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วันพุธที่ 23 กันยายน 2558ณ  ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี

บรรยายโดย
นายปรเมธี วิมลศิริ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“ทิศทางการด าเนินนโยบายภาครัฐ และความคาดหวังของภาคเอกชนและประชาชน 
ในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)”

การสัมมนาสายงานเศรษฐกิจ ประจ าปี 2558

เรื่อง “บทบาทภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community)”
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กรอบการลงทุนภาครัฐทีส่ าคญัในชว่งแผนฯ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12

กรอบการน าเสนอ

แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ
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กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมี

ส่วนร่วม

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การปฏิรูป
ประเทศ

การพัฒนาสู่
ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ

บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ
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วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

• การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

• ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการเมือง 

• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

• ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น

• ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่ องจนเข้ าสู่ กลุ่ มประ เทศราย ได้ สู ง
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มี
บทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง

• ควา มสมบู รณ์ ใ น ทุ น ที่ จ ะส าม า ร ถส ร้ า ง
การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เ กิ นพอดี  ไ ม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อสิ่ ง แวดล้ อมจน เกิ น
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาใน
ระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

ความม่ันคง ความม่ังคั่ง ความยั่งยืน 
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คนไทย
มีภูมิคุ้มกัน

ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

การสร้าง
ความมั่นคงให้กับ

ประเทศ

การพัฒนาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาที่
ครอบคลุม 
เป็นธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ า

การบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว

Innovative & Creative

Green

Inclusive 

Stable & Secure

เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์/ยตุิธรรม/
ปลอดภัย/ลดความขัดแย้ง

รักษาทรัพยากร/
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี

รายได้/
เข้าถึงบริการรัฐ/

วัฒนธรรม/สื่อสารมวลชน

โครงสร้างพ้ืนฐาน/
ผลิตภาพ/

วิจัย & พัฒนา/
สะอาดและยั่งยืน/

กฎระเบียบ

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมคีวามสุขภายใตห้ลกั

“ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้
ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

6 ยุทธศาสตร์หลัก
• ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

คน/คุณภาพชีวิต/ความรู้

Good 
governance  
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เป้าหมาย

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

การก าหนดต าแหนง่ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
มหภาค

เศรษฐกิจ
รายสาขา

การเสริม
สร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพคน

การลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม

การเติบโตทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนา

อย่างย่ังยืน

การพัฒนาพ้ืนที่ 
ภาค และการ

เชื่อมโยง
ภูมิภาค

การเกษตร
สู่ความเป็นเลิศ

ด้านอาหาร
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1. เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ าและผันผวน 
เป็นข้อจ ากัดต่อภาคการส่งออก

2. อุปสงคใ์นประเทศน้อยกว่า
ขีดความสามารถในการผลิต
ท าให้ยังต้องพึ่งส่งออก

3. ขาดการลงทุนที่จ าเป็นและ
เพียงพอต่อการยกระดับศักยภาพ
เศรษฐกิจเป็นเวลานาน

4. ก าลังแรงงานเริ่มลดลง 
ในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงานล่าช้า

5. ผลิตภาพปัจจัยการผลิต 
(TFP) ขยายตัวน่าพอใจ
แต่ยังต้องใช้เวลาในการสั่งสม
เทคโนโลยี

6. ความล่าช้าในการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ การเป็น
เจ้าของตราสินค้า  การต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการ 

จุดอ่อนและเงื่อนไขที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนฯ 12

consumption

production
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แนวโน้มเศรษฐกิจและเป้าหมายในช่วงแผนฯ 12
• เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 ท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะอยู่ใน

ฐานะประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร เนื่องจากโครงสร้างประชากรปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
• เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 จะต้องเร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี เพื่อให้ก้าวสู่

การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี 2569 ณ สิ้นแผนฯ 13 โดยการเร่งรัดการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้าง
ฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและการบริหารจัดการ
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เป้าหมาย

>4.0 % 7.5 % 10.0 %

GNI per capita
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) 

ร้อยละ 5.0
GDP per capita

317,051 บาท  (9,325 ดอลลาร์ สรอ.)

เป้าหมาย แผนฯ 12

(ล้านล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวมแผนฯ 12

การลงทุนภาคเอกชน 2.59 2.86 3.16 3.49 3.86 4.26 4.71 19.47

การลงทุนภาครัฐ 0.83 0.94 1.06 1.20 1.36 1.53 1.73 6.89

• รัฐบาล 0.50 0.56 0.64 0.72 0.81 0.92 1.04 4.13

• รัฐวิสาหกิจ 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.61 0.69 2.75
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ร้อยละ

การลงทุนเอกชน ต่อ GDP การลงทุนภาครัฐ ต่อ GDP

สัดส่วนการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนต่อ GDP

ความต้องการเงินลงทุนในช่วงแผนฯ 12

1 2 3ปริมาณการส่งออก การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ

การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค1
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การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา

>7.0%
มูลค่าของธุรกิจภาคบริการ

2

1

การลงทุนวิจัยและพัฒนา2

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนา

>2.0%
ของ GDP

สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน : ภาครัฐ

70 : 30

สัดส่วนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา

25 : 10,000
คน : ประชากรสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)3

40.0%
ของ GDP

เป้าหมาย (ต่อ)
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การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 3

ปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรและ

อาหารเพียงพอและ
มีความหลากหลาย

เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองทางด้าน
อาหาร มีหลักประกัน
ความมั่นคงด้านอาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

รวมทั้งเกษตรกร
รุ่นใหม่เข้าสู่ภาค

เกษตรอย่างต่อเนื่อง

พ้ืนท่ีการท าเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน

มูลค่าสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

>3.0% 213,183 ไร่ปี 2556

ปี 2564 500,000 ไร่

เป้าหมาย (ต่อ)
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การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน
คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
มีสุขภาวะ ความรู้ 
และมาตรฐาน
การครองชีพที่ดี

การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

การศึกษาและ
การเรียนรู้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล

ครอบครัว
มีความอบอุ่น เข้มแข็ง 
และมีความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ

ลดความแตกต่างทาง
รายได้และกระจาย
การถือครองทรัพย์สิน

ประชาชนเข้าถึงระบบ
การคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และทั่วถึง

สถาบันทางสังคมและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้และเป็น
กลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ

5

4
เป้าหมาย (ต่อ)
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การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน6

ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

การบริหารจัดการน้ ามีความสมดุล
และเน้นการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

31.2%
พื้นที่ป่าไม้ปี 2556 ปี 2564

36.0%
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า
7.0%

เป้าหมาย (ต่อ)
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การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค7
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนได้รับการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
อย่างมีสมดุล

พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับ
ระบบการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ

เมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาคได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัยที่สามารถ
ตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของคน
ในพ้ืนที่ และมีการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่าง
ทั่วถึง 

การเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง รวมทั้งจัดระบบอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและการ
ผ่านแดนที่มีความคล่องตัวในประตู
การค้าชายแดนท่ีส าคัญ

เป้าหมาย (ต่อ)



23 กันยายน 2558 15www.nesdb.go.th

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม

2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา

3. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร

4. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

6. การพัฒนาพ้ืนที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค

7. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและมีคณุภาพชีวิตที่ดี

เกษตร อุตสาหกรรม ทุน แรงงานเทคโนโลยี

ประเทศไทยในอนาคต

1
เศรษฐกิจ
ภาพรวม

2

3

4

56
7

การเกษตร

พัฒนาพ้ืนที่ 

ความเสมอภาค
พัฒนาศักยภาพของคน

สิ่งแวดล้อม

Good plans

Resources

Bright future

เศรษฐกิจ
รายสาขา

เช่ือมโยงภูมิภาค
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กรอบการลงทุนภาครัฐทีส่ าคญัในชว่งแผนฯ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12

กรอบการน าเสนอ

แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ
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เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

1

2

3
4

5

6

Short-term 
Growth

Reducing 
Regional 
Disparity

Private 
Investment

Economic
Efficiency

Future Income 
Base

Production
Restructuring

รักษาอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
ระยะสั้น

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

ขับเคลื่อน
การลงทุนภาคเอกชน

เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ

สร้างฐานรายได้ในอนาคต

สนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิต

วัตถุประสงค์ของการลงทุนภาครัฐ

http://www.google.co.th/url?url=http://www.cieeinterconnect.com/7-en-company-logistic.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rm0FVfqQHcO1uQS13oDwDg&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNG7Dz7jHrS705qFIjxju89ici08pQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.cieeinterconnect.com/7-en-company-logistic.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rm0FVfqQHcO1uQS13oDwDg&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNG7Dz7jHrS705qFIjxju89ici08pQ
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1.1. การปรับปรุงทาง
รถไฟที่มีอยู่

1.2 การก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ทั่วประเทศ

2.1 การก่อสร้างรถไฟฟ้า
10 สายทาง

2.3 การจัดหารถโดยสาร 
NGV 3,183 คัน

2.2 การก่อสร้างถนนและ
สะพานในเขตเมือง

3.1 ปรับปรุงถนนเชื่อมโยง
แหล่งเกษตรและแหล่ง
ท่องเที่ยว

3.2 เชื่อมโยงระหว่างเมือง
หลักและเชื่อมเมืองหลัก
กับด่านพรมแดน

3.3 ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ 
ระหว่างเมือง

4.1 พัฒนาท่าเรือล าน้ า

4.2 พัฒนาท่าเรือชายฝั่ง

5.1 เพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการสนามบิน

5.2 พัฒนาศักยภาพ
ระบบควบคุม Air 
Traffic

5.3 ใช้ประโยชน์ท่าอากาศ
ยานในภูมิภาคมากขึ้น

3.4 ระบบขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ

5.4 พัฒนาอุตสาหกรรม
การบิน และบุคลากร

แผนงาน 1
การพัฒนาโครงขา่ย
รถไฟระหว่างเมือง

แผนงาน 2
การพัฒนาโครงขา่ยขนส่ง
สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

แผนงาน 3
การเพิ่มขีดความสามารถ

ทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่
ส าคัญของประเทศและเชื่อมกบั

