292

-

8,564.3795

-

-

8,564.3795

-1022.3497 -10.66

9,586.7292

-

8,564.3795

-

-

8,564.3795

-1022.3497 -10.66

1,134.2571

-

1,140.0057

-

-

1,140.0057

5.7486

0.51

1,134.2571

-

1,140.0057

-

-

1,140.0057

5.7486

0.51

10. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสนามทดสอบ GNSS เพือ่ สนับสนุน BCG
ตามนโยบายรัฐบาล

โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือ่ ขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

-9.60
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3. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการ : โครงการศึกษาการจัดทาแผนแม่บท
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง เพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

งบประมาณปี 2564

ปี 2563

งบดาเนิ นงาน
13.7250
-

งบลงทุน
-

เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
-

-

จานวน
ร้อยละ
-13.7250 -100.00

-

-13.7250 -100.00

13.7250

-

-

กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

348.6916

-

-

129.5211

-

129.5211

-219.1705 -62.86

1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั

348.6916

-

-

129.5211

-

129.5211

-219.1705 -62.86

206.4071

-

-

81.0737

-

81.0737

-125.3334 -60.72

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC)

49.8000

-

-

-

-

-

-49.8000 -100.00

โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ อุตสาหกรรมอนาคต
(Digital University)

92.4845

-

-

-

-

-

-92.4845 -100.00

โครงการ : โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอทีเพือ่ พัฒนา
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต

-

รวม

โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ อุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ)
ในพื้นที่ EEC

-

-

-

22.5150

-

22.5150

22.5150 100.00

โครงการ : โครงการเมืองน่าอยู่ EEC

-

-

-

25.9324

-

25.9324

25.9324 100.00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

-

-

2.5270

10.0395

12.5665

12.5665 100.00

-

-

-

-

10.0395

10.0395

10.0395 100.00

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกอย่างยังยื
่ น

-

-

-

-

10.0395

10.0395

10.0395 100.00

2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

-

-

-

2.5270

-

2.5270

2.5270 100.00

-

-

-

2.5270

-

2.5270

2.5270 100.00

1. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
เพือ่ ลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
เพือ่ เสริมความมันคงในพื
่
้นที่ EEC
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทาเพือ่ รองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

452.7281

-

13.4000

-

13.4000

-

439.3281

-

439.3281

-

91.5152

-

5.8652

472.2789

-

62.3759

534.6548

81.9267

18.10

-

-

13.4000

13.4000

-

-

-

-

13.4000

13.4000

-

-

472.2789

-

48.9759

521.2548

81.9267

18.65

472.2789

-

48.9759

521.2548

81.9267

18.65

-

-

20.7864

20.7864

-70.7288 -77.29

-

-

-

5.2744

5.2744

-0.5908 -10.07

5.8652

-

-

-

5.2744

5.2744

-0.5908 -10.07

85.6500

-

-

-

15.5120

15.5120

-70.1380 -81.89

85.6500

-

-

-

15.5120

15.5120

-70.1380 -81.89
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กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพือ่ รองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
แบบบูรณาการ
2. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาการดาเนินงานการเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC
ให้มคี วามพร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
2. สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพือ่ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รัฐวิสาหกิจ
1. การประปานครหลวง
โครงการ : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิม
และวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพือ่ รองรับงานก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบิน
2. การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการนา้ ประปาทีใ่ ห้บริการแก่ประชาชน
ในส่วนเขตพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

งบประมาณปี 2564

ปี 2563

งบดาเนิ นงาน
125.8471
20.6636

เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
87.5300
10.8149

รวม
119.0085

จานวน
ร้อยละ
-6.8386 -5.43

25.9539

20.6636

-

-

-

20.6636

-5.2903 -20.38

25.9539

20.6636

-

-

-

20.6636

-5.2903 -20.38

99.8932

-

87.5300

-

10.8149

98.3449

-1.5483

-1.55

99.8932

-

87.5300

-

10.8149

98.3449

-1.5483

-1.55

240.3501

8.7387

229.2883

-

-

238.0270

-2.3231

-0.97

228.0441

-

229.2883

-

-

229.2883

1.2442

0.55

228.0441

-

229.2883

-

-

229.2883

1.2442

0.55

12.3060

8.7387

-

-

-

8.7387

-3.5673 -28.99

12.3060

8.7387

-

-

-

8.7387

-3.5673 -28.99

-

299.7894

-148.2581 -33.09

448.0475

-

-

20.2500

-

-

-

-

-

-20.2500 -100.00

20.2500

-

-

-

-

-

-20.2500 -100.00

427.7975

-

-

299.7894

-

299.7894

-128.0081 -29.92

414.3250

-

-

181.5973

-

181.5973

-232.7277 -56.17

13.4725

-

-

118.1921

-

118.1921

104.7196 777.28

1,467.7569

-

5,465.2752

-

-

5,465.2752

3,997.5183 272.36

-

-

41.8650

-

-

41.8650

41.8650 100.00

-

-

41.8650

-

-

41.8650

41.8650 100.00

1,010.3876

-

1,637.5074

-

-

1,637.5074

627.1198

62.07

1,010.3876

-

1,525.0390

-

-

1,525.0390

514.6514

50.94

-

112.4684

-

-

112.4684

-

299.7894

112.4684 100.00
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หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
3. การไฟฟ้ านครหลวง
โครงการ : โครงการรื้อย้ายระบบไฟฟ้ าเพือ่ ส่งมอบพื้นที่
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และก่อสร้างระบบไฟฟ้ าทดแทน

งบประมาณปี 2564

ปี 2563
-

งบดาเนิ นงาน
-

เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
22.0409
-

รวม
22.0409

จานวน
ร้อยละ
22.0409 100.00

-

-

22.0409

-

-

22.0409

22.0409 100.00

-

-

523.8750

-

-

523.8750

523.8750 100.00

-

-

523.8750

-

-

523.8750

523.8750 100.00

453.7493

-

3,239.9869

-

-

3,239.9869

2,786.2376 614.05

30.1800

-

-

-

โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่
ท่าเรือจุกเสม็ด

0.0011

-

-

-

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อม 3 สนามบิน

423.5682

-

3.6200

-

3.6200

4. การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้ าเพือ่ รองรับการก่อสร้างโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา

6. สถาบันการบินพลเรือน
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพือ่ รองรับ
การจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ
อู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace Training
Center,U-Tapao)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. กรุงเทพมหานคร
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายนา้
และระบบสัญญาณไฟจราจรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
จากพญาไทถึงดอนเมือง
2. เมืองพัทยา
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

93.2651

93.2651

-30.1800 -100.00
93.2640 8,478,545
.45

3,146.7218

-

-

3,146.7218

2,723.1536 642.91

-

-

-

-

-3.6200 -100.00

-

-

-

-

-

-3.6200 -100.00

-

-

-

378.1700

-

378.1700

378.1700 100.00

-

-

-

297.1700

-

297.1700

297.1700 100.00

-

-

-

297.1700

-

297.1700

297.1700 100.00

-

-

-

81.0000

-

81.0000

81.0000 100.00

-

-

-

81.0000

-

81.0000

81.0000 100.00
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7. เป้ าหมายและตัวชี้วดั แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้ วดั จาแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั

ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง)

ปี 2564

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จานวน

16,028.2513
16,028.2513

งบประมาณ

22,712.6774
22,712.6774

ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
6,684.4261
41.70
6,684.4261

-

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณู ปโภค

13,088.8662

18,413.3113

5,324.4451

41.70

-

40.68

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ า อากาศ)
มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ 4 ระบบ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ไม่นอ้ ยกว่า 191.612
กิโลเมตร
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง
ไม่นอ้ ยกว่า 220.000 กิโลเมตร
3) พัฒนาศักยภาพท่าเรือน้ าลึกเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน 1 แห่ง
4) พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน
1 แห่ง

-

-

ตัวชี้วดั ที่ 2 : ระบบสาธารณู ปโภคได้รบั การพัฒนา
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่
ได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 8,760 ครัวเรือน/ไร่
1) ระบบประปาเพิ่มขึ้น 11 แห่ง
2) ผูใ้ ช้น้ าในพื้นที่ได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
8,760 ครัวเรือน/ไร่

-

-

1. กระทรวงกลาโหม
1.1 กองทัพเรือ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณู ปโภค
กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
ตัวชี้วดั กิจกรรม : โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รบั การพัฒนา

รายการ

9

734.8031
734.8031
734.8031

2,854.2115
2,854.2115
2,854.2115

2,119.4084

288.43

2,119.4084

288.43

2,119.4084

288.43

734.8031

2,854.2115

2,119.4084

288.43

15

-

-
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เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั

ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จานวน

งบประมาณ

2. กระทรวงคมนาคม
2.1 กรมทางหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

10,734.7113
9,586.7292
9,586.7292

9,704.3852
8,564.3795
8,564.3795

กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

9,586.7292

8,564.3795

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ระยะทางทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จ
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด

กม.
แห่ง
ร้อยละ

89.133
100

140.459
1
100

จานวน
ร้อยละ
-1,030.3261 -9.60
-1,022.3497

-10.66

-1,022.3497

-10.66

-1,022.3497

-10.66

-

-

2.2 กรมทางหลวงชนบท
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพื่อขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

1,134.2571
1,134.2571

1,140.0057
1,140.0057

5.7486

0.51

5.7486

0.51

กิจกรรม ก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

968.0671

1,086.0057

117.9386

12.18

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ระยะทางทีด่ าเนินการก่อสร้าง
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด

