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• สถำนกำรณ์เด่นทำงสังคม 

 จ านวนครัวเรือนในประเทศไทย 21.32 ล้านครัวเรือน มี
ครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จ านวน 15.45 ล้านครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 72.5 และครัวเรือนไม่มีสิทธิ์  ในกรรมสิทธิในที่อยู่
อาศัย จ านวน 5.87 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ซึ่งใน 5.87 
ล้านครัวเรือน แบ่งกลุ่มเป็น ผู้มีรายได้สูง 0.8670 ล้านครัวเรือน      
ผู้มีรายได้ปานกลาง 1.4112 ล้านครัวเรือน และผู้ไร้ที่พึ่ง 0.06612 
ล้านครัวเรือน  

• แนวโน้มของสถำนกำรณ์และผลกระทบ 
ข้อมูลประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก  ปี 2561 จังหวัดชลบุรีมีประชากรมากที่สุด จ านวน 
1,495,324 คน แต่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของประชากรมาก
ที่สุด คือจังหวัดระยอง ร้อยละ 1.08 ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก จึงมีการขยายตัวประชากรจาก
จังหวัดชลบุรีมาจังหวัดระยองโดยภาพรวมประชากรมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ส่วนข้อมูลความหนาแน่นของประชากร จังหวัดชลบุรีมีอัตรา
ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในอัตรา 342 คน ต่อพื้นที่ 
4,363 ตารางกิโลเมตร รองลงมาจังหวัดระยอง อัตรา 199 คน     
ต่อพื้นที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลประชากร
แฝงปี 2560 ซึ่งจัดเก็บโดยส านักงานสถิติแห่งชาติที่ พบ จ านวน
ประชากรแฝงกลางคืน ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
และจังหวัดระยอง เป็นอันดับ 7 ของประเทศ  และสถิติประชากร
และบ้านในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  การเกิดชุมชนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  พบว่า มีจ านวน 80 ชุมชน โดย
จังหวัดชลบุรีมีมากที่สุด รองลงมาจังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ซึ่งข้อมูลประชากร ความหนาแน่นประชากร สถิติ
ประชากรและบ้าน มีทิศทางแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า
ประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก               
มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

2,698,998 

2,741,800 

2,791,296 

2,844,940 

2,887,671 
2,870,130 

2,910,605 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ ำนวนประชำกร (คน)

จ ำนวนครัวเรือนในประเทศไทย 

21.32 ล้ำนครัวเรือน 
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• แนวทำงกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ 
ด้ำนกำรปฏิบัต ิ

1. การส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคงในระยะเริ่มโครงการ โดย พอช. น าข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจและแผนที่ชุมชน จัดแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น กลุ่มสตรีหม้ายหรือสตรีว่างงานและมีบุคคลในภาวะพึ่งพิงใน
ครอบครัว ให้หน่วยงานท่ีด าเนินการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ด าเนินการส่งเสริมทักษะอาชีพ และเงินทุนประกอบอาชีพ กลุ่ม คน
พิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ด าเนินการประสานสถาน
ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ มาตรา 35 ซึ่งช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย สามารถออมเงินตามโครงการได้ 

2. การใช้กลไกกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งตั้งโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กลุ่มประชาชนเข้าร่วมการออมของ
กองทุนการจัดสวัสดิการสังคมต าบล เป็นการสร้างสร้างวินัย ใน  
การออม และมีการช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
 
ด้ำนโยบำย 

1. การเคหะแห่งชาติ ใช้ฐานข้อมูล “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่
อาศัยแห่งชาติ” ผลักดันกลไกประชารัฐ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน) โดยให้ตั้งเป็น “กองทุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้มีรายได้
น้อย” เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนที่มีกิจการด้านวัดสุอุปกรณ์ที่อยู่
อาศัยหรือมีนโยบายด้าน CSR ร่วมบริจาค เพื่อลดต้นทุนการสร้าง
บ้านให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้
น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย 

2.กระทรวงการคลัง ใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการ
จูงใจของภาคเอกชนในการสร้างทีอ่ยู่อาศัยให้กับผู้มรีายได้น้อย 

3. กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองของท้องถิ่นให้
ครอบคลุมในทุกมิติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของของทุกฝ่าย
แบบประชารัฐ  

4. กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างอาชีพในชุมชนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้มีรายได้น้อย  

5. กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสรมิการจัดการศึกษาในและ
นอกระบบที่สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนผู้มีรายได้น้อย 

 

 

 

 

สภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ลงทะเบยีนสวัสดิกำร 
แห่งรัฐ ปี 2559 (ภำพรวม) 