ประเทศเพื่อนบ้าน

แผนงาน 4
การพัฒนาโครงขา่ย
การขนส่งทางน้ า

แผนงาน 5
การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการให้บริการขนส่งทาง

อากาศ

“แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2565 ” 

1.3 การก่อสร้างรถไฟ
ทางมาตรฐาน

การขับเคลือ่นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
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แผนการลงทุนที่ส าคัญในช่วงแผนฯ 12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง1

2558 -2559 แผนฯ 12
2560 – 2564

แผนฯ 13
2565 – 2569

รวม
ทั้งหมด

สัดส่วน
(ร้อยละ)

งบประมาณ 65,582 486,228 58,254 610,064 18.02 

เงินกู้ 151,100 1,557,261 42,259 1,750,619 51.70 

รัฐบาลรับภาระ 128,233 1,538,942 42,259 1,709,434 50.49 

รัฐวิสาหกิจรับภาระ 22,867 18,318 - 41,185 1.22 

รายได้รัฐวิสาหกิจ 9,348 135,235 6,848 151,431 4.47 
PPPs 41,418 519,042 21,442 581,902 17.19 
G to G 52,898 224,684 - 277,581 8.20 
อื่นๆ 1,420 12,780 - 14,200 0.42 

รวมทั้งหมด 321,765 2,935,229 128,803 3,385,797 100.00 

หมายเหตุ : - รวมการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร ร่วมกับประเทศจีน 
และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ที่ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น

- G to G เฉพาะค่างานระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
วงเงินลงทุนประมาณ 3.385 ล้านล้านบาท 

รองลงมา
เป็นเงินงบประมาณ 
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
และการลงทุนแบบ G to G

ส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนโดยใช้เงินกู้ 
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วงเงินลงทุนจ าแนกตามสาขาการขนส่ง วงเงินลงทุนจ าแนกตามแหล่งเงินลงทุน

“การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ
ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ.  2558 - 2565

มีวงเงินลงทุนรวม 3.38  ล.ลบ.  ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบรางของประเทศ”

ทางบก
16%ทางน้ า

4%
ทางอากาศ

4%

รถไฟทางคู่
17%

รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
18%

รถไฟ 
Standard 

Gauge
36%

เชื่อมต่อ
โครงข่าย 
กทม. และ 
ปริมณฑล

5% งบประมาณ, 
18%

เงินกู้ (แผน
บริหารหนี้
สาธารณะ), 

52%

รายได้
รัฐวิสาหกิจ, 

4%

PPP, 17%

G to G, 8%

อ่ืนๆ 
(เงินกองทุน
ค่าธรรมเนียม

ผ่านทาง), 
0.42%

วงเงินลงทุนและแหล่งเงินลงทุน
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หมายเหตุ : เป็นกลุ่มโครงการที่ ครม อนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว

วงเงินโครงการ
ผลการเบิกจา่ย

 (ลา้นบาท)

Q3-58 Q4-58 Q1-59 Q2-59 Q3-59 Q4-59 Q3 14 ส.ค. 58 Q3-Q4 58 Q1-Q4 59

1. โครงการกอ่สร้างทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายพทัยา-มาบตาพดุ            20,200 276 3,686     1,800      

452 1,808

2. โครงการกอ่สร้างทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ-สระบุรี-นครราชสีมา            84,600 1,000 1,000

11,696

3. โครงการกอ่สร้างทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี            55,620 250 250

7,530

4. โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน่            26,005 60 497

6,364

5. โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ            61,225 10 4,562

6. โครงการพฒันาท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A) ทีท่่าเรือแหลมฉบัง             1,864 176 527

วงเงินลงทนุรวม          249,514 276           5,634     36,034     

แผนการเบิกจา่ย   

(ลา้นบาท)
สถานะ (ปีปฏิทนิ)

โครงการ

ก่อสร้าง พ.ย. 58

ก่อสร้าง ม.ค. 59

ก่อสร้าง มี.ค. 59

ก่อสร้าง ม.ค. 59

ก่อสร้าง มี.ค.59

ก่อสร้าง ต.ค.58

ประกวดราคา 
ส.ค.-ต.ค. 58

ประกวดราคา 
ต.ค.-ธ.ค. 58

เวนคืน ต.ค.58

ประกวดราคา 
ธ.ค.58-ม.ีค. 58

เวนคืน ต.ค.58

เวนคืน ต.ค.58
ประกวดราคา ส.ค.58-ม.ค. 59

ประกวดราคา 
ม.ิย.-ก.ย.58

ประกวดราคา ต.ค.58-ก.พ. 

เวนคืน ก.ค.58

การขับเคลือ่นการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน : 
กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเริ่มประกวดราคาได้ในปี 2558
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การขับเคลือ่นการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน : 
กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเริ่มประกวดราคาได้ในปี 2559 - 2560

Q3-58 Q4-58 Q1-59 Q2-59 Q3-59 Q4-59

1. โครงการรถไฟฟา้สายสีส้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรม - มนีบุรี (ใต้ดิน+ยกระดับ) สศช./ครม.

อนุมัติ ก.ย.