กม.
ร้อยละ

90.279
100

กิจกรรม จัดกรรมสิทธิ์ทด่ี นิ เพื่อสนับสนุ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ตัวชี้วดั กิจกรรม : สายทางทีไ่ ด้รบั
การจัดกรรมสิทธิ์ทด่ี นิ

51.153
100

166.1900
สายทาง

2

-

54.0000
1

-112.1900
-

-67.51
-

2.3 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาการจัดทา
แผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

13.7250
13.7250

-

-13.7250 -100.00

กิจกรรม ศึกษาการจัดทาแผนแม่บท
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุม่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

13.7250

-

-13.7250 -100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม จานวนแผนแม่บทพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง เพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

เรื่อง

1

-

-13.7250 -100.00

-

-
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เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั

ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

3. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้
การควบคุมดู แลของนายกรัฐมนตรี

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
-62.9455 -40.55

155.2149

92.2694

3.1 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

155.2149

92.2694

-62.9455

-40.55

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

155.2149

92.2694

-62.9455

-40.55

กิจกรรม การผลักดันการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญ (EEC Project List)

155.2149

92.2694

-62.9455

-40.55

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานทีส่ าคัญ (EEC Project List) ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทีไ่ ด้รบั การกากับ
และติดตาม

โครงการ

6

4. รัฐวิสาหกิจ
4.1 การประปานครหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิม
และวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับ
งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มสามสนามบิน
กิจกรรม วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิม
ตัวชี้วดั กิจกรรม : วางท่อประปาใหม่ทดแทน
ท่อประปาเดิม

แห่ง

6

-

-

1,464.1369
-

5,465.2752
41.8650
41.8650

4,001.1383

273.28

41.8650

100.00

41.8650

100.00

-

41.8650

41.8650

100.00

-

1

-

-

4.2 การประปาส่วนภูมภิ าค
โครงการที่ 1 : โครงการนา้ ประปาทีใ่ ห้บริการ
แก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

1,010.3876
1,010.3876

1,637.5074
1,525.0390

627.1198

62.07

514.6514

50.94

กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจาหน่ายนา้
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

145.0000

130.0000

-15.0000

-10.34

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนแห่งทีไ่ ด้รบั การวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายนา้ เพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แห่ง

4

กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนแห่งทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง
ระบบประปาและอาคารเพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

5

202.0000

แห่ง

-

-

169.5000

3

-32.5000

-

-

-16.09

-
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ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

กิจกรรม ค่าย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

280.4380

33.8060

กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

382.9496

1,191.7330

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนแห่งทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายเพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แห่ง

3

3

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
-246.6320 -87.95
808.7834
-

211.20
-

โครงการที่ 2 : โครงการรื้อย้ายแนวท่อประปา
หลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม
3 สนามบิน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-

112.4684

112.4684

100.00

กิจกรรม ค่าย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

-

112.4684

112.4684

100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนแห่งทีไ่ ด้รบั การย้ายท่อ
เพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แห่ง

-

4

-

-

4.3 การไฟฟ้ านครหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายระบบไฟฟ้ า
เพื่อส่งมอบพื้นทีใ่ ห้การรถไฟแห่งประเทศไทย
และก่อสร้างระบบไฟฟ้ าทดแทน

-

22.0409
22.0409

22.0409

100.00

22.0409

100.00

กิจกรรม รื้อย้ายระบบไฟฟ้ าทีก่ ีดขวาง
แนวโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม
สามสนามบิน

-

19.5464

19.5464

100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ดาเนินการรื้อย้ายระบบไฟฟ้ า
ทดแทนเพือ่ การดาเนินงานในโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

จุด

-

กิจกรรม ก่อสร้างระบบไฟฟ้ าทดแทนกลับ
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ดาเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
ทดแทนเพือ่ การดาเนินงานในโครงการรถไฟ
ความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบิน

4.4 การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้าย ปรับปรุง
และก่อสร้างระบบไฟฟ้ าเพื่อรองรับ
การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ มสามสนามบิน
กิจกรรม ดาเนินการรื้อย้ายและก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้ าทดแทนเพื่อการดาเนินการ
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มสามสนามบิน

2

จุด

-

-

2.4945
13

2.4945
-

-

100.00
-

-

523.8750
523.8750

523.8750

100.00

523.8750

100.00

-

523.8750

523.8750

100.00
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

ตัวชี้วดั กิจกรรม : รื้อย้ายและก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้ าทดแทนเพือ่ การดาเนินการ
ในโครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบิน
ระบบ 22 กิโลโวลต์ และ 380/220 โวลต์

จุด

-

84

จานวน
-

ร้อยละ
-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : รื้อย้ายและก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้ าทดแทนเพือ่ การดาเนินการ
ในโครงการรถไฟความเร็วสู ง
เชื่อมสามสนามบิน ระบบ 115 กิโลโวลต์

จุด

-

12

-

-

2,786.2376

614.05

4.5 การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ
อูต่ ะเภา

453.7493
30.1800

3,239.9869
-

กิจกรรม ก่อสร้างสถานีรถไฟอูต่ ะเภา

30.1800

-

-30.18000 -100.00

0.0011

93.2651

93.2640 8,478,545
.45

0.0011

93.2651

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ

ร้อยละ

12.60

โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางรถไฟเข้าพื้นทีท่ ่าเรือจุกเสม็ด
กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟ
เข้าพื้นทีท่ ่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ

โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ ม 3 สนามบิน

423.5682

3,146.7218

กิจกรรม ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ ม 3 สนามบิน

423.5682

3,146.7218

2,723.1536

642.91

297.1700

100.00

297.1700

100.00

297.1700

100.00

291.5700

100.00

ร้อยละ

0.00

11.10

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
5.1 กรุงเทพมหานคร
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายนา้
และระบบสัญญาณไฟจราจรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มสามสนามบิน
จากพญาไทถึงดอนเมือง
กิจกรรม ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วม
และระบบนา้ เสีย
ตัวชี้วดั กิจกรรม : กทม.สามารถก่อสร้าง
ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบบนา้ เสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ

5.00

-

297.1700
297.1700
297.1700

-

291.5700

-

กิจกรรม ติดตัง้ ระบบสัญญาณไฟจราจร
ตัวชี้วดั กิจกรรม : กทม.สามารถติดตัง้
ระบบสัญญาณไฟจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26.42

93.2640 8,478,545
.45
2,723.1536

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ

ร้อยละ

-

-30.18000 -100.00

6

แห่ง

-

-

5.6000
1

5.6000
-

642.91

-

100.00
-
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ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทลั

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน
ร้อยละ
-125.3334 -60.72

206.4071

81.0737

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอที
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต

206.4071
206.4071
206.4071

81.0737
81.0737
81.0737

-125.3334

-60.72

-125.3334

-60.72

-125.3334

-60.72

กิจกรรม โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอที
(IoT Institute) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจทิ ลั แห่งอนาคต

206.4071

81.0737

-125.3334

-60.72

ตัวชี้วดั ที่ 1 : สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
แห่งอนาคตได้รบั การพัฒนา 1 แห่ง

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานจัดตัง้ สถาบัน IoT
เป็ นไปตามแผน

ร้อยละ

80

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 : การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว

80

-

-

19.4536

106.3450

86.8914

446.66

19.4536
19.4536

25.3450
25.3450

5.8914

30.28

5.8914

30.28

19.4536

25.3450

5.8914

30.28

5.8275

-

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูม้ าเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทย
และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ตัวชี้วดั ที่ 2 : มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริม
การท่องเทีย่ วในพื้นที่ EEC
กิจกรรม พัฒนาเส้นทางและจัดทาคู่มอื วางแผน
กิจกรรมไมซ์ในเขตพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอซี )ี
ตัวชี้วดั กิจกรรม : เส้นทางและจัดทาคู่มอื วางแผน
กิจกรรมไมซ์ในเขตพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

เส้นทาง

3

กิจกรรม ดึงงานแสดงสินค้าระดับโลก
(World Iconic) เข้ามาจัดในพื้นที่ EEC
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวน Lead งาน

งาน

-

กิจกรรม ดึงงานอุตสาหกรรมการบิน
(Thailand Airshow 2023)
ตัวชี้วดั กิจกรรม จานวนการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผูเ้ กี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการบินทัว่ โลกทีไ่ ด้รบั ข่าวสาร
ตัวชี้วดั กิจกรรม : นักท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน

-

-

-

16.1250

16.1250

100.00

9.2200

-4.4061

-32.34

4

13.6261

-5.8275 -100.00

กิจกรรม
บริษทั

-

2
2,000

-

-

คน

35,000

-

-

-
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.1 เมืองพัทยา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

-

81.0000
81.0000
81.0000

กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

-

81.0000

ตัวชี้วดั กิจกรรม : อัตราการขยายตัวรายได้
จากการท่องเทีย่ วของเมืองพัทยา
เฉลีย่ ร้อยละ 10 ภายในปี 2565

ร้อยละ

-

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร
การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม

10

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
81.0000 100.00
81.0000

100.00

81.0000

100.00

81.0000

100.00

-

-

1,657.8661

3,043.4088

1,385.5427

83.57

9.3493
9.3493

3.1592
3.1592

-6.1901

-66.21

-6.1901

-66.21

9.3493

3.1592

-6.1901

-66.21

9.3493

3.1592

-6.1901

-66.21

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ
รองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการ/อุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 28,000 คน
1) ผูป้ ระกอบการและบุคลากรในอาชีพในพื้นที่ได้รบั
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ไม่นอ้ ยกว่า 17,000 คน
2) บุคลากรและเยาวชนในระบบการศึกษาได้รบั
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ไม่นอ้ ยกว่า 11,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 : พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 1 แห่ง

1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูป้ ระกอบการ
และบุคคลสร้างสรรค์รองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม : นักเรียน นักศึกษา ได้รบั
การพัฒนาด้านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
และการออกแบบ และ ผูป้ ระกอบการ
ในพื้นที่ EEC ได้รบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการพัฒนาธุรกิจ

ราย

1,700

300

-

-
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ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชนั้ สู งและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กิจกรรม พัฒนาด้านการศึกษารองรับการเติบโต
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนหลักสู ตรฝึ กอบรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม : กาลังแรงงานได้รบั ความรู ้
ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพ
เพือ่ ตอบสนองอุตสาหกรรมภาคบริการทีร่ องรับ
การเติบโตของ EEC ในอุตสาหกรรมภาคบริการ
4 ด้าน

หลักสู ตร
คน
ร้อยละ

กิจกรรม พัฒนากาลังคนเพื่อรองรับ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ในเขตพื้นทีพ่ ฒั นาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

คน

กิจกรรม พัฒนากาลังคนเพื่อรองรับ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ในเขตพื้นทีพ่ ฒั นาพิเศษภาคตะวันออก
คน

เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน
ร้อยละ
1,438.1701 108.82

1,321.5775

2,759.7476

21.0000
21.0000

-

-21.0000 -100.00

21.0000

-

-21.0000 -100.00

-

-21.0000 -100.00

-

24.0196

-

35.07

68.5000
68.5000

92.5196
-

-68.5000 -100.00

68.5000

-

-68.5000 -100.00

1,000

โครงการที่ 2 : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ปี 2564

4
960
75

2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา
การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

-

-

92.5196

92.5196

-

92.5196

92.5196

100.00

22.6553

100.00

22.6553

100.00

22.6553

100.00

-

3,000

2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-

22.6553
22.6553

กิจกรรม ผลิตและพัฒนากาลังคน เพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

-

22.6553

100.00
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เป้ าหมาย
จานวน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนบุคลากรทีผ่ ่าน
การฝึ กอบรมสามารถนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ทางด้านระบบขนส่งทางราง

คน

-

450

-

ร้อยละ
-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : บุคลากรได้รบั การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพหรือเพิม่ องค์ความรู ้
และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

-

80

-

-

2.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตัง้ ศู นย์เครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม จัดตัง้ ศู นย์ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรด้านพาณิชยนาวี (Maritime
Training Center)
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม

คน

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา
การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการเชือ่ ม
ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนบุคคลากรด้านการเชื่อม
ในระดับสากลได้รบั การพัฒนาเพือ่ รองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

คน

ตัวชี้วดั กิจกรรม จานวนผูป้ ระกอบการรายใหม่
เข้ารับการพัฒนาการใช้นวัตกรรมแนวใหม่
โดยการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นามาสร้างรายได้
ในเขต EEC

40.0000
40.0000

-10.0000

-20.00

-10.0000

-20.00

50.0000

40.0000

-10.0000

-20.00

21.0000

46.1000

25.1000

119.52

21.0000

46.1000

25.1000

119.52

-

17.5000

17.5000

100.00

195

-

300

21.0000

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรและงานวิจยั
ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนพัฒนานักเรียน นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม

50.0000
50.0000

187

2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

จานวน

-

-

-

-21.0000 -100.00

คน

4,200

-

-

-

สถาน
ประกอบการ

20

-

-

-
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เป้ าหมาย
จานวน

กิจกรรม พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะและบรรจุภณั ฑ์วงจรรวม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ทีร่ บั การพัฒนาขีดความสามารถให้มที กั ษะความรู ้
และความสามารถในด้านอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนบริษทั ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการออกแบบการผลิต และการทดสอบ
บรรจุภณั ฑ์และแผ่นวงจรพิมพ์
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนนักศึกษาได้รบั การพัฒนา
ให้มที กั ษะความรูแ้ ละความสามารถ
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ

จานวน

งบประมาณ

28.6000

จานวน
ร้อยละ
28.6000 100.00

-

100

-

-

บริษทั

-

10

-

-

คน

-

200

-

-

คน

กิจกรรม ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
สาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
คน

กิจกรรม การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ร้อยละ

44

75.61

75.1755
-

-42.8077 -100.00

42.8077

-

-42.8077 -100.00

-

-

-

-

75.1755

75.1755

100.00

-

75.1755

75.1755

100.00

-

2.7 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

32.3678

42.8077
42.8077

4,500

โครงการที่ 2 : โครงการจัดตัง้ ศู นย์เครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
กลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก
Phase1A

เป้ าหมาย

งบประมาณ

คน

กิจกรรม ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
สาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว

ปี 2564

-

2.6 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา
การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาด้านระบบอัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

1,150

-

-

1,107.9478

2,483.2972

1,375.3494

124.13

1,107.9478

2,464.1972

1,356.2494

122.41

314.3478

768.6972

454.3494

144.54

100

-

-
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เป้ าหมาย
จานวน

กิจกรรม การจัดตัง้ ศูนย์กลางการวิจยั พัฒนา
เชิงประยุกต์และนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis)

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

743.6000

งบประมาณ

1,242.5000

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
498.9000 67.09

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ความก้าวหน้าของการพัฒนา
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่

ร้อยละ

12

30

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ชุมชนในพื้นทีภ่ าคตะวันออก
ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชุมชน

50

55

-

-

กิจกรรม การจัดตัง้ ศูนย์กลางการวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
หุน่ ยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Aripolis)

50.0000

453.0000

403.0000

806.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ความก้าวหน้าของการจัดตัง้ ศูนย์
นวัตกรรมการผลิตยัง่ ยืน

ร้อยละ

-

10

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ต้นแบบชุดระบบช่วยตรวจสอบ
และวัดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน
และมีโรงงานนาไปใช้งาน

โรงงาน

-

10

-

-

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะ
ด้าน Industrial Internet of Things (IIoT)
แบบเข้มข้นสาหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาทักษะด้าน Industrial
Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสาหรับ
บุคลากรระดับอาชีวศึกษา
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนบุคลากรในสถาบัน
อาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ทีผ่ ่านการฝึ กฝนทักษะด้าน
Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น

ราย

กิจกรรม การพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แก่ครู และเยาวชน
ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ราย

9.5000

9.5000

100.00

-

9.5000

9.5000

100.00

-

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แก่ครูและเยาวชน
ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ครูและนักเรียนได้รบั การพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

-

100

-

-

-

4.6000

4.6000

100.00

-

4.6000

4.6000

100.00

-

1,500

-

-

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั โรงเรียน
ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

-

5.0000

5.0000

100.00

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กบั โรงเรียนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

-

5.0000

5.0000

100.00
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เป้ าหมาย
จานวน

ราย

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

-

งบประมาณ

จานวน

700

-

ร้อยละ
-

10.3220

-

-10.3220 -100.00

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสนามทดสอบ GNSS เพื่อสนับสนุน BCG
ตามนโยบายรัฐบาล

10.3220

-

-10.3220 -100.00

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสนามทดสอบ GNSS เพื่อสนับสนุน BCG
ตามนโยบายรัฐบาล

10.3220

-

-10.3220 -100.00

2.8 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วดั กิจกรรม : พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ระบบ

1

-

-

3. กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั เพื่ออุตสาหกรรม
อนาคต (Digital University)

92.4845
92.4845
92.4845

22.5150
22.5150
-

กิจกรรม ยกระดับศู นย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต
(Digital University)

92.4845

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : มีมหาวิทยาลัยด้าน AI ในพื้นที่
ตัวชี้วดั กิจกรรม : มีการพัฒนากาลังคนดิจทิ ลั
ด้าน Robotic/IoT ร่วมกับภาคเอกชน

แห่ง
ราย

1
40

-

-

-69.9695

-75.66

-69.9695

-75.66

-92.4845 -100.00

-92.4845 -100.00

-

-

โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั เพื่ออุตสาหกรรม
อนาคต (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

-

22.5150

22.5150

100.00

กิจกรรม ยกระดับศู นย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต
(AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

-

22.5150

22.5150

100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ อุตสาหกรรมอนาคต
(AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

แห่ง

-

1

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนกาลังคนดิจทิ ลั ในสาขา
ทีข่ าดแคลน (เทคโนโลยี AI) ในระดับ High End
ได้รบั การพัฒนาและยกระดับทักษะสอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ราย

-

30

-

-

130

เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั

ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

4. กระทรวงแรงงาน
4.1 กรมการจัดหางาน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทา
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การให้บริการจัดหางานเชิงรุก
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปี 2564

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จานวน

งบประมาณ

91.5152
5.8652
5.8652

20.7864
5.2744
5.2744

4.1780

3.8147

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
-70.7288 -77.29
-0.5908

-10.07

-0.5908

-10.07

-0.3633

-8.70

ตัวชี้วดั กิจกรรม : แรงงานทุกกลุ่มได้รบั บริการ
ส่งเสริมการมีงานทาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คน

6,200

5,000

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : แรงงานทุกกลุ่มทีไ่ ด้รบั บริการ
มีงานทาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