 

 

 

 

37%

40%

21%

1%
1% มีท่ีอยู่ศัยเป็นของตนเอง

อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือ
ผู้อื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เช่าบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย

อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐ
ไม่มีบ้านท่ีอยู่อาศัย
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 รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมกลุ่มจังหวัด ไตรมำส 1 ปี 2562 
กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 

(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ) 
 
 

• สถำนกำรณ์เด่นทำงสังคม 

 จ านวนครัวเรือนในประเทศไทย 21.32 ล้านครัวเรือน มี
ครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จ านวน 15.45 ล้านครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 72.5 และครัวเรือนไม่มีสิทธิ์  ในกรรมสิทธิในที่อยู่
อาศัย จ านวน 5.87 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ซึ่งใน 5.87 
ล้านครัวเรือน แบ่งกลุ่มเป็น ผู้มีรายได้สูง 0.8670 ล้านครัวเรือน      
ผู้มีรายได้ปานกลาง 1.4112 ล้านครัวเรือน และผู้ไร้ที่พึ่ง 0.06612 
ล้านครัวเรือน (แหล่งข้อมูลที่มา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ระยะ 20 ปี ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579)  โดยมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 ของสหประชาชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคน มีที่อยู่อาศัยถ้วนท่ัวและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในปี 2579 (Housing For All)” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนา
เมือง และที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนส าหรับทุกคน โดยเน้น
การแบ่งตามระดับรายได้ และการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ท่ีสอดคล้องกับ
วงจรชีวิต (lifecycle)  

 

 

 

 

 

 

 

 

• ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579)  

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ   
เป้ำประสงค์ที่ 1 สนับสนุนให้ทกุคนมีทอ่ียู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน    
เป้ำประสงค์ที่ 2 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงิน 
                     และระบบสินเช่ือ            
เป้ำประสงค์ที่ 3 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้าน 
                     ที่อยู่อาศัย            
เป้ำประสงค์ที่ 4 ชมุชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้        
เป้ำประสงค์ที่ 5 การจัดการระบบสาธารณูปโภค จัดการที่ดิน 
                     และผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนชุมชนผู้มีรำยได้น้อยทั่วประเทศ จ ำแนก

ตำมรำยภำค ปี 2560 
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• ค ำนิยำม (ท่ีมา : กองยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศท่ีอยู่อาศัย 
ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ ) 

1) ชุมชนแออัด หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่ส่วนใหญ่มีที่อยู่
อาศัยอย่างหนาแน่น ไร้ระเบียบ และช ารุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่
กันอย่างแออัดหรือที่อาศัยอยู่รวมกันโดยมีความสัมพันธ์ทางสังคม 
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และมีปัญหาทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในการอยู่อาศัย 

 
 
 
 
2) ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนในเขตเมืองบริเวณพื้นที่ที่

มีสภาพแออัดและหรือเสื่อมโทรม เป็นชุมชนที่มีการอยู่อาศัย
ค่อนข้างหนาแน่น ลักษณะการอยู่อาศัยส่วนใหญ่มักเป็น บ้านและ
ที่ดินของตนเอง หรือบ้านของตนเองบนที่ดินเช่า สภาพทาง
กายภาพและระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างดี ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท่ีเป็นทางการ  

 
 
 
3) ชุมชนชำนเมือง หมายถึง ชุมชนบริเวณชานเมือง 

ชุมชนที่ขาดการจัดระเบียบทางกายภาพ เป็นชุมชนที่มีการตั้ง
บ้านเรือนกระจายตามที่ท ากินเป็นกลุ่มๆ ประชาชนส่วนใหญ่  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับ
เกษตรกรรม สภาพบ้านเรือนค่อนข้างทรุดโทรม แต่ยังไม่หนาแน่น 
ขาดระบบสาธารณูปโภค ที่ด ี

 

 

 

ทั้งนี้ สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 
(ที่มา : หนังสือการคาดการณ์ที่อยู่อาศัยประเทศไทย พ.ศ.2560-
2580  การเคหะแห่งชาติ หน้า 6-1 ) พบว่า จ านวนชุมชนผู้มีรายได้
น้อยทั่วประเทศปี 2560 มีทั้งหมดประมาณ 1,908 ชุมชน มีจ านวน
ครัวเรือน 158,264 ครัวเรือน และจ านวนประชากร 633,056 คน 
จ านวนบ้าน 128,975 หลังคาเรือน  

 