2. โครงการรถไฟฟา้สายสีชมพ ูช่วงแคราย - มนีบุรี (Monorail/Light Rail) ประกวดราคา (PPP) (ม.ค. 59 - ก.พ. 60)

3. โครงการรถไฟฟา้สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง (Monorail/Light Rail) ประกวดราคา (PPP) (ม.ค. 59 - ก.พ. 60)

4. โครงการระบบรถไฟชานเมอืง สายสีแดงออ่น ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มกักะสัน-หัวหมาก

 และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ-หัวล าโพง (บนดิน+ยกระดับ)

5. โครงการพฒันาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟทีท่่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที ่1)

6. โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (Meter Gauge) EIAเสนอ กวล 

กย. 58
สศช./ครม. อนุมัติ

7. โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน (Meter Gauge) EIA คชก#4    

14 ส.ค. 58
สศช./ครม. อนุมัติ

8. โครงการร่วมพฒันารถไฟความเร็วปานกลาง (ไทย - จีน)

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ

9. โครงการร่วมพฒันารถไฟความเร็วสูง (ไทย - ญี่ปุน่) ช่วง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

10. โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน ช่วง กรุงเทพฯ-หัวหิน DEF/EIA ครม. อนุมัติ ประกวดราคา (PPP) (ม.ค. 59 - ก.พ. 60)

11. โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน ช่วง กรุงเทพฯ-ระยอง DD/EIA ครม. อนุมัติ ประกวดราคา (PPP) (ม.ค. 59 - ก.พ. 60)

โครงการ
สถานะ (ปีปฏิทนิ)

สศช./ครม.อนุมัติ พ.ย.

สศช./ครม.อนุมัติ พ.ย.

ประกวดราคา (ICB) (ต.ค. 58 - ธ.ค. 59)

ก่อสร้าง  EPC) ก.ค.. 5 

ก่อสร้าง ก.ค. 5 

ก่อสร้าง ก.พ. 5 

ก่อสร้าง มิ.ย. 5 

ก่อสร้าง  EPC) ต.ค. 5 

DD/EIA/อนุมัติ

DD/EIA

ก่อสร้าง ก.ค. 5 

ประกวดราคา  ธ.ค. 5   - พ.ค. 5   

สศช./ครม.
อนุมัติ  ก.ย. 

ประกวดราคา             

ประกวดราคา ม.ค. 5 

ประกวดราคา ม.ค.  5 

สศช./ครม. อนุมัติ  พ.ย. 

DD/EIA
ครม. อนุมัติ ก.ย.

ม.ค.  0

ม.ีค.  0

ม.ีค.  0

มี.ค.  0

มี.ค.  0

สศช. /ครม. อนุมัติ
จัดเตรียมสัญญา EPC+F/JV

Q3-58 Q4-58 Q1-59 Q2-59 Q3-59 Q4-59
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กรอบการลงทุนภาครัฐทีส่ าคญัในชว่งแผนฯ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12

กรอบการน าเสนอ

แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ (Flagship Projects)
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โครงข่าย
ระยะทาง (กม.)

ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ฯ (8 ปี) รวม

ขนาดทาง 1.00 เมตร 

ทางเดี่ยว 3,685 - 1,156

ทางคู่ 251 2,529 2,780

ทางสาม 107 - 107

รวม 4,043 2,529 4,043

ขนาดทาง 1.435 เมตร

ทางคู่ - 1,060 1,060

ทางคู่รวม 251 3,589 3,840

ทางคู่ ระยะเร่งด่วน
ทางคู่ ระยะที่ 2
ทางคู่ ขนาดทาง 1.435 เมตร

แผนงาน 1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
1.1. การปรับปรุงทาง

รถไฟท่ีมีอยู่

1.2 การก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ทั่วประเทศ

1.3 การก่อสร้างรถไฟ
ทางมาตรฐาน

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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โครงการ 2558 2559 2560 2561 2562 วงเงิน (ลบ.)

1. แก่งคอย - ฉะเชิงเทรา  (106 กม.) 11,272

2. จิระ - ขอนแก่น (185 กม.) 26,077

อยู่ระหว่างขั้นตอนน าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ

3. ประจวบฯ – ชุมพร (167 กม.) 17,292

4. นครปฐม – หัวหิน(165 กม.) 20,038

5. มาบกะเบา – จิระ (132 กม.) 29,855

6. ลพบุรี – ปากน้ าโพ (148 กม.) 24,842

รวม 129,308

แผนงาน 1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง

“การพัฒนาทางคู่ในระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง
และพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” 

ทุกโครงการผ่าน EIA แล้ว ยกเว้น มาบกระเบา-จิระ

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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1
2

3

4

มูลค่าการลงทุนประมาณ 400,000  ลบ. 

“ความร่วมระหว่างรัฐบาลไทย – จีนในการพัฒนารถไฟ
ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 ม. แบ่งเส้นทางออกเป็น 4 ช่วง

อยูร่ะหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
และการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ”

เส้นทาง ระยะทาง (กม.) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ช่วง 1 เส้นทางกรุงเทพ - แก่งคอย 133.0

สนข./รฟท.