65

67

-

-

กิจกรรม การให้บริการแนะแนวอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม : นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รบั การแนะแนวอาชีพ

1.6872
คน

30,000

1.4597
27,000

-0.2275
-

-13.48
-

4.2 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

85.6500
85.6500

15.5120
15.5120

-70.1380

-81.89

-70.1380

-81.89

กิจกรรม พัฒนาทักษะกาลังแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

85.6500

15.5120

-70.1380

-81.89

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฝี มอื ทดสอบมาตรฐานฝี มอื และพัฒนา
วิทยากรต้นแบบได้ไม่ตา่ กว่าเป้ าหมาย

คน

6,500

5,440

-

-

5. กระทรวงศึกษาธิการ
5.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ
10 อุตสาหกรรม

125.8471
25.9539
25.9539

119.0085
20.6636
20.6636

-6.8386

-5.43

-5.2903

-20.38

-5.2903

-20.38

กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

25.9539

20.6636

-5.2903

-20.38
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

ปี 2564

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จานวน

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร
และนักเรียนของสถานศึกษาได้รบั
การพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
เพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก

คน

27,158

29,150

-

ร้อยละ
-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ครูของสถานศึกษาในโครงการ
ได้รบั การฝึ กอบรมเพือ่ เป็ นแกนนา
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
และสามารถขยายผลให้กบั ครูและนักเรียน
ในสถานศึกษาต่อไปได้

คน

2,000

1,000

-

-

ร้อยละ

80

80

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ร้อยละของสถานศึกษา
ในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษได้รบั การพัฒนา

จานวน

5.2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากาลังคน
สนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

99.8932
99.8932

98.3449
98.3449

-1.5483

-1.55

-1.5483

-1.55

กิจกรรม ผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

99.8932

98.3449

-1.5483

-1.55

ตัวชี้วดั กิจกรรม : นักเรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได้รบั การพัฒนา

คน

10,000

7,300

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ในกลุ่ม/สาขาเป้ าหมาย มีงานทาหลังจบการศึกษา

ร้อยละ

90

90

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ร้อยละของสถานประกอบการ
พึงพอใจสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษา

ร้อยละ

85

85

-

-

6. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

13.4725

118.1921

104.7196

777.28

6.1 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

13.4725

118.1921

104.7196

777.28

โครงการที่ 1 : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

13.4725

118.1921

104.7196

777.28

กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขัน้ สู งในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

13.4725

118.1921

104.7196

777.28
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ตัวชี้วดั กิจกรรม : บุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า

ปี 2563
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

คน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

1,440

งบประมาณ

จานวน

7,500

-

ร้อยละ
-

7. รัฐวิสาหกิจ
7.1 สถาบันการบินพลเรือน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบินเพื่อรองรับการจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรม
บุคลากรด้านการบินและอวกาศอูต่ ะเภา
(Aeronautical and Aerospace Training
Center,U-Tapao)

3.6200
3.6200
3.6200

-

-3.6200 -100.00

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการบิน
เพื่อรองรับการจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการบินและอวกาศอูต่ ะเภา
(Aeronautical and Aerospace Training
Center,U-Tapao)

3.6200

-

-3.6200 -100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : สถาบันการบินพลเรือน
สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมตามแผนผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพือ่ รองรับ
การจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน
และอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and
Aerospace Training Center,U-Tapao)

คน

5

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 : การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สิง่ แวดล้อม และสาธารณสุข

-

-3.6200 -100.00
-3.6200 -100.00

-

-

863.8386

962.1807

98.3421

11.38

-

37.0000
37.0000
37.0000

37.0000

100.00

37.0000

100.00

37.0000

100.00

-

37.0000

37.0000

100.00

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC
สู่มาตรฐานสากล รองรับความต้องการของประชากร
ในพื้นที่ 5 แห่ง
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ยกระดับสภาพแวดล้อมเมืองเดิม
ให้เป็ นเมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย 1 แห่ง
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ (ขยะ น้ าเสีย อากาศ)

1. กระทรวงกลาโหม
1.1 กองทัพเรือ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สิง่ แวดล้อม สาธารณสุข
กิจกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิง่ แวดล้อม
สาธารณสุข
ตัวชี้วดั กิจกรรม : พัฒนาศูนย์การให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย

แห่ง

-

1

-

-
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
กิจกรรม พัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน
ร้อยละ
127.4000 100.00

-

127.4000

-

127.4000
127.4000

127.4000

100.00

127.4000

100.00

-

127.4000

127.4000

100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนโครงการทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนงบประมาณ

โครงการ

-

1

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ร้อยละของโครงการทีบ่ รรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ

-

100

-

-

3. กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Smart EEC)
กิจกรรม พัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC)

49.8000
49.8000
49.8000

25.9324
25.9324
-

49.8000

-

-23.8676

-47.93

-23.8676

-47.93

-49.8000 -100.00

-49.8000 -100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : มีระบบแก้ไขปัญหาการขนส่ง
ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ

ระบบ

1

-

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : มีระบบด้านความปลอดภัย
ในบริเวณชายหาดชลบุรี

ระบบ

1

-

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : พัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC)

ธุรกิจ

5

-

-

-

โครงการที่ 2 : โครงการเมืองน่าอยู่ EEC
กิจกรรม เมืองน่าอยู่ EEC
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนระบบฐานข้อมูล
ระดับจังหวัดด้านการท่องเทีย่ ว
สาหรับการเก็บบันทึกและประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมือง
(City Big Data)

พื้นที่

-

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิง่ แวดล้อมในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยังยื
่ น
กิจกรรม จัดการสิง่ แวดล้อมในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

25.9324
25.9324
1

25.9324

100.00

25.9324

100.00

-

-

-

12.5665
10.0395

12.5665

100.00

10.0395

100.00

-

10.0395

10.0395

100.00

-

10.0395

10.0395

100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวน แผน/ผัง ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

แผน/ผัง

-

1

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ร้อยละความสาเร็จในการจัดทา
แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ร้อยละ

-

100

-

-
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

4.2 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ปี 2564
เป้ าหมาย

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
2.5270 100.00

-

2.5270

โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

-

2.5270

2.5270

100.00

กิจกรรม จัดทาแผนการลดก๊าซเรือนกระจก

-

2.5270

2.5270

100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ผลการประเมินปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จังหวัด

-

3

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : แผนการลดก๊าซเรือนกระจก

จังหวัด

-

3

81.9267

18.65

81.9267

18.65

81.9267

18.65

81.9267

18.65

5. กระทรวงมหาดไทย
5.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

439.3281
439.3281
439.3281

521.2548
521.2548
521.2548

กิจกรรม พัฒนาพื้นทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

439.3281

521.2548

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : พื้นทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รบั การวางผัง ไม่นอ้ ยกว่า

ผัง

10

10

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนโครงการศึกษา
และออกแบบรายละเอียดเพือ่ พัฒนา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แห่ง

4

1

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนโครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั
การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แห่ง

5

8

-

-

ร้อยละ

100

100

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

6. กระทรวงสาธารณสุข
6.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกแบบบูรณาการ

240.3501
228.0441
228.0441

238.0270
229.2883
229.2883

-2.3231

-0.97

1.2442

0.55

1.2442

0.55

กิจกรรม การพัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพ
เพื่อสนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

228.0441

229.2883

1.2442

0.55

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ศูนย์การแพทย์ครบวงจร
(จังหวัดละ 1 แห่ง)

แห่ง

2

2

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : โรงพยาบาลได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพให้เป็ นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง

แห่ง

3

3

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : พัฒนาศูนย์การให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย

ศูนย์

1

1

-

-
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เป้ าหมาย
จานวน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จานวน

งบประมาณ

6.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดาเนินงาน
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12.3060
12.3060

8.7387
8.7387

กิจกรรม พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12.3060

8.7387

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนระบบเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายบุคคล (EEC Personal Health Record)
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ระบบ

-

1

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนจังหวัดทีม่ รี ะบบเฝ้ าระวัง
โรคและภัยสุขภาพจากการทางานและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

จังหวัด

3

-

จานวน
ร้อยละ
-3.5673 -28.99
-3.5673

-28.99

-3.5673

-28.99

-

-

7. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

134.3604

-

-134.3604 -100.00

7.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่ EEC ให้มคี วามพร้อมสาหรับ
การปฏิบตั งิ าน

20.2500
20.2500

-

-20.2500 -100.00

กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่
ให้มคี วามพร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ EEC

20.2500

-

-20.2500 -100.00

114.1104

-

-114.1104 -100.00

114.1104

-

-114.1104 -100.00

114.1104

-

-114.1104 -100.00

ตัวชี้วดั กิจกรรม : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม
และความมันคงในพื
่
้นที่ EEC ได้รบั การพัฒนา

แห่ง

1

7.2 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สิง่ แวดล้อมเมือง และ สาธารณสุข
ตัวชี้วดั กิจกรรม : การศึกษาและพัฒนา
เมืองใหม่อจั ฉริยะ

เมือง

2

-20.2500 -100.00

-

-
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เป้ าหมาย
จานวน

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 6 : การพัฒนา ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2564

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จานวน

งบประมาณ

จานวน
ร้อยละ
-85.4618 -44.55

191.8197

106.3579

1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โครงการที่ 1 : โครงการชักจูงการลงทุน
จากต่างประเทศสาหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