โดยจ าแนก ประเภทชุมชนได้ดังนี้ คือ ชุมชนแออัด 1,791 
ชุมชน 151,858 ครัวเรือน ชุมชนเมือง 56 ชุมชน 3,237 ครัวเรือน 
และชุมชนชานเมือง 61 ชุมชน 3,169 ครัวเรือน อาชีพของผู้มี
รายได้น้อยในชุมชนส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพท่ีไม่มีความมั่นคง 
รายได้ไม่แน่นอน และส่วนใหญ่ภายในชุมชนเดียวกัน  ก็จะมีการ
ประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพรับจ้าง 
ค้าขาย เป็นต้น สภาพส่วนใหญ่ของชุมชนมีความหนาแน่นปาน
กลาง และเกือบร้อยละ 90 มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ผสมกันระหว่าง
สภาพที่ทรุดโทรมและสภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงการ
ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินแบบผสม คือ ในชุมชนมีการ
ครอบครองท่ีดินมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น การครอบครองแบบเข้า
มาบุกเบิกในที่ดินของคนอื่นอยู่อาศัย หรือมีการเช่าที่ดินเพื่อปลูก
บ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความต้องการที่อยู่อาศัย 
ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเดิมมากกว่าที่จะย้ายไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ โดยมีการปรับปรุง
สภาพให้ดีขึ้นและต้องการที่อยู่อาศัยเป็นหลัง ๆ ที่เป็นสัดส่วน ถึง
จะไม่มีความมั่นคงในเรื่องของที่ดิน และขาดสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ ก็ตาม 

• สำเหตุ/ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ 

1.กำรก ำหนด แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 20 ปี 
(2560-2580) (ท่ีมาข้อมูล : แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กุมภาพันธ์ 
2561) พบว่า ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดย 3 เขต ได้แก่ เขต
ส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมรถไฟความเร็ว
สูงเช่ือมสามสนามบิน จะเช่ือมต่อกันท่ีสนามบินอู่ตะเภา และรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมต่อกับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัลจะเช่ือมต่อกันท่ีสถานีศรีราชา  เขตส่งเสริมเมืองการบินภาค
ตะวันออก พื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยอง 
เพื่อรองรับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาขึ้นเป็นสนามบินหลักของ
พื้นที่ EEC และสนามบินแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ โดยครอบคลุม
อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ขนาด 204,000 ตารางเมตร ศูนย์ซ่อม
บ ารุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบิน อาคาร
คลังสินค้า และเขตการค้าเสรี รองรับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการบิน ซึ่งแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภานั้นได้มี
การประมาณการงบลงทุนไว้ที่ 200,000 ล้านบาท หรือประมาณ 
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(6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งต้องมีการบูรณาการสนามบินอู่
ตะเภา เข้ากับสนามบินหลักของประเทศ คือ สุวรรณภูมิและดอน
เมือง และสนามบินภูมิภาคอื่น ๆ  และการเช่ือมโยงเที่ยวบินระหวา่ง
กัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การขนส่งทางอากาศ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
ห้วงอากาศของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนอุตสาหกรรม อากาศยานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็น 
1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษของรัฐบาล โดยใช้สนามบินอู่
ตะเภาเป็นแกนหลักของการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบิน และ
อุตสาหกรรมอากาศยาน  

2.กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่ EEC ความต้องการ
แรงงานรวมในพื้นที่ EEC  (แหล่งที่มาข้อมูล: แผนปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากร การศึกษาการวิจัยและเทคโนโลยี รองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) พบว่า แนวโน้มความ
ต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC มากกว่าจ านวนก าลังแรงงานที่
สามารถผลิตได้ ผลประมาณการของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง คาดการณ์ว่าเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ EEC จะมี
ก าลังแรงงานทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3.5 แสนคน ในขณะที่
ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ 4.2 แสนคน โดยจังหวัดใน
พื้นที่ EEC จะมีก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.4 หมื่นคน น้อย
กว่าความต้องการแรงงานที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 5.4 หมื่นคน ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่ความต้องการแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้น   

3.กำรอพยพย้ำยของประชำกรเข้ำในพ้ืนที่  EEC 
ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าข้อมูลประชากรแฝงประเทศไทย     
ปี 2560 (ที่มาข้อมูล: สรุปผลที่ส าคัญประชากรแฝงประเทศไทย    
ปี 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ) พบว่า ประชากรแฝงกลางคืนเป็น
รายจังหวัด พบวา ในป 2560 กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มี
ประชากรแฝงกลางคืนมากที่สุด 2.04 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
30.2 ของประชากรแฝงกลางคืนทั้งหมด (6.75 ล้านคน) รองลงมา
คือ สมุทรปราการ 6.86 แสนคน (ร้อยละ 10.2) และชลบุรี จ านวน 
4.80 แสนคน (ร้อยละ 7.1) จะเห็นได้วา กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือจังหวัดที่เป็นแหล่ง อุตสาหกรรมต่าง ๆ เชน ชลบุรี 
ระยอง สมุทรสาคร อยุธยา จะมีประชากรแฝงกลางคืนจ านวน        
มากกวาจังหวัดอื่น ๆ   