เส้นทางหนองคาย  - มาบตาพุด 

ช่วง 2 แก่งคอย – มาบตาพุด 246.5

ช่วง 3 แก่งคอย – นครราชสีมา 138.5

ช่วง 4 นครราชสีมา - หนองคาย 355.0

รวม 873

แผนงาน 1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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เส้นทาง
ระยะทาง 

(กม.)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.  ช่วงแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
(กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ -
สระแก้ว และกรุงเทพฯ - แหลมฉบัง )

574

สนข./รฟท.2   ช่วงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
วงเงินลงทุนประมาณ  449,473.75 ลบ. 672

3. แม่สอด - มุกดาหาร 718

“ความร่วมระหว่างรัฐบาลไทย - ญี่ปุ่น  ในการศึกษา
ความเหมาะสมโครงการของรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง”

แผนงาน 1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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แผนงาน 2. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว 4 เส้นทาง รวม 94.21 กม. 
1) สายเฉลิมรัชมงคล  หัวล าโพง - บางซื่อ  ระยะทาง 20 กม. 
2) รถไฟฟ้า BTS ระยะทางรวม 30. 5 กม.  ช่วงหมอชิต - แบริ่ง และช่วง  สนามกีฬา

แห่งชาติ - ตลาดพลู 
3) สายเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ARL) ช่วงพญาไท - สุวรรณภูมิ ระยะทาง 2  กม.
4) สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ระยะทาง 15.2  กม. 

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 เส้นทาง รวม 107.50 กม. 
1) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ระยะทาง 23 กม. คาดว่าจะเปิดให้บริการ

ปี 255  
2) สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต ระยะทาง 2 .3 กม. คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 25 0
3) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ระยะทาง 12.  กม. คาดว่าจะเปิดให้

บริการปี 25 1
4) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ระยะทาง 1 .4 กม. 

คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 25 1 
5   สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และช่วงหัวล าโพง - บางแค ระยะทาง 

27 กม. คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 25 2

2.1 การก่อสร้างรถไฟฟ้า
10 สายทาง

2.2 การก่อสร้างถนน
และสะพาน
ในเขตเมือง

2.3 การจัดหารถโดยสาร 
NGV 3,183 คัน

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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แผนงาน 2. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โครงการที่เตรียมขออนุมัติ ครม. 6 เส้นทาง รวม 144 กม. 

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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แผนงาน 3. การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
ส าคัญของประเทศและเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน

• โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

• การพัฒนาทางหลวง 4 เลน เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ เกษตร
แหล่งท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน 
และองค์ประกอบต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ

• โคร งการ พัฒนาสถานี ขนส่ งสิ นค้ าภู มิ ภาค เ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน 17 แห่ง

• โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จ. เชียงราย

• โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

• การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของ
ประเทศ

3.1 ปรับปรุงถนนเชื่อมโยง
แหล่งเกษตรและ
แหล่งท่องเที่ยว

3.2 เชื่อมโยงระหว่างเมือง
หลักและเชื่อมเมือง
หลักกับด่านพรมแดน

3.3 ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษ ระหว่างเมือง

3.4 ระบบขนส่งตอ่เนื่อง
หลายรูปแบบ

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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 ศึกษาความเหมาะสมฯ

 ส ารวจและออกแบบรายละเอียด
 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

 พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน

บางใหญ่ - กาญจนบุรี

96 กม.  วงเงิน 55,620 ลบ.
พัทยา - มาบตาพุด

32 กม.  วงเงิน 20,200 ลบ.

บางปะอิน - นครราชสีมา

196 กม. วงเงิน 84,600 ลบ.

ภาพรวมการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
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แผนงาน 3. การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ส าคัญของประเทศและเชื่อมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

“โครงการ Motorway 3 เส้นทางที่มีความพร้อมเริ่มด าเนินการในปี 2558  และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 ” 

1

2

3

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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แผนงาน 4. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า

4.1 พัฒนาท่าเรือล า
น้ํา

4.2 พัฒนาท่าเรือ
ชายฝั่ง

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2565
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แผนงาน 4. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า  ต่อ 

โครงการพัฒนาท่า
เทียบเรือชายฝั่ง (ท่า

เทียบเรือ A) 

โครงการ SRTO 
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2565
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ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้โดยสาร 18 ถึง 30 ล้านคน/ปี

ผู้โดยสาร  7.5 ถึง 12.5 ล้านคน/ปี

แผนงาน 5. การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ

5.1 เพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการสนามบิน

5.2 พัฒนาศักยภาพระบบ
ควบคุม Air Traffic

5.3 ใชป้ระโยชน์ท่าอากาศยาน
ในภูมิภาคมากขึ้น

5.4 พัฒนาอุตสาหกรรม
การบิน และบุคลากร

เที่ยวบินระหว่าง 76 ถึง 80 เที่ยวบิน/ชม.
ผู้โดยสาร 45 ถึง 65 ล้านคน/ปี
สินค้า 1.3 ถึง 1.7 ล้านตัน/ปี

ท่าอากาศยานแม่สอด

ผู้โดยสาร 0.47 ล้านคน/ปี

แผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558-2565
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มติ ครม. เมื่อ 24 ก.พ. 2558 รับทราบและเห็นชอบตามมติ กนพ. ครั้งที่ 1/2558 ดังนี้ 
 เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 ใน 6 พื้นที่ (7 ด่าน) 

ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร  สงขลา  สะเดาและปาดังเบซาร์  และหนองคาย 
 เห็นชอบโครงการเร่งด่วน พ.ศ. 2558 รวม 52 โครงการ วงเงิน 2,642.88 ลบ. จากงบกลางปี 255 

กรอบวงเงินการลงทุนเบือ้งต้น ปี 2558-2559 (10,443 ล้านบาท) งบประมาณได้รับอนุมัติ

35.4%

21.6%

20.2%

18.1%

4.7%

ตาก 3,  5 ลบ.