28.5000
28.5000
28.5000

-

-28.5000 -100.00

กิจกรรม การชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
สาหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

28.5000

-

-28.5000 -100.00

ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ล้านบาท
ตัวชี้วดั ที่ 2 : การรับรูข้ องประชาชนในพื้นที่ท่มี ีต่อการพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 70

ตัวชี้วดั กิจกรรม : มูลค่าคาขอรับการส่งเสริม
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ล้านบาท

120,000

-

-28.5000 -100.00
-28.5000 -100.00

-

-

4.9200

3.6300

-1.2900

-26.22

2.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
การบิน และหุน่ ยนต์

4.9200
4.9200

3.6300
3.6300

-1.2900

-26.22

-1.2900

-26.22

กิจกรรม สร้างมาตรฐานการทดสอบ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
การบิน และหุน่ ยนต์

4.9200

3.6300

-1.2900

-26.22

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผลงานด้านนวัตกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นในพื้นทีเ่ ขตนวัตกรรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผูป้ ระกอบการ
ทีม่ าใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

ผลงาน

2

-

-

-

ราย

-

4

-

-

3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานบริการเพื่อเสริมความมัน่ คงในพื้นที่ EEC
กิจกรรม อานวยการสนับสนุ นการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้มกี ารจัดประชุม
ประชาคมสร้างการรับรูข้ องประชาชนต่อการพัฒนา
พื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ร้อยละ

100

13.4000
13.4000
13.4000

13.4000
13.4000
13.4000

-

-

-

-

-

-

13.4000

13.4000

-

-

-

-

100
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จานวน

ปี 2564

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จานวน

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ
-55.6718 -38.39

4. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

144.9997

89.3279

4.1 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

144.9997

89.3279

-55.6718

-38.39

144.9997

89.3279

-55.6718

-38.39

19.0941

20.5803

1.4862

7.78

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูล
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ประชาชนในพื้นที่ EEC
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่ EEC อย่างน้อย

ร้อยละ

70

กิจกรรม การผลักดันการลงทุน
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย

70

125.9056

-

68.7476

-57.1580

-

-45.40

ตัวชี้วดั กิจกรรม : ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร
ได้รบั การพัฒนา

ระบบ

1

1

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนแผนปฏิบตั กิ าร นโยบาย
และมาตรการในการผลักดันและสนับสนุน
การลงทุนในอุตสาหกรรม

แผน

1

2

-

-

ประเทศ

8

8

-

-

ตัวชี้วดั กิจกรรม : การชักชวนนักลงทุน
ใน 12 อุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษ
ในกลุ่มประเทศทีม่ ศี กั ยภาพอย่างน้อย
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ล้านบาท
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณู ปโภค
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ า อากาศ) มีความพร้อม สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ 4 ระบบ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ไม่นอ้ ยกว่า 191.612 กิโลเมตร
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง ไม่นอ้ ยกว่า 220.000 กิโลเมตร
3) พัฒนาศักยภาพท่าเรือน้ าลึกเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน 1 แห่ง
4) พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน 1 แห่ง
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ระบบสาธารณู ปโภคได้รบั การพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 8,760 ครัวเรือน /ไร่
1) ระบบประปา เพิ่มขึ้น 11 แห่ง
2) ผูใ้ ช้น้ าในพื้นที่ได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 8,760 ครัวเรือน /ไร่
กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณู ปโภค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิ ชย์สตั หีบ
(1.1) จัดซื้อพร้อมติดตัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV) ให้กบั ท่าเรือจุกเสม็ด ตาบลสัตหีบ
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
(2) โครงการพัฒนาการให้บริการอุตนุ ยิ มวิทยาการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภา ระยะที่ 1
(2.1) จัดซื้อพร้อมติดตัง้ เรดาร์ตรวจอากาศ แบบ X-Band
ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ
(2.2) จัดซื้อพร้อมติดตัง้ ระบบพยากรณ์อากาศและสารสนเทศอุตนุ ยิ มวิทยา
ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ
(2.3) จัดซื้อพร้อมติดตัง้ ระบบตรวจอากาศอุตนุ ยิ มวิทยาการบิน
แบบเคลือ่ นที่ ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ

2,854,211,500
2,854,211,500
2,854,211,500
120,901,900
120,901,900
5,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,500,000 บาท
115,401,900 บาท
26,168,300 บาท
44,859,800 บาท
30,373,800 บาท
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(2.4) จัดทาระบบรายงานสภาพอากาศเพือ่ การจัดการห้วงอากาศ
(MET for ATM) ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ

14,000,000 บาท
2,733,309,600 บาท
2,733,309,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีธ่ ุรกิจและบริการ (Business Area) เชื่อมต่อ
พื้นทีท่ า่ เทียบเรือเฟอร์ร่แี ละท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ตาบลสัตหีบ
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือนา้ มัน (POL) เป็ นท่าเรืออเนกประสงค์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการก่อสร้างทางวิง่ และทางขับที่ 2
(3.1) จ้างทีป่ รึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิง่ และทางขับที่ 2
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3.2) งานปรับพื้นที่ สาหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของ
ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

54,413,300 บาท
246,213,900
50,000,000
108,315,600
54,413,300
33,485,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

431,170,000
86,234,000
344,936,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,010,254,400 บาท
39,374,400 บาท

249,995,500
18,610,000
37,014,000
39,374,400
61,248,800
52,499,100
41,249,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

947,200,000 บาท
1,184,000,000 บาท
236,800,000 บาท
947,200,000 บาท
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(3.3) การจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่ สาหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1
และลานจอดของศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน ตาบลพลา
อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO
(4.1) จ้างทีป่ รึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4.2) งานปรับถมทีด่ นิ (ถมดิน) และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับก่อสร้าง
ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน MRO ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4.3) การจ้างควบคุมงานปรับถมทีด่ นิ (ถมดิน) และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน MRO ตาบลพลา
อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4.4) งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน 1 งาน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4.5) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน 1 งาน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

23,680,000 บาท
29,600,000 บาท
5,920,000 บาท
23,680,000 บาท
1,668,641,900 บาท
14,291,900 บาท
89,324,200
16,540,000
7,577,600
14,291,900
25,010,700
25,904,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

528,000,000 บาท
660,000,000 บาท
132,000,000 บาท
528,000,000 บาท

13,200,000 บาท
16,500,000 บาท
3,300,000 บาท
13,200,000 บาท
1,086,000,000 บาท
5,430,000,000
1,086,000,000
2,715,000,000
1,629,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
27,150,000 บาท

135,750,000
27,150,000
67,875,000
40,725,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

8,564,379,500
8,564,379,500
8,564,379,500
8,564,379,500
8,456,812,300

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนาไร่และแยกหนองบอน)
ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน จ.ชลบุรี จ.ระยอง
(1.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนาไร่และแยกหนองบอน)
ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1
จ.ชลบุรี จ.ระยอง 8.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(2) สาย อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ)
รวมสะพานข้ามแยกหนองชาก จ.ชลบุรี 12.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(3) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง
จ.ระยอง
(3.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง
ตอน 1 จ.ระยอง 12.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

121,777,800 บาท

121,777,800 บาท
716,340,000
144,000,000
247,596,000
202,966,200
121,777,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
339,215,000 บาท

1,196,860,000
180,000,000
418,438,000
259,207,000
339,215,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

710,423,900 บาท

388,697,800 บาท
1,024,632,000
168,750,000
323,648,000
143,536,200
388,697,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3.2) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง
ตอน 2 จ.ระยอง 12.021 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา
(4.1) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 5.710 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4.2) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 5.715 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4.3) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 จ.สมุทรปราการ
จ.ฉะเชิงเทรา 5.725 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4.4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 จ.ฉะเชิงเทรา 5.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

321,726,100 บาท
1,118,869,000
168,750,000
379,502,000
248,890,900
321,726,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
585,716,800 บาท
136,027,000 บาท

597,444,500
133,600,000
193,100,000
134,717,500
136,027,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
131,269,000 บาท

510,600,000
133,600,000
130,529,000
115,202,000
131,269,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท

517,000,000
133,800,000
148,822,000
184,378,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
162,548,800 บาท

550,193,000
133,800,000
141,300,000
112,544,200
162,548,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4.5) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 จ.ฉะเชิงเทรา 5.722 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(5) สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิรน์ ซีบอร์ด/อมตะซิต้ ี
และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(6) ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331
และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3
(แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 14.487 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(8) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี
(8.1) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 8.238 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

105,872,000 บาท
551,600,000
133,796,000
160,695,000
151,237,000
105,872,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
950,104,100 บาท

3,465,646,000
585,000,000
1,087,757,000
842,784,900
950,104,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
126,699,600 บาท

894,348,400
180,000,000
101,968,500
126,699,600
485,680,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
397,408,300 บาท

797,566,000
160,000,000
240,157,700
397,408,300

บาท
บาท
บาท
บาท
468,886,400 บาท
245,421,400 บาท

795,198,000
160,000,000
205,435,900
245,421,400
184,340,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8.2) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 13.126 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชิงเทรา

223,465,000 บาท
740,900,000
150,000,000
83,025,000
223,465,000
284,410,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(9.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 9.985 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
597,943,000 บาท
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
120,000,000 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
246,919,100 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
231,023,900 บาท
(9.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 8.260 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
598,000,000 บาท
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
120,000,000 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
234,900,000 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
243,100,000 บาท
(10) สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 11.858 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
546,559,000 บาท
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
110,000,000 บาท
223,628,800 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
212,930,200 บาท
(11) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชิงเทรา
(11.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 10.5000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
1,213,843,000 บาท
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
244,000,000 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
253,338,700 บาท
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
315,262,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
401,242,100 บาท