 

 

จ ำนวนประชำกรแฝงกลำงคืนสูงสุดในจังหวัด 10 
อันดับแรก 

ที่มา : การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2560          
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

แนวโน้มของสถำนกำรณ์และผลกระทบ 
สถำนกำรณ์กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 
1.ข้อมูลประชำกร 

จ านวนประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
1 ในปี 2561 พบว่า จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุร ี
จ านวน 1,495,324 คน  รองลงมาจังหวัดระยอง จ านวน 709,229 
คน ถัดมาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 706,052 คน ดังตารางที่ 2 
และแผนภูมิที่ 1  
ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนประชำกรภำยในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ

ภำคตะวันออก 1 ต้ังแต่ป ี2555 - 2561 

จังหวัด 

จ ำนวนประชำกร (คน) 
เฉลี่ยต่อ
ปี (ร้อย

ละ) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

ฉะเชิงเทรำ 685,721 690,226 695,478 700,902 704,399 701,287 706,052 0.48 

ระยอง 649,275 661,220 674,393 688,999 700,223 697,879 709,229 1.08 

ชลบุรี 1,364,002 1,390,354 1,421,425 1,455,039 1,483,049 1,470,964 1,495,324 0.96 

รวมทั้งหมด 2,698,998 2,741,800 2,791,296 2,844,940 2,887,671 2,172,251 2,910,605 1.18 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 – 2561 
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0.48 

1.08
0.96

ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี

 
 

แผนภูมิที่ 1 จ ำนวนประชำกรภำยในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ
ตะวันออก 1 ต้ังแต่ปี 2555 – 2561 (ภำพรวม) 

 
 

จ านวนประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
1 ตั่งแต่ปี 2555- 2561 ภาพรวม พบว่า ประชากรในพื้นที่นี้ ปีที่มี
ประชากรรวมมากที่สุด คือปี 2561 มีจ านวน 2,910,605 คน 
รองลงมาปี 2559 มีจ านวน  2,887,671 คน  ถัดมาปี 2558 มี
จ านวน  2,844,940 คน  และในปี 2560 นั้นมีประชากรในภาพรวม
น้อยที่สุด มีจ านวน 2,172,251 ดังแผนภูมิที่ 2 

แผนภูมิที่ 2 อัตรำกำรเติบโต เฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ) 
  
 
 
 
 
 
 
จ านวนประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1 ตั่งแต่ปี 2555- 2561 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี
มากที่สุด คือ จังหวัดระยอง ร้อยละ 1.08 รองลงมาจังหวัดชลบุรี 
ร้อยละ 0.96 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 0.48 ดังแผนภูมิที่ 3 
2.ข้อมูลควำมหนำแน่นของประชำกร 

ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 1 ตั่งแต่ปี 2555- 2561 พบว่าจังหวัดที่มีความ
หนาแน่นมากที่สุด คือจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร 
และมีความหนาแน่นของประชากร จ านวน 342 คนต่อพื้นท่ีตาราง
กิโลเมตร รองลงมา คือจังหวัดระยอง มีพื้นที่  3,552 ตาราง
กิโลเมตร และมีความหนาแน่นของประชากร จ านวน 199 คนต่อ
พื้นที่ตารางกิโลเมตร ถัดมา คือจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 5,351 
ตารางกิโลเมตร และมีความหนาแน่นของประชากร จ านวน 131 
คนต่อพ้ืนท่ีตารางกิโลเมตร ตังตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 4 

 
 

ตำรำงที่ 3 ควำมหนำแน่นของประชำกร ภำยในพื้นที่เขตพัฒนำ
พิเศษตะวันออกต้ังแต่ปี 2555 - 2561 

จังหวัด 
พื้นที่ของแต่ละจังหวดั 

(ตำรำงกิโลเมตร) 

จ ำนวนประชำกร (คน) 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ฉะเชิงเทรำ 5,351 128 129 130 131 132 131 131 

ระยอง 3,552 183 186 190 194 197 196 199 

ชลบุรี 4,363 313 319 326 333 340 337 342 

รวม 13,266 203 207 210 214 218 163 106 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 - 2561  

แผนภูมิที่ 3 ควำมหนำแน่นของประชำกร ภำยในพื้นที่เขต
พัฒนำพิเศษตะวันออกปี 2561 

 