สงขลา 2,252 ลบ.

สระแก้ว 2,112 ลบ.

มุกดาหาร 1,    ลบ.

ตราด 4 5 ลบ.

37.7% สาธารณูปโภค 3, 3  ลบ.

35.3% คมนาคม 3,  1 ลบ.

26.2% ศุลกากรและด่านชานแดน
2,73  ลบ.

0.7% นิคมอุตสาหกรรม 3,  1 ลบ.

908 ลบ.
งบประมาณปี 255 

6,168.9 ลบ.
งบประมาณปี 255  

การลงทุนเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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จ.ตาก1

อ.สะเดา จ.สงขลา2

จ.สระแก้ว4

ชายแดน จ.มุกดาหาร3

จ.ตราด5

จ.เชียงราย8

จ.กาญจนบุรี10
จ.หนองคาย6

จ.นครพนม9

จ.นราธิวาส7
N
N

ระยะที่ 1 : ในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 36 ต าบล ใน 10 อ าเภอ พ้ืนที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.กม.) 
ระยะที่ 2 : ในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 54 ต าบล ใน 13 อ าเภอ

การลงทุนเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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www.nesdb.go.th

ขอบคุณ
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Back-Up
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โครงการ รายละเอียด
1) สายพัทยา – มาบตาพุด

ระยะทาง 32 กม.
วงเงินโครงการ 20,200 ล้านบาท

- ด าเนินการประกวดราคาจ านวน 13 ตอนโดยวิธี  E-Bidding
- อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา  ตอน 
 เริ่มขั้นตอนประกวดราคาแล้ว 5 ตอน 

- คาดว่าจะลงนามในสัญญาในทุกตอนภายในเดือน ต.ค. 255 

- งานก่อสร้าง
• งานโยธา (ปี 255  – ปี 25 0)
• งานระบบ เช่น ด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร 

(ปี 25 1 – ปี 25 2)
- ก าหนดเปิดให้บริการได้ ปี 25 2

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  3 โครงการ ระยะทาง 324 กม. 
วงเงินรวม 155,000 ล้านบาท 

ความก้าวหน้าการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สายทาง
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โครงการ รายละเอียด

2) สายบางปะอิน – นครราชสีมา
ระยะทาง 1  กม.
วงเงินโครงการ  4, 00 ล้านบาท

- อยู่ระหว่าง ทล. ตรวจสอบแบบก่อสร้าง ก าหนดการแบ่งตอน
การก่อสร้าง และจัดท าราคากลาง

- จะเริ่มประกวดราคาของแต่ละตอน  ต.ค. 255  – ม.ค. 255  
- คาดว่ าจะลงนามในสัญญาในทุกตอนภายในเดือน ม .ค .  255 

1

- งานก่อสร้าง
• งานโยธา  ปี 255  – กลางปี 25 1 
• งานระบบ  ปี 25 0 – กลางปี 25 2 
 

- ปัจจุบัน ทล. ได้ว่าจ้างสถาบันการศึกษาด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์
รูปแบบแนวทางการให้เอกชนด าเนินงานและบ ารุงรักษา  O&M) ตามมาตรา 24 ของ 
พ.ร.บ. 255 และจะเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการนโยบายฯ ภายในปี 255 

- คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ ปี 25 2

3) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
ระยะทาง   กม. 
วงเงินโครงการ 55, 20 ล้านบาท

ความก้าวหน้าการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สายทาง
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OSS- ตาก

OSS-สระแก้ว OSS-ตราด

คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข  และ
ความมั่นคง 

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้นที่ และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด่านศุลกากร

คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ

คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

OSS-มุกดาหาร OSS-มุกดาหาร คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดบัพื้นที่

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และอนุกรรมการ 6 ชุด ท าหน้าที่
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะท างานเชื่อมโยงกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในแต่ละพ้ืนที่
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10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใต้
แผนงาน GMS 

Source: NESDB

Target Areas for Thai SEZ Development Key highlights

Target 1st phase SEZ 

> พ้ืนที่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ใกล้เคียงและเขตเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ฐานการผลิตของประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยใน
การเข้าสู่ AEC

> ปัจจัยพิจารณาการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย :
1. ศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. โอกาส
3. ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่
5. ลักษณะและมูลค่าการค้าชายแดน
6. แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน
7. ปัญหา/ข้อจ ากัดในการพัฒนา

> ระยะที่ 1 : ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา 
(36 ต าบลใน 10  อ าเภอ) 