474,123,900 บาท
231,023,900 บาท

243,100,000 บาท

212,930,200 บาท

666,205,800 บาท
315,262,200 บาท
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(11.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 13.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) สาย อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี 10.141 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(13) สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี 12.135 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(14) สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
จ.ระยอง 22.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) สาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
จ.ระยอง 13.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

350,943,600 บาท
1,101,000,000
240,000,000
188,357,700
350,943,600
321,698,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
435,929,000 บาท

897,500,000
180,000,000
281,571,000
435,929,000

บาท
บาท
บาท
บาท
229,978,000 บาท

565,720,000
114,000,000
221,742,000
229,978,000

บาท
บาท
บาท
บาท
387,112,100 บาท

857,274,000
172,000,000
229,846,700
387,112,100
68,315,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

307,579,500 บาท
1,447,433,600
300,000,000
156,343,500
307,579,500
683,510,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

146

(16) ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง จ.ชลบุรี 11.740 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) สายต่างระดับมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ)
จ.ชลบุรี 19.989 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง จ.ระยอง
(19.1) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 11.650 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(19.2) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 5.486 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

174,746,400 บาท
513,959,300
104,000,000
75,029,300
174,746,400
160,183,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
225,549,500 บาท

868,425,700
180,000,000
114,299,900
225,549,500
348,576,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
127,060,800 บาท

896,900,000
180,000,000
208,656,600
127,060,800
381,182,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
169,583,600 บาท
105,416,800 บาท

1,150,000,000
230,000,000
105,416,800
325,833,600
488,749,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
64,166,800 บาท

700,000,000
140,000,000
64,166,800
198,333,600
297,499,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(20.1) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 จ.ชลบุรี 7.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(20.2) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 จ.ชลบุรี 8.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(20.3) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 จ.ชลบุรี 6.742 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(21) สายทางเลีย่ งเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จ.ฉะเชิงเทรา 4.995 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(22) ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือ
และถนนนิคมแหลมฉบัง 4 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

310,781,400 บาท
90,000,000 บาท
900,000,000
180,000,000
90,000,000
270,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
95,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
95,000,000
285,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
125,781,400 บาท

1,150,000,000
230,000,000
125,781,400
366,562,800
427,655,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
109,999,800 บาท

1,200,000,000
240,000,000
109,999,800
339,999,600
510,000,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
52,420,800 บาท

240,000,000
48,000,000
52,420,800
128,841,600
10,737,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(23) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(24) สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง
จ.ระยอง 25.416 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(25) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน
ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

72,000,000 บาท
600,000,000
120,000,000
72,000,000
204,000,000
204,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
122,500,000 บาท

1,120,000,000
224,000,000
122,500,000
357,000,000
416,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
252,079,600 บาท

(25.1) สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 4.000 กม.

101,640,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(25.2) สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 5.400 กม.

660,000,000
132,000,000
101,640,000
269,280,000
157,080,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(25.3) สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 3.400 กม.

820,000,000
164,000,000
75,166,600
232,333,200
348,500,200

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,166,600 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,273,000 บาท

720,000,000
144,000,000
75,273,000
222,546,000
278,181,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(26) สายทางเลีย่ งเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 5.886 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(27) สายทางเลีย่ งเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่นา้ บางปะกง)
จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสารวจออกแบบ
(1) ค่าสารวจและออกแบบแก้ปญั หาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3
ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

230,000,000 บาท
1,150,000,000
230,000,000
460,000,000
460,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
196,000,000 บาท

980,000,000
196,000,000
392,000,000
392,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
35,200,000 บาท
35,200,000 บาท

44,000,000 บาท
8,800,000 บาท
35,200,000 บาท
72,367,200 บาท
72,367,200 บาท
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กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1,140,005,700
1,140,005,700
1,140,005,700
1,140,005,700
54,000,000
54,000,000

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าทีด่ นิ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 219 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) 2.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(2) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที่ 1) 11.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(3) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) 9.328 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

54,000,000 บาท
1,069,185,000 บาท
1,069,185,000 บาท
40,000,000 บาท
298,700,000
161,062,100
34,206,900
63,431,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
497,971,800 บาท

1,871,239,000
998,267,200
150,000,000
225,000,000
497,971,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
352,404,200 บาท

1,841,570,000
972,165,800
225,000,000
292,000,000
352,404,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
16.460 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
11.465 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7
(กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1 - 4)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001
แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

52,159,000 บาท
540,000,000
167,580,000
57,020,000
52,159,000
263,241,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
126,650,000 บาท

447,000,000
143,000,000
12,705,000
126,650,000
164,645,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,820,700 บาท
16,820,700 บาท
6,900,000 บาท
1,500,000 บาท

51,905,000
38,098,000
9,807,000
2,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,187,900 บาท

89,150,000
63,834,500
16,535,600
4,592,000
4,187,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.3013
แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015
แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทีส่ าคัญ
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

890,200 บาท
23,042,200
4,702,500
3,089,000
3,703,000
890,200
10,657,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,342,600 บาท

19,662,500
3,932,500
2,915,000
3,342,600
9,472,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

92,269,400 บาท
92,269,400 บาท
92,269,400 บาท
92,269,400 บาท
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รัฐวิสาหกิจ
การประปานครหลวง
โครงการ : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพือ่ รองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
(เชื่อมสามสนามบิน) แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

41,865,000 บาท
13,955,000 บาท
41,865,000 บาท
13,955,000 บาท
41,865,000 บาท
13,955,000 บาท
41,865,000 บาท
13,955,000 บาท
41,865,000 บาท

41,865,000 บาท
279,100,000
13,955,000
209,325,000
41,865,000
41,865,000
104,662,500
20,932,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการน้ าประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

400,900,600 บาท

1,525,039,000 บาท
1,525,039,000 บาท

400,900,600 บาท
1,525,039,000 บาท
400,900,600 บาท
1,525,039,000 บาท
400,900,600 บาท
1,525,039,000 บาท

(1) งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายนา้ ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(2) งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายนา้ ตาบลเขาคันทรง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(3) งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายนา้ ตาบลคลองตะเกรา
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(4) งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายนา้ ตาบลเขาหินซ้อน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(5) งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายนา้ ตาบลหนองแหน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(6) โครงการเพิม่ กาลังผลิตสถานีผลิตนา้ ห้วยตู ้ ตาบลนาจอมเทียน
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

49,250,000 บาท

(7) โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายนา้ ห้วยใหญ่ ตาบลห้วยใหญ่
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

79,000,000 บาท

(8) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนท่าบรรทุก
ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

17,425,000 บาท

(9) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนสุขมุ วิท
ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

16,381,000 บาท
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(10) โครงการก่อสร้างสถานีสูบนา้ และวางท่อนา้ ดิบ
จากคลองห้วยยายร้า-อ่างเก็บนา้ ห้วยชากนอก
ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุร-ี พนัสนิคม-(พานทอง)
-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC)
อาเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

41,250,000 บาท
275,000,000
68,750,000
206,250,000
41,250,000
82,500,000
82,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
487,598,400 บาท

2,868,224,300
717,056,100
2,151,168,200
570,596,200
117,777,600
487,598,400
975,196,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
308,999,200 บาท

1,500,000,000
375,000,000
1,125,000,000
209,028,800
153,000,000
308,999,200
453,972,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)
-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อาเภอพนมสารคาม-บางคล้า
-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
โครงการ : โครงการรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
เงินนอกงบประมาณ
(2) งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสู งเชื่อม
สามสนามบิน กม.109+951 - 126+355 ตาบลหนองข้างคอก
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(3) งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสู งเชื่อม
สามสนามบิน กม.158+100-158+200 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

395,135,400 บาท
1,352,336,500
338,084,200
1,014,252,300
291,415,800
112,172,000
395,135,400
215,529,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
112,468,400 บาท

37,489,600 บาท
112,468,400 บาท
37,489,600 บาท
112,468,400 บาท
37,489,600 บาท
112,468,400 บาท
112,468,400 บาท
9,429,700 บาท
3,143,300 บาท

50,028,700 บาท
16,676,300 บาท

53,010,000 บาท
17,670,000 บาท
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การไฟฟ้ านครหลวง
โครงการ : โครงการรื้อย้ายระบบไฟฟ้ าเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
และก่อสร้างระบบไฟฟ้ าทดแทน
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)
เงินนอกงบประมาณ
(2) งานรื้อย้ายระบบไฟฟ้ าช่วง พญาไท - ดอนเมือง 2 จุด
เงินนอกงบประมาณ

7,347,000 บาท

22,040,900 บาท
7,347,000 บาท
22,040,900 บาท
7,347,000 บาท
22,040,900 บาท
7,347,000 บาท
22,040,900 บาท
2,494,500 บาท
831,600 บาท
19,546,400 บาท
6,515,400 บาท

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างระบบไฟฟ้ าเพื่อรองรับการก่อสร้าง
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) รื้อย้ายและก่อสร้างระบบไฟฟ้ าทดแทนเพือ่ การดาเนินการ
ในโครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบิน ระบบ 22 กิโลวัลต์
และ 380/220 โวลต์ 84 จุด
เงินนอกงบประมาณ
(2) รื้อย้ายและก่อสร้างระบบไฟฟ้ าทดแทนเพือ่ การดาเนินการในโครงการ
รถไฟความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบิน ระบบ 115 กิโลโวลต์ 12 จุด
เงินนอกงบประมาณ