 

  

3.ข้อมูลสถิติประชำกรและบ้ำน 
ประชากรระหว่างบ้านในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 1 ตั่งแต่ปี 2555- 2561 พบว่าจ านวนประชากรและบา้น
ในพื้นที่ภาคตะวันออก 1 จะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2561 จังหวัดที่มี
ประชากรมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดชลบุรี จ านวน 1,535,445 คน และ
มีบ้าน จ านวน 1,016,806 หลัง รองมา คือจังหวัดระยอง มี
ประชากร จ านวน 723,316 คน มีบ้าน จ านวน 473,597 หลัง ถัด
มาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากร จ านวน 715,009 คน มีบ้าน 
จ านวน 473,597 หลัง ดังแผนภูมิที่ 4  

แผนภูมิที่ 4 ข้อมูลสถิติประชำกรและบ้ำน ภำยในพื้นที่เขต
พัฒนำพิเศษตะวันออกต้ังแต่ปี 2556 – 2561 

 
ที่มา : รายงานสถิตจิ านวนประชากรและบา้น ส านักบรหิารการ

ทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 22 ม.ค.62 

2,698,998 
2,741,800 

2,791,296 
2,844,940 

2,887,671 2,870,130 
2,910,605 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ ำนวนประชำกร (คน)

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

ปชก บ้ำน ปชก บ้ำน ปชก บ้ำน ปชก บ้ำน ปชก บ้ำน ปชก บ้ำน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 

พ้ืนท่ี 5,351 ตร.กม. : ควำมหนำแน่นของประชำกร 131  

พ้ืนท่ี 4,363 ตร.กม. : ควำมหนำแน่น 
ของประชำกร 342 

พ้ืนท่ี 3,552 ตร.กม. : ควำมหนำแน่น 
ของประชำกร 199 
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4.ข้อมูลจ ำนวนชุมชนผู้มีรำยได้น้อย 
จ านวนชุมชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ตั่งแต่ปี 2555- 2560 พบว่าจังหวัดที่มีชุมชนมากที่สุด คือจังหวัด
ชลบุรี จ านวน 43 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนแออัด 40 ชุมชน 
ชุมชนเมือง 2 ชุมชน และชุมชนชานเมือง 1 ชุมชน รองลงมา คือ
จังหวัดระยอง จ านวน 20 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัด ไม่มี
ชุมชนเมือง และชุมชนชานเมือง ถัดมา คือจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 17 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนแออัด 12 ชุมชน ชุมชน
เมือง 4 ชุมชน และชุมชนชานเมือง 1 ชุมชน ดังตารางที่ 4 
ตำรำงที่ 4 จ ำนวนชุมชนผู้มีรำยได้น้อยทั่วประเทศ จ ำแนกตำม

รำยจังหวัด ปี  2560 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และสารสนเทศท่ีอยู่อาศัย ฝ่ายวิชาการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย การเคหะแห่งชาต ิ
หมายเหตุ : 1. *จังหวัดที่ไม่มีชุมชนผู้มีรายได้น้อย 
    2. **ใช้ฐานข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย ปี 2549 
เนื่องจากมีเหตุการณ์ไมส่งบในพ้ืนท่ี จึงไม่ได้ท าการส ารวจ 
    3. จ านวนประชากรผู้มรีายได้นอ้ย ค านวณจาก 
ค่าเฉลี่ยจ านวนคนต่อครัวเรือน = 4 คน คูณด้วยจ านวนครัวเรือน 
    4. ค่าเฉลี่ยจ านวนคน คิดเฉลี่ยจากฐานข้อมูลที่ฝา่ย
วิชาการฯ จัดเก็บไว ้
บทวิเครำะห์แนวโน้ม 

ข้อมูลประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก  ปี 2561 จังหวัดชลบุรีมีประชากรมากที่สุด จ านวน 
1,495,324 คน แต่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของประชากรมาก
ที่สุด คือจังหวัดระยอง ร้อยละ 1.08 ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก จึงมีการขยายตัวประชากรจาก
จังหวัดชลบุรีมาจังหวัดระยองโดยภาพรวมประชากรมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ส่วนข้อมูลความหนาแน่นของประชากร จังหวัดชลบุรีมีอัตรา
ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในอัตรา 342 คน ต่อพื้นที่ 
4,363 ตารางกิโลเมตร รองลงมาจังหวัดระยอง อัตรา 199 คน     
ต่อพื้นที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลประชากร
แฝงปี 2560 ซึ่งจัดเก็บโดยส านักงานสถิติแห่งชาติที่ พบ จ านวน
ประชากรแฝงกลางคืน ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  