> ระยะที่ 2 : กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส 
(54 ต าบล ใน 13 อ าเภอ)    

Central
corridor

East –
West 
corridor

Eastern 
corridor

North-South 
corridor

Western
corridor

Southern 
Coastal 
corridor

Northern 
corridor

Southern
corridor

Target  2nd phase SEZ 
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รัฐบาลอ านวยความสะดวกการจดัหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า 

< รัฐบาลได้จัดหาที่ดินของรัฐส าหรับใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาราคาที่ดินที่เพิ่มสูง
จากการเก็งก าไรที่ดิน 

<  ที่ดินของรัฐบางส่วนใน 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา และ
หนองคาย ได้ถูกเพิกถอนสภาพและโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์เพื่อบริหารจัดการการให้เช่า

<  กรมธนารักษ์เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่า และอยู่ระหว่างพิจารณาอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมต่อไป 

< สทิธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 
50 ปี กรณีครบก าหนดสัญญาแล้วสามารถต่อระยะเวลาการเช่าได้อีกมีก าหนดไม่เกิน 50 ปี 

<  กรณีได้ BOI พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ให้นักลงทุนสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ตามจ านวนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด

< โดยหากเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้อ่ืน ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องจ าหน่ายที่ดินนั้นภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่
วันที่เลิกหรือโอนกิจการ

การจัดหาที่ดิน

การเช่าที่ดิน
ของคน
ต่างชาติ 

ตาม พ.ร.บ. เช่าที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542
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รัฐบาลเตรียมแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

> คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
ปี 2557-2565

>  เห็นชอบโครงการเร่งด่วน พ.ศ. 2558 รวม 52 โครงการ วงเงิน 2,642.  ลบ. 
จากงบกลางป ี255  และให้หน่วยงานท าความตกลงรายละเอียดกับ สงป. ต่อไป

>  โครงการลงทนุในปี 2558 แยกตามจังหวดั :

- ตาก 44%         - ตราด 4 %

- สงขลา 33%         - มกุดาหาร 15 %  

- สระแกว้ 3%         - หนองคาย 1%   

สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ

คมนาคม

ศุลกากรและ
ด่านชายแดน 1,255 ลบ. 887.88 ลบ.

34%

500 ลบ.

19%

* งบประมาณส าหรับด าเนินงาน F/S and D/D  อยู่ในปี 255  วงเงิน 75 ลบ.

Labor Management  

One Stop Service (OSS)

>  OSS ส าหรับการลงทนุเริม่ใหบ้รกิารแลว้ใน 5 พืน้ที่

> OSOS ทีจ่ามจรุสีแควร์ เชือ่มโยงกบั OSS ในพืน้ทีจ่ังหวัด
ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

> การอนุมตัโิครงการขอรับการสง่เสรมิการลงทนุของ BOI  

ภายใน 40 วันท าการ

>   มต ิครม. 18 ก.พ. 58 เห็นชอบการจัดระบบการจา้งคน
ตา่งดา้วสญัชาตเิมยีนมา ลาว และกมัพชูา ทีเ่ขา้มาท างาน
ในลักษณะไป-กลับหรอืตามฤดกูาล ตามมาตรา 14 แหง่ 
พ.ร.บ.การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2551

>  ฝึกอบรมแรงงานไทย/ตา่งดา้ว 

>  กต. เจรจากบักมัพชูา ลาว เมยีนมา เพือ่แกไ้ขความตกลง

วา่ดว้ยการขา้มแดนระหวา่งรัฐ เพิม่ใหแ้รงงานตา่งดา้วเขา้
มาท างานในไทยไดโ้ดยใชบ้ตัรผา่นแดนเป็นเอกสาร
ประกอบการอนุญาตท างาน โดยไดล้งนามรว่มกบักมัพชูา
แลว้ (ก.ค.58) ส าหรับลาวและเมยีนมาอยูร่ะหวา่งพจิารณา 
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ตัวอย่าง : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 

Current Status

1

4

5

2

6

3

Key highlights

- การพัฒนาดา่นศลุกากร
พัฒนาดา่นศลุกากรแหง่ใหม ่และอาคาร
ทีท่ าการ สตม. และดา่นกักกันควบคมุ
พชืและสตัว ์(CIQ) ณ บรเิวณสะพานแหง่ที ่2

- สะพานขา้มแมน่ ้าเมย แหง่ที ่2 

วางศลิาฤกษ์เมือ่ 30 ส.ค. 58 คาดวา่จะ
กอ่สรา้งแลว้เสร็จปี 2560

- ทางหลวงสายตาก-แมส่อด (HW no. 12) 

ชว่งที่ 3 อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง แลว้เสร็จปี 2560
ชว่งที่ 4 ไดรั้บจัดสรรงบประมาณปี 2559  