22,040,900 บาท

523,875,000 บาท
174,625,000 บาท
523,875,000 บาท
174,625,000 บาท
523,875,000 บาท
174,625,000 บาท
523,875,000 บาท
174,625,000 บาท
523,875,000 บาท

298,875,000 บาท
99,625,000 บาท
225,000,000 บาท
75,000,000 บาท
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การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ทา่ เรือจุกเสม็ด
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าในพื้นทีท่ า่ เรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

230,285,400
64,152,000
72,867,200
1,100
93,265,100

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รบั ผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,146,721,800
3,146,721,800
3,146,721,800
3,146,721,800
3,146,721,800
3,146,721,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าเวนคืนทีด่ นิ และรื้อย้ายสิง่ ปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี

เงินนอกงบประมาณ

93,265,100
93,265,100
93,265,100
93,265,100
93,265,100
93,265,100

105,730,000 บาท

297,170,000 บาท
297,170,000 บาท

105,730,000 บาท
297,170,000 บาท
105,730,000 บาท
297,170,000 บาท
105,730,000 บาท
5,600,000 บาท
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(2) โครงการปรับปรุงสถานีสูบนา้ คลองวัดหลักสีถ่ นนวิภาวดีรงั สิต
ฝัง่ ขาออก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมนา้ เสียโรงควบคุมคุณภาพนา้ ดินแดง
ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งนา้ ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน
ลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

6,480,000 บาท
36,000,000
3,600,000
32,400,000
6,480,000
25,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
95,200,000 บาท

680,000,000
204,000,000
476,000,000
95,200,000
283,000,000
97,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
135,800,000 บาท

970,000,000
291,000,000
679,000,000
135,800,000
485,000,000
58,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) โครงการจ้างทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งนา้
ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6) งานก่อสร้างระบบระบายนา้ ในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสู ง
เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ ) ช่วงจากซอยระนอง 1
ถึงสนามบินดอนเมือง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) งานก่อสร้างระบบระบายนา้ ในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดนิ ) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6
ถึงซอยระนอง 1 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,600,000 บาท
20,000,000
2,000,000
18,000,000
3,600,000
8,000,000
6,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,010,000 บาท
94,500,000
9,450,000
85,050,000
17,010,000
68,040,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

33,480,000 บาท
186,000,000
18,600,000
167,400,000
33,480,000
133,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต
ได้รบั การพัฒนา 1 แห่ง
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(2) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(3) ก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคอาคารนวัตกรรม IoT โดยรอบ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(4.1) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 1 อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

81,073,700
81,073,700
81,073,700
81,073,700
44,403,300
101,603,300
20,800,000
36,400,000
44,403,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,360,000,000
272,000,000
158,304,300
679,946,900
249,748,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
33,613,900 บาท

168,069,500
33,613,900
62,167,200
72,288,400

บาท
บาท
บาท
บาท
3,056,500 บาท
1,712,000 บาท

4,000,000
624,000
1,664,000
1,712,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4.2) ค่าควบคุมงานระบบสาธารณู ปโภคอาคารนวัตกรรม IoT
โดยรอบ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 2 อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 : การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูม้ าเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ตัวชี้วดั ที่ 2 : มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น 1 แห่ง
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

1,344,500 บาท
6,722,500
1,344,500
2,165,400
3,212,600

บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

54,360,000
8,160,000
10,038,800
30,278,500
5,882,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,345,000
25,345,000
25,345,000
25,345,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมืองพัทยา
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
(1) การศึกษาความเหมาะสม สารวจ ออกแบบและกาหนดรูปแบบการลงทุน
เพือ่ พัฒนาเขาพัทยาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์แห่งใหม่
ของเมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(2) การศึกษาความเหมาะสม สารวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับ
จุดตัดถนนสุขมุ วิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
เงินนอกงบประมาณ
(3) การศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเทีย่ ว
เชิงนันทนาการบนพื้นทีเ่ กาะล้าน เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
เงินนอกงบประมาณ

81,000,000 บาท
9,000,000 บาท
81,000,000 บาท
9,000,000 บาท
81,000,000 บาท
9,000,000 บาท
81,000,000 บาท
9,000,000 บาท

45,000,000 บาท
5,000,000 บาท

18,000,000 บาท
2,000,000 บาท

18,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคณ
ุ ภาพ รองรับความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการ/อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 28,000 คน
1) ผูป้ ระกอบการและบุคลากรในอาชีพในพื้นที่ได้รบั การพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 17,000 คน
2) บุคลากรและเยาวชนในระบบการศึกษาได้รบั การพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 11,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 : พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพผูป้ ระกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายเพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์รองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ชุดครุภณั ฑ์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพือ่
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Logistics Training
Center) ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,159,200 บาท
3,159,200 บาท
3,159,200 บาท
3,159,200 บาท

92,519,600
92,519,600
92,519,600
92,519,600
92,519,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

92,519,600 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์โครงการศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพือ่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์

22,655,300
22,655,300
22,655,300
22,655,300
22,655,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,655,300 บาท

40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ชุดจาลองสะพานเดินเรือสาหรับการฝึ กเดินเรือ ตาบลทุง่ สุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

20,000,000 บาท

(2) ชุดจาลองห้องเครื่องยนต์เรือสาหรับการฝึ กควบคุมเครื่องยนต์เรือ
ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

20,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)

46,100,000
46,100,000
46,100,000
46,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,500,000 บาท

(2) เครื่องจาลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อม
และข้อบกพร่องจากการเชื่อม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

5,800,000 บาท

(3) ชุดปฏิบตั กิ ารเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

(4) เครื่องขึ้นรูปวงจรรวม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,730,000 บาท

(5) ชุดฝึ กและสาธิตการประกอบแผงวงจรไฟฟ้ า แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,025,000 บาท
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(6) เครื่องตัดแผงวงจรไฟฟ้ าอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,250,000 บาท

(7) เครื่องทดสอบสมบัตทิ างกลระดับไมโคร แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,675,000 บาท

(8) เครื่องพับและตัดวงจรรวม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,920,000 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

75,175,500
75,175,500
75,175,500
75,175,500

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ปรับปรุงศูนย์เครือข่ายการพัฒนากาลังคนด้านการท่องเทีย่ ว
ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

75,175,500 บาท

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

2,464,197,200
2,464,197,200
135,000,000
135,000,000
2,329,197,200
1,560,500,000

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ระบบครุภณั ฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตาบลป่ ายุบใน
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
่ น
(2) ระบบครุภณั ฑ์สาหรับจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยังยื
ตาบลป่ ายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ
(3) ระบบประกอบโรงเรือนปลูกพืชเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi) Phase 1A ตาบลป่ ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 1 ระบบ

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,143,800,000 บาท
3,268,000,000
653,600,000
1,143,800,000
1,470,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
403,000,000 บาท

13,700,000 บาท
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2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างกลุม่ อาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A
ตาบลป่ ายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างกลุม่ อาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก
Phase 1A ตาบลป่ ายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(3) ระบบประกอบอาคาร กลุม่ อาคารเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi) Phase 1A ตาบลป่ ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 1 แห่ง
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้น
สาหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั แก่ครูและเยาวชน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู ด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั โรงเรียน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

768,697,200 บาท
572,381,300 บาท
1,100,900,000
228,000,000
300,518,700
572,381,300

บาท
บาท
บาท
บาท
29,815,900 บาท

55,045,000
11,400,000
13,829,100
29,815,900

บาท
บาท
บาท
บาท

166,500,000 บาท
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,600,000
4,600,000
4,600,000
4,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู เ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน

22,515,000
22,515,000
22,515,000
22,515,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,274,400
5,274,400
1,459,700
3,814,700

บาท
บาท
บาท
บาท

15,512,000 บาท
15,512,000 บาท
15,512,000 บาท

20,663,600
20,663,600
20,663,600
520,800
11,655,700
8,220,300
266,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)
(2) ชุดปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้ า)
เชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทม์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

98,344,900
87,530,000
87,530,000
87,530,000
87,530,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,095,000 บาท

3,000,000 บาท

(3) ระบบควบคุมการเดินรถไฟ ATC system วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

6,430,000 บาท

(4) ชุดปฏิบตั กิ ารกราฟฟิ ก และพัฒนาโปรแกรม AR
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,800,000 บาท

(5) ชุดปฏิบตั กิ ารคิดวิเคราะห์ STEM และ Coding พร้อมชุดฝึ ก
17 Module วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ตาบลเกาะขนุน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,500,000 บาท

(6) ชุดทดลองหุน่ ยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,500,000 บาท

(7) ชุดครุภณั ฑ์เกษตรในร่มอัจริยะ(Smart Indoor farming/
Plant Factory) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(8) ชุดปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์กราฟฟิ กเพือ่ ผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตาบลเขาหินซ้อน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(9) ชุดปฏิบตั กิ ารต้นแบบ IOT วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ตาบลลาดขวาง อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(10) ชุดปฏิบตั กิ ารรถยนต์ไฟฟ้ าพร้อมระบบวิเคราะห์
เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์
(ลาดขวาง) ตาบลลาดขวาง อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