 

 
 
และจังหวัดระยอง เป็นอันดับ 7 ของประเทศ  และสถิติประชากร
และบ้านในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  การเกิดชุมชนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  พบว่า มีจ านวน 80 ชุมชน โดย
จังหวัดชลบุรีมีมากที่สุด รองลงมาจังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ซึ่งข้อมูลประชากร ความหนาแน่นประชากร สถิติ
ประชากรและบ้าน มีทิศทางแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า
ประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก               
มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
5.ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2559 (แหล่งที่มาข้อมูล : 
รายงานฉบับสมบูรณ์คาดการณ์ประมาณที่อยู่อาศัยของประเทศ
ไทย ปี 2560-2580 เสนอ การเคหะแห่งชาติ) 
- สภำพควำมเป็นอยู่ 

สภาพความเป็นอยู่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 พบว่า จังหวัดที่มีที่         
อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากที่สุด คือจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 
21,807 คน รองลงมาจังหวัดชลบุรี จ านวน 19,321 คน ถัดมา
จังหวัดระยอง 10,320 คน สภาพปัญหาด้านที่อยู่อาศัยนั้น พบว่า
จังหวัดที่มีปัญหามากที่สุด คือจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาศัยอยู่
กับครอบครัวหรือผู้อื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 27,732 คน เช่าบ้าน/ที่อยู่
อาศัย 16,359 คน อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ 624 คน และไม่มี
บ้านที่อยู่อาศัย 393 คน รวม 45,109 คน รองลงมา คือจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือผู้อื่นโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 16,127 คน เช่าบ้าน/ที่อยู่อาศัย 4,720 คน อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ 152 คน และไม่มีบ้านที่อยู่อาศัย 210 คน รวม 
21,209 คน ถัดมา คือจังหวัดระยอง ประกอบด้วย อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวหรือผู้อื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 11,957 คน เช่าบ้าน/ที่อยู่
อาศัย 8,014 คน อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ 198 คน และไม่มี
บ้านที่อยู่อาศัย 387 คน รวม 20,556 คน ดังตารางที่ 5 และ
แผนภูมิที่ 5 
ตำรำงที่ 5 สภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

ปี 2559 

จังหวัด 

มีที่อยู่
อำศัยเป็น

ของ
ตนเอง 

อำศัยอยู่กับครอบครัวหรือ
ผู้อื่นโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

เช่ำบ้ำน/
ที่อยู่
อำศัย 

อยู่ในสถำน
สงเครำะห์

ของรัฐ 

ไม่มี
บ้ำนที่
อยู่

อำศัย รวม 

ชลบุรี 19,321 27,732 16,359 624 393 64,429 

ระยอง 10,320 11,957 8,014 198 387 30,876 

ฉะเชิงเทรำ 21,807 16,127 4,720 152 210 43,016 

จังหวัด 
จ ำนวน
ชุมชน 

ชุมชนแออดั ชุมชนเมือง ชุมชนชำนเมือง จ ำนวน
บ้ำน 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

จ ำนวน
ประชำ

กร ชุมชน ครัวเรือน ชุมชน ครัวเรือน ชุมชน ครัวเรือน 

ชลบุรี 43 40 3,053 2 99 1 29 2,799 3,182 12,728 

ระยอง 20 20 1,257 - - - - 946 1,257 5,028 

ฉะเชิงเทรำ 17 12 815 4 383 1 29 1,055 1,227 4,908 
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แผนภูมิที่ 5 สภำพควำมเป็นอยูข่องผู้ลงทะเบียนสวสัดิกำร 
แห่งรัฐ ปี 2559 (ภำพรวม) 

 
ที่มา : ข้อมูลผูล้งทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 

 
• พ้ืนที่ตัวอย่ำงกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุและควำมเดือดร้อนที่

อยูอ่ำศัย  
สถำนกำรณ์ในพื้นที ่

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเวนคืนที่ดินจาก
หน่วยงานกองทัพเรือ ในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง จ.ชลบุรีจ านวน 500 
ครัวเรือน และพื้นที่ ต.ส านักท้อน จ.ระยอง จ านวน 198 ครัวเรือน 
โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  มีการจัดประชุมร่วมรับฟังความ
คิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาประชาชน มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประกอบกอบด้วย กองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พอช. พมจ. สสว.3  และผู้น าชุมชน โดยกองทัพเรือเสนอ
การจัดหาที่ดินแปลงใหม่บริเวณ ม.1 ต.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี เนื้อที่
ประมาณ 80 ไร่ และใช้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โครงการ
บ้านมั่นคง ขับเคลื่อนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

แผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำท่ีอยู่อำศัย 

 

 
 
เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำสิทธิ์ร่วมกัน (ที่มำ : เวทีประชุม
คณะกรรมกำรเมือง รับรองเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองสิทธิ์ผู้
เดือดร้อน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61) 

1. ต้องเป็นผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เวนคืนของ
กองทัพเรือ ปี 2514 (อ.สัตหีบ และ อ.บ้านฉาง)  

2. ต้องเป็นผู้เดือดร้อนที่อาศัยอยู่จริง ทั้งครอบครัวหลัก 
ครอบครัวขยาย บ้านเช่า หรือผู้มาอาศัยที่ดินอยู่ ในพื้นที่ที่ถูก
เวนคืนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 5 ปี   

3. บ้านหนึ่งหลัง ได้ 1 สิทธิ์ บ้านที่มีสมาชิกอยู่อาศัย
มากกว่า 5 คน อยู่อาศัยอย่างแออัด และเป็นครอบครัวขยาย 
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ สามารถขยายได้ 1 สิทธิ์ แต่ต้องมี
ความเป็นครอบครัว และไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง (หากต้องการขอสิทธิ์ขยายเพิ่มนั้นให้อยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการชุมชนและกรรมการเมืองเป็นกรณีๆ ไป) 

4. บ้านหลังหนึ่งสามารถรับสิทธิ์โครงการบ้านมั่นคง ได้
เพียงโครงการเดียวเท่านั้น  

5. การย้ายไปสร้างชุมชนใหม่ ผู้ได้รับสิทธิต้องมีแผนการ
เข้าอยู่อาศัย หรือปลูกสร้างบ้าน ในระยะเวลาไม่ เกิน 1 ปี 6 กรณผีู้
เดือดร้อนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว ต้องเป็นสมาชิกของโครงการ และต้อง
ปฏิบัติตามกติกา ข้อตกลงของ โครงการ 
(ผลการส ารวจข้อมูลชุมชนโดย พอช.ระหว่างวันท่ี 14-15 ธันวาคม 
2561) 

ตำรำงที่ 6 สรุปผลกำรส ำรวจ ต.พลูตำหลวง จังหวัดชลบุรี 
ล าดับ ซอย จ านวน

สิทธิ ์
ไม่เข้า
ร่วม 

ครอบครัว
ขยาย 

หมาย
เหตุ 

1 กม.6 11 2   
2 กรมอุตุฯ 7 3 3  
3 ข้าง 

โรงพยาบาล 
17 3   

4 กงเกวียน 45 15   
5 เทพบุตร 48 8   
 
6 

ตาอิน               
120 

   
หม้อน้ า    
ต้นมะม่วง    

7 กม.๙ 33 1 2  
8 น้ าท่วม 18  1  
9 หญ้าคา 16    
10 ทางรถไฟ 69 11 2  
 รวม 384 43 8  

 

37%

40%

21%

1% 1%
มีท่ีอยู่ศัยเป็นของตนเอง

อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือ
ผู้อื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เช่าบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย

อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ไม่มีบ้านท่ีอยู่อาศัย
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ตำรำงที่ 7 สรุปผลกำรส ำรวจ ต.ส ำนักท้อน จ.ระยอง 
ล าดับ  ครัวเรือน จ านวน

สิทธิ ์
ไม่เข้า
ร่วม 

ครอบครัว
ขยาย 

1 โซน 1 62 60 2 1 
2 โซน 2 70 63 7  
3 โซน 3 53 51 2  

 รวม 185 174 11 1 

 
โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและความ

เดือดร้อนที่อยู่อาศัยต าบลพูลตาหลวง มติเห็นชอบ ผู้เดือดร้อนที่
จัดเก็บข้อมูลครบถ้วน จ านวน 563 ครัวเรือน แบ่งเป็น ต.พูลตา
หลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จ านวน 388 ครัวเรือน และ ต.ส านักท้อน 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จ านวน 175 ครัวเรือน   

กระบวนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ พิจารณาหลักเกณฑ์ 
กติกา และแผนการออม แบ่งสัดส่วนการออมเป็น 3 ส่วน ออมบ้าน 
ออมดิน บริหารจัดการ โดยสมาชิก ต.พลูตาหลวง ที่เข้าร่วม
โครงการ ต้องออมไม่น้อยกว่า 380 บาท/เดือน สมาชิก ต.ส านัก
ท้อน ต้องออมไม่น้อยกว่า 300 บาท/เดือน โดยเริ่มด าเนินการเมื่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2562  

ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ลงพื้นที่
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในพื้นที่     
ต.พลูตาหลวง ต.ส านักท้อน พบข้อมูลว่า  

- ประชาชนยินดีเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพระเปิด
โอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยมีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 มีจ านวน 138,721 ราย มีพักอาศัยของ
กับครอบครัวหรือผู้อื่นมากทีสุ่ด จ านวน 55,816 ราย 

- ประชาชนท่ีเข้าสมัครกลุ่มออมทรัพย์ ต.พลตูาหลวง 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายไดไ้ม่แน่นอน และ
ต้องการมีสภาพที่อยู่อาศัยดีขึ้น ซึง่สอดคล้องกับรายงานข้อมูล
ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ของการเคหะแห่งชาติ พบว่า อาชีพ
หลัก มักจะประกอบอาชีพท่ีไมม่ีความมั่นคง รายไดไ้ม่แน่นอน ทั้งนี้ 
การที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงจะต้องมีการออม
เงินได้ 10% ของมูลค่าบ้าน ซึ่งโดยสภาพเศรษฐกิจของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนมีรายได้น้อย การออมเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ในระยะยาวอาจจะไมส่ าเรจ็ถ้าการไมไ่ด้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 
 

• แนวทำงกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ 
ด้ำนกำรปฏิบัต ิ

1. การส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคงในระยะเริ่มโครงการ โดย พอช. น าข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจและแผนที่ชุมชน จัดแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น กลุ่มสตรีหม้ายหรือสตรีว่างงานและมีบุคคลในภาวะพึ่งพิงใน
ครอบครัว ให้หน่วยงานท่ีด าเนินการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ด าเนินการส่งเสริมทักษะอาชีพ และเงินทุนประกอบอาชีพ กลุ่ม คน
พิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ด าเนินการประสานสถาน
ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ มาตรา 35 ซึ่งช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย สามารถออมเงินตามโครงการได้ 

2. การใช้กลไกกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งตั้งโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กลุ่มประชาชนเข้าร่วมการออมของ
กองทุนการจัดสวัสดิการสังคมต าบล เป็นการสร้างสร้างวินัย ใน  
การออม และมีการช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
ด้ำนโยบำย 

1. การเคหะแห่งชาติ ใช้ฐานข้อมูล “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่
อาศัยแห่งชาติ” ผลักดันกลไกประชารัฐ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน) โดยให้ตั้งเป็น “กองทุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้มีรายได้
น้อย” เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนที่มีกิจการด้านวัดสุอุปกรณ์ที่อยู่
อาศัยหรือมีนโยบายด้าน CSR ร่วมบริจาค เพื่อลดต้นทุนการสร้าง
บ้านให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้
น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย 

2.กระทรวงการคลัง ใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการ
จูงใจของภาคเอกชนในการสร้างทีอ่ยู่อาศัยให้กับผู้มรีายได้น้อย 

3. กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองของท้องถิ่นให้
ครอบคลุมในทุกมิติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของของทุกฝ่าย
แบบประชารัฐ  

4. กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างอาชีพในชุมชนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้มีรายได้น้อย  

5. กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสรมิการจัดการศึกษาในและ
นอกระบบท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนผู้มีรายได้น้อย 
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เอกสำรอ้ำงองิ 
 
 

ทำงเว็ปไซต์ 
https://www.dopa.go.th/news/cate1/view3800  

- ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม 2555 – 2561 
- จ านวนประชากรภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออกตั้งแต่ปี 2555 – 2561ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม 2555 – 2561 
- ความหนาแน่นของประชากร ภายในพืน้ท่ีเขตพัฒนาพิเศษตะวันออกตั้งแต่ปี 2555 – 2561 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
- รายงานสถิตจิ านวนประชากรและบ้าน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 22 ม.ค.62 

http://nhic.m-society.go.th/#service 
- กองยุทธศาสตร์และสารสนเทศท่ีอยู่อาศัย ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยูอ่าศัย การเคหะแห่งชาติ/จ านวนชุมชนผู้มีรายได้น้อยท่ัว

ประเทศ จ าแนกต ามรายจังหวัด ปี 2560 
- หนังสือการคาดการณ์ที่อยู่อาศัยประเทศไทย พ.ศ.2560-2580  การเคหะแห่งชาติ หน้า 6-1  
- รายงานฉบับสมบูรณ์คาดการณ์ประมาณที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580 เสนอ การเคหะแห่งชาติ 

https://www.eeco.or.th/content 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กุมภาพันธ์ 2561 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษาการวจิัยและเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
http://www.nso.go.th 

- สรุปผลทีส่ าคัญประชากรแฝงประเทศไทย ปี 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 