- การพัฒนาสนามบนิแมส่อด 
อยูร่ะหวา่งจัดซือ้ทีด่นิส าหรับขยายทางวิง่

- สถานขีนสง่สนิคา้
กรมการขนสง่ทางบกอยูร่ะหวา่งศกึษา

- นคิมอตุสาหกรรม

กนอ.ไดรั้บอนุมัตใิหเ้ชา่ทีด่นิในพืน้ทีพั่ฒนา 

และอยูร่ะหวา่งออกแบบการใชพ้ืน้ที ่

http://www.google.co.th/url?url=http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.asp?bid=126&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQ9QEwAWoVChMI6JGVgPTrxgIVBSSUCh3HzQL-&usg=AFQjCNEDfVuO2tCGAqyuQtOcTJnR6MDS9w
http://www.google.co.th/url?url=http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.asp?bid=126&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQ9QEwAWoVChMI6JGVgPTrxgIVBSSUCh3HzQL-&usg=AFQjCNEDfVuO2tCGAqyuQtOcTJnR6MDS9w
http://www.google.co.th/url?url=http://www.youtube.com/watch?v=07AI8h26Pfk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQ9QEwAGoVChMI9Lie2PTrxgIVhammCh0LswCx&usg=AFQjCNGoKu_i1Q0ww_4fd5P7LdK6yZpFpQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.youtube.com/watch?v=07AI8h26Pfk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQ9QEwAGoVChMI9Lie2PTrxgIVhammCh0LswCx&usg=AFQjCNGoKu_i1Q0ww_4fd5P7LdK6yZpFpQ


23 กันยายน 2558 47www.nesdb.go.th

การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสทิธิประโยชน์ในระดับสูงสุด และสามารถใชแ้รงงาน
ต่างด้าวในการประกอบกิจการได้

BOI

BOI  
(เร ือ่งSMEs) 

กรมศลุกากร

กระทรวงการคลงั

สทิธปิระโยชน์

> กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของ BOI  ยกเว้นภาษี เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี 
แต่รวมแล้วไมเ่กนิ 8 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

> กรณีกิจการเปา้หมาย  13 กลุ่ม  ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสูงสุด 8 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5  ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

> ลดหย่อนภาษีเงินได้นติบิุคคล จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบบัญชี
 กรมสรรพากรอยู่ระหว่างออกประกาศก าหนดประเภทสินค้า/บริการที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ 

>  ผ่อนปรนเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาทิ เงินลงทุนขั้นต่ า 5 แสน น าเครื่องจักรใช้
แล้วมาใช้ในโครงการไดไ้ม่เกนิ 10 ลบ.

> กรมศุลกากรผ่อนปรนเงื่อนไขส าหรบัผู้ตัง้คลังสินค้าทัณฑ์และเขตปลอดอากรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ลดจ านวนเงินทุนจดทะเบยีนของผู้จัดตั้งจาก 10 ลบ. เหลือ 5 ลบ.
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กลุม่กจิการเป้าหมาย ตาก

(13)

สระ

แกว้

(12)

ตราด

(4)

มกุ

ดาหาร 

(5)

สงขลา

(6)

หนอง

คาย

(5)

เชยีง

ราย

(10)

กาญ

จนบรุ ี

(13)

นคร

พนม

(13)

นรา

ธวิาส

1
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง

        
ใชส้ทิธิ
ประโยช
น์ทีไ่ดร้บั
ภายใต้
เขต
พฒันา
พเิศษ
เฉพาะ
กจิ

จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้

2 เซรามิกส์   

3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง       

4 อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน      

5 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ     

6 การผลิตเคร่ืองมือแพทย์     

7 อุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองจักรและชิ้นส่วน    

8 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     

9 การผลิตพลาสติก     

10 การผลิตยา     

11 กิจการโลจิสติกส์         

12 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม         

13 กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว         

โอกาสการลงทุน : กิจการเป้าหมายในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแตกต่างกันตามศักยภาพของพื้นที่
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เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของไทยจะส่งเสริมกจิกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศใน
ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองประเทศ

ตาก

Cambodia

Laos

Thailand

เชยีงราย

หนองคาย

นครพนม

,มุกดาหาร

สระแกว้

ตราด

กาญจนบุร ี

สงขลา

นราธวิาส

สะหวัน-เซโน

ท่าแขก/ภูเขียวบ่อเต็น/บ่อหาน

เกาะกง
โกตาเปอร์ดานา

เขตการค้าเมียวดี

ปอยเปต-โอเนียงทวาย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNayiJbe_ccCFRQJjgodsOYMrw&url=http://www.cutikelantan.com/accomodation/hotel/hotel-grand-riverview/&psig=AFQjCNG0LITP1Z0OgnTVltF1DNtAtO2o4w&ust=1442567854863565
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNayiJbe_ccCFRQJjgodsOYMrw&url=http://www.cutikelantan.com/accomodation/hotel/hotel-grand-riverview/&psig=AFQjCNG0LITP1Z0OgnTVltF1DNtAtO2o4w&ust=1442567854863565
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-P38rf_ccCFdKPjgodGzcD8A&url=http://picpost.postjung.com/215928.html&psig=AFQjCNEYRInmxDEfFGtdGlodal-BhytrRA&ust=1442568224483860
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-P38rf_ccCFdKPjgodGzcD8A&url=http://picpost.postjung.com/215928.html&psig=AFQjCNEYRInmxDEfFGtdGlodal-BhytrRA&ust=1442568224483860