3,000,000 บาท

(11) ชุดห้องปฏิบตั กิ ารยานยนต์ไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

5,000,000 บาท
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(12) ชุดปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้ า)
เชื่อมต่อโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟ เรียลไทม์
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,950,000 บาท

(13) ชุดปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีดจิ ติ อล วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,105,000 บาท

(14) ชุดห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมการยานยนต์ไฟฟ้ าสมัยใหม่
เพือ่ งานอุตสาหกรรม 4.0 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

5,000,000 บาท

(15) ชุดปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

(16) ชุดปฏิบตั กิ าร Digital Touring On Internet
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(17) ชุดครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารฝึ กอบรมการซ่อมและบารุงรักษาหุน่ ยนต์
อุตสาหกรรม 6D วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
(ชลบุรี) ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,500,000 บาท

(18) ชุดฝึ กนวัตกรรมแขนกลอุตสาหกรรม 3 รูปแบบ
ในงานแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
(ชลบุรี) ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,500,000 บาท

(19) ชุดห้องปฏิบตั กิ ารและทดลองระบบนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ไฟฟ้ า
และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,950,000 บาท

(20) ชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มติ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(21) ชุดฝึ กระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,900,000 บาท

(22) ชุดปฏิบตั กิ าร PLC ควบคุมซอร์ฟแวร์สถานีกระบวนการจาลอง 3 มิติ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,500,000 บาท

(23) ชุดเครื่องมือซ่อมโครงสร้างชิ้นส่วนเครื่องบิน (Structure Repair
Maintenance) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตาบลนาจอมเทียน
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,500,000 บาท

(24) เครื่องบอนสโคปสาหรับงานตรวจสอบเครื่องยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,500,000 บาท
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(25) ชุดปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะและปัญญาประดิษฐ์
เพือ่ การอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตาบลกระแสบน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ชุด

3,000,000 บาท

(26) ชุดควบคุมระบบอัตโนมัตดิ ว้ ยไอโอทีพร้อมหุน่ ยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
6 แกน วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 ชุด

2,700,000 บาท

(27) ชุดครุภณั ฑ์หอ้ งเรียนเฉพาะทางออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 ชุด

2,300,000 บาท

(28) ชุดฝึ กหุน่ ยนต์อุตสาหกรรม 6D พร้อมโปรแกรมจาลองการทางาน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 1 ชุด

5,000,000 บาท

(29) ชุดปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีอตั โนมัตแิ ละแขนกลอุตสาหกรรม
ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
วิทยาลัยเทคนิคระยองตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 ชุด
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพือ่ ยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7,000,000 บาท
10,814,900 บาท
10,814,900 บาท

118,192,100 บาท
118,192,100 บาท
118,192,100 บาท

118,192,100 บาท
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แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 : การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC สู่มาตรฐานสากล
รองรับความต้องการของประชากรในพื้นที่ 5 แห่ง
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ยกระดับสภาพแวดล้อมเมืองเดิมให้เป็ นเมืองอัจริยะ อย่างน้อย 1 แห่ง
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ
(ขยะ น้ าเสีย อากาศ)
กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) โครงการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์รองรับ EEC
(1.1) งานเพิม่ ขีดความสามารถและพัฒนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิต์ิ
เพือ่ รองรับ EEC
(1.1.1) จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
ชนิดแขวนเพดาน ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
(1.1.2) จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลือ่ นทีแ่ บบดิจติ อล ชนิดนา้ หนักเบา
ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

37,000,000
37,000,000
37,000,000
37,000,000
37,000,000
37,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,000,000 บาท

30,000,000 บาท
7,000,000 บาท
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
(1) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา
ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการเมืองน่ าอยู่ EEC
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยัง่ ยืน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนสิง่ แวดล้อมในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569

127,400,000 บาท
68,600,000 บาท
127,400,000 บาท
68,600,000 บาท
127,400,000 บาท
68,600,000 บาท
127,400,000 บาท
68,600,000 บาท
127,400,000 บาท
980,000,000
343,000,000
637,000,000
127,400,000
254,800,000
254,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,932,400
25,932,400
25,932,400
25,932,400

บาท
บาท
บาท
บาท

10,039,500 บาท
10,039,500 บาท
10,039,500 บาท
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ถนนสาย
เสนอแนะ สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553
(ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม) เพือ่ เป็ นเส้นทางคมนาคม
สายรองของเมืองชลบุรี บรรเทาความแออัดของการจราจรบนถนน
สายหลัก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพือ่ ก่อสร้างสะพาน
เลียบชายฝัง่ ทะเล ช่วงที่ 2 เริ่มจากจุดเชื่อมถนนเข้าโรงปรับปรุงคุณภาพนา้
เมืองชลบุรถี งึ ถนนมนตเสวี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

2,527,000
2,527,000
2,527,000
2,527,000

บาท
บาท
บาท
บาท

521,254,800
472,278,900
472,278,900
472,278,900
8,458,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,458,000 บาท
39,958,000
8,000,000
23,500,000
8,458,000

บาท
บาท
บาท
บาท
463,820,900 บาท

130,815,300 บาท
404,900,000
81,144,000
101,163,400
91,777,300
130,815,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองระยอง งานปรับปรุงระบบระบายนา้
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

110,290,400 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเมืองแกลง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และโครงสร้างพื้นฐานพื้นทีค่ ลองโสธร
อาเภอเมือฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมือง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง

405,480,000
82,000,000
95,666,600
110,290,400
117,523,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนบางเสร่และพื้นทีต่ ่อเนื่อง ตาบลบางเสร่
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ ฝัง่ แม่นา้ บางปะกง และปรับปรุงจุดจอดเรือ
เพือ่ การสัญจรทางเลือก ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง

120,000,000
24,000,000
22,800,000
73,200,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
58,026,300 บาท

450,000,000
90,000,000
58,026,300
301,973,700

บาท
บาท
บาท
บาท

22,800,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,888,900 บาท
100,000,000
20,000,000
13,888,900
66,111,100

บาท
บาท
บาท
บาท

24,000,000 บาท
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาพื้นทีบ่ า้ นฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนทุง่ ควายกิน - กองดิน จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนมะขามคู่ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(5) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ

64,000,000 บาท
320,000,000
64,000,000
128,000,000
128,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
48,975,900 บาท
48,975,900 บาท
5,902,800 บาท

25,000,000
12,500,000
6,597,200
5,902,800

บาท
บาท
บาท
บาท
5,430,600 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
5,430,600 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
5,430,600 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
5,430,600 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
และชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(8) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,611,100 บาท
28,000,000
14,000,000
7,388,900
6,611,100

บาท
บาท
บาท
บาท
8,263,900 บาท

35,000,000
17,500,000
9,236,100
8,263,900

บาท
บาท
บาท
บาท
6,475,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ

229,288,300
229,288,300
229,288,300
229,288,300
16,080,800

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) แฟลตพักพยาบาล 7 ชัน้ 40 ยูนติ (80 ห้อง) เป็ นอาคาร คสล. 7 ชัน้
พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารอานวยการ ผูป้ ่ วยนอก - อุบตั เิ หตุ เป็ นอาคาร คสล. 4 ชัน้
พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง
ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,080,800 บาท
49,785,800
11,850,600
21,854,400
16,080,800

บาท
บาท
บาท
บาท
213,207,500 บาท

25,160,400 บาท
143,748,000
28,749,600
25,160,400
89,838,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) อาคารผูป้ ่ วยนอกและบาบัดรักษา เป็ นอาคาร คสล. 4 ชัน้
พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 6,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) อาคารผ่าตัด อุบตั เิ หตุ ผูป้ ่ วยหนัก และผูป้ ่ วยใน เป็ นอาคาร คสล.
5 ชัน้ พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง
ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4) อาคารอุบตั เิ หตุและโรคหัวใจ เป็ นอาคาร คสล. 10 ชัน้
พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(5) อาคารอุบตั เิ หตุ ผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยหนัก เป็ นอาคาร คสล.
6 ชัน้ พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง
ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 หลัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

31,813,000 บาท
106,030,000
21,206,000
31,813,000
53,011,000

บาท
บาท
บาท
บาท

44,917,900 บาท
232,068,000
44,917,900
44,917,900
67,362,200
74,870,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

75,989,000 บาท
379,945,000
75,989,000
75,989,000
56,985,000
170,982,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35,327,200 บาท
176,635,600
35,327,200
35,327,200
70,651,200
35,330,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาการดาเนิ นงานการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละจัดการความรู ้
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

8,738,700
8,738,700
8,738,700
1,796,900
4,418,200
2,523,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,630,000
3,630,000
3,630,000
1,470,000
720,000
20,000
600,000
820,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 6 : การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ล้านบาท
ตัวชี้วดั ที่ 2 : การรรับรู ข้ องประชาชนในพื้นที่ท่มี ีตอ่ การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ร้อยละ 70
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
การบิน และหุน่ ยนต์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมัน่ คงในพื้นที่ EEC
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการจังหวัด/อาเภอ
เพือ่ เสริมสร้างความมันคงในพื
่
้นที่ EEC

13,400,000 บาท
13,400,000 บาท
13,400,000 บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ด้านภูมปิ ระชากรศาสตร์และบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

89,327,900
89,327,900
89,327,900
10,165,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,165,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

42,582,600 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุนในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

16,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
เพือ่ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

13,889,400 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วมของผูน้ าภาครัฐ เอกชน
และเยาวชนในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

6,690,900 บาท

