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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 09

เขตเศรษฐกจิพิเศษ09



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันและ 
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมท้ังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสินค้าทางภูมิภาคพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่โดยต่อยอดการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรม
เศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างโอกาสในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็น 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนและอำานวยความสะดวกรวมถึงการให้
สิทธิพิเศษบางประการในการดำาเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการหรือ
กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดึงดูดการลงทุนท้ังในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 
ยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถทาง 
การแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน และ (2) การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ในการประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการตาม
แผนแม่บทประเด็นข้างต้น ภายใต้เป้าหมาย 
(1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น พิจารณาจากอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม(Gross Provincial 
Product : GPP) ของจังหวัดในพ้ืนที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พบว่า ในปี 2561 มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ณ ปีปัจจุบัน) เท่ากับ 
2,153,072 ล้านบาท  หรือเทียบเท่าการ
เติบโตร้อยละ 3.49 จากปีก่อนหน้า อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มมีการขยาย

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แ  แ ่    ย   ยุ ธ  ส   ช    ป ะ  ็    9                        ถุป ะส ค             แ ะส่  ส             
   ุ      ช   คโ โ ย ส  ย   ่         ส  ค  แ ะ                   ป ะ   ไ ย ป็  ู ย            ะ  ยส  ค  
    ู    ค   ฒ                    ่โ ย ่ ย       ฒ         ย   ธ   ช   แ ะ                     ยู่          
     ส    โ   ส                                                          ึ  ป็      ฒ                
ป ะ   ไ ย     ป ะโยช   ่    ส่  ส    ส   ส ุ  แ ะ     ยค   สะ       ถึ       ส  ธ         ป ะ        
              ่   ๆ  ช่     ป ะ    ุ ส              ชย                                   ป็ ป ะโยช   ่ 
           ป ะ          ึ  ู       ุ       ป ะ   แ ะ      ุ โ ย       ่  ช    ย  ะ     ยไ     ป ะช   
  ป ะ          ป็    ส    ค       ค             แ ะส่  ส   ค   ส    ถ      แ ่       ป ะ    โ ย  
 ป้    ย ะ   ป ะ  ็     ป้    ย ไ  แ ่ (1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ (2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ  

     ป  ะ          ธ    
             แ  แ ่   
ป ะ  ็           ย    ป้    ย 
(1 )  ก า ร เจ ริญ เติ บ โต ข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
                   ย ย   
                    (Gross 
Provincial Product : GPP) 
                        
                 ่     ปี 
   1    ู ค่                 
(  ปี ปั   ุ    )   ่      
2,153,072                 ย   ่        โ    ย ะ 3.49    ปี ่        ย่  ไ  ็              แ  โ        
 ย ย    ย่   ่                                                            ช่     ปี ่           7 -    1       
         ย ย    ฉ   ย   ย ะ  .45  ป็          ย ย           ุ     โค  ส                 ญ่     ค       
              ฒ         ค ะ      แ ะ                  ค       ยู่  ช่          โค      ซึ  ค   ่  ะส่      
         ย ย                                                            ึ   ย่      ยส  ค ญ 

090001สม้ 090001สม้ 

1 2 3 4 5 6 

ตัวอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (2557 - 2561)  
ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.45 เป็นผลจากการขยายตัวในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
ของภาครัฐท้ังในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ  
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสำาคัญ
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ทั้งนี้ การดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ยังคงมีความท้าทายที่ต้องเร่งดำาเนินการให้แล้วเสร็จ อาทิ (1) การจัด
ตั้งกลไกการบริหารการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆให้มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีความต่อเนื่องในการพัฒนา (2) การเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแผน (3) การ
กำาหนดนโยบาย มาตรการ หรือการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนโดยมีความสอดคล้องต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (4) การพัฒนายกระดับทักษะบุคลากรและ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความแตกต่างกัน และ 
(5) การจัดทำาแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 

 

(2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดคือมูลค่าการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด  
โดยในช่วงปีงบประมาณ 2561-2563  
มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
รวม 1,437  โครงการ มูลค่าการลงทุน 
790,706.09 ล้านบาท ซึ่งได ้บรรล ุ
ค่าเป้าหมายในช่วง 5 ปีแรก ที่กำาหนด
ไว้ที่ 600,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัย
สนับสนุนสำาคัญจากการลงทุนของ 
ภาครัฐด ้านการพัฒนาในโครงสร้าง 
พื้ นฐานขนาดใหญ ่อย ่ า งต ่ อ เ น่ือง  
และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อการรองรับการลงทุน รวมถึงการอำานวยความสะดวก การกำาหนดนโยบาย 
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อจูงใจนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

090002
ปี 2562

ปี 2563
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

090101
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน   

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงปี 2561-2565 ที่ขยายตัว

ร้อยละ 6.3 ต่อปี

2562 2563

พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในปี 2561 

ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด มูลค่า 1,405,252 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว 

ร้อยละ 2.88 จากปี 2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (2557 – 2561) 

คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.7 เป็นผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่า

เป้าหมายระดับเสี่ยง

090102
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท
2562 2563

พิจารณาจากการมูลค่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนรวม 760,124 ล้านบาท โดยในปี 

2563 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัติการลงทุนมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 

จากปี 2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 56 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก 

ทั้งประเทศ ซึ่งมีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565

090201
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล

รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงปี 2561 -2565 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
2562 2563

พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ในปี 2561 ที่ 290,539 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งยังคงห่าง

จากค่าเป้าหมาย โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (ปี 2557 – 2561) เทียบเท่า

ร้อยละ 1.85 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดบัเสีย่ง
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

090202 การลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 100,000 ล้านบาท 2562 2563

พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ท่ีได้รับการอนุมัติการ

ส่งเสริมการลงทุน ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2563 มีมูลค่ารวม 19,930 ล้าน

บาท ยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ถึงร้อยละ 80 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

090203
เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 จำานวนเมืองในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ จำานวน 2 เมือง (ระนองและชุมพร)
2562 2563

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้ดำาเนินการพัฒนาโครงการสำาคัญ ได้แก่ การประกาศ

ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดระนองและชุมพรเพื่อกำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่และ

โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ให้มีความ

ทันสมัย และเอื้อต่อการอยู่อาศัยของคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางสังคมในเรื่องการยกระดับการบริการทางสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

อย่างไรก็ตามยังขาดกลไกในการกำาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำาเนินงานเฉพาะ

ด้าน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการพัฒนาขาดความต่อเนื่องและไม่เกิดผลเป็น 

รูปธรรมอย่างชัดเจน ส ่งผลให้สถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ ในระดับต�่ากว ่า 

ค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

090301
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในช่วงปี 2561-2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2562 2563

พิจารณาเทียบเคียงจากมูลค่าการลงทุนจริงจากโครงการที่เริ่มดำาเนินการในปี 2563  

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีมูลประมาณ 24,000 ล้านบาท ซ่ึงช่วยเพิ่มโอกาส 

การจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และยังส่งผลให้มีการลงทุนในกิจการ
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

090302
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

10,000 ล้านบาท
2562 2563

มูลค่าการลงทุนในช่วงปี 2561-2563 เพิ่มข้ึน รวมประมาณ 9,871 ล้านบาท โดยเป็น 

การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่มดำาเนินการลงทุนแล้ว 2,514 

ล้านบาท การลงทุนของเอกชนเพ่ือพัฒนาท่ีดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุรีและนครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุนของ กนอ. 1,339 ล้านบาท และ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 3,773 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

090303
เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่า

อยู่มากขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 จำานวนเมืองในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)
2562 2563

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (สะเดา) ได้นำาแนวคิด

และเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นเครื่องมือกำาหนดทิศทางการพัฒนาเมือง

ไปสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ทำาให้เทศบาลเมืองสะเดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี 2562 และในเบื้อง

ต้นได้ผ่านการประเมินเชิงประจักษ์เมืองน่าอยู่ในพื้นท่ีเฉพาะ “เมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ” ประจำาปี 2563 ในระดับเหรียญทองแดง และเทศบาลตำาบลสำานักขามได้ผ่าน

การประเมินความเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2563 ระดับ 1 : ระดับส่ง

เสริม (SAR Score) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมสีถานะบรรลุค่าเป้าหมาย

ในปี 2565

ที่เก่ียวเน่ืองต่าง ๆ โดยภาคเอกชนท้องถ่ิน การจัดตั้งธุรกิจใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 2,000 ราย แต่อย่างไร ก็ตามมสีถานะในการบรรลเุป้าหมาย

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 09
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การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มุ ่งเน ้น 
การเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ของพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งรัฐบาลให้ความสำาคัญและเร่งรัดการดำาเนินงานเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความทันสมัย
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม พร้อมกบัการพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นเมอืงอจัรยิะน่าอยู ่เกิดการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยคำานึงถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่เพียงพอ  
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบริบทในการพัฒนา การดึงดูดนักลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการและการตลาด เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อ 
การบรรลุเป้าหมาย

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ในช่วงปี 2561-2565 ขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในปี 2561  
มีผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด มูลค่า 1,405,252 ล้านบาท 
หรื อคิ ด เป ็นอั ตราการขยายตั ว  ร ้ อยละ  2 .88  
จากปี 2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

62 เหลือง 63 ส้ม 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค3 
ตะวันออกเพิ่มขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ5 
ภาคตะวันออก ในช่วงปี 2561-2565 ขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี 6 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มุ่งเน้นการเป็นต้นแบบการ7 
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ของพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 8 
โดยมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค9 
ตะวันออก เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญและเร่งรัด10 
การด าเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขีด11 
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม12 
กับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจริยะน่าอยู่ เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค13 
ตะวันออกนั้น โดยค านึงถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เหมาะสมและสอดคล้องกับ14 
ความต้องการของบริบทในการพัฒนา การดึงดูดนักลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์15 
การบริการและการตลาด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย 16 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  17 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ18 
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณา19 
จากอัตราการขยายตัวของจังหวัดชลบุรี ระยอง 20 
แ ล ะ ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  ใ น ปี  2561  21 
มีผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด มูลค่า 1,405,252 ล้าน22 
บาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 2.88 23 
จากปี 2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 24 
5 ปี (2557 – 2561) คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.7 25 
เป็นผลมาจากการลงทุนเพ่ือยกระดับโครงสร้าง26 
พื้ น ฐ านขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ และระบบ27 
สาธารณูปโภคที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 28 

090101 

ส้ม 
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2563 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมกำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สิ่ งอำ านวยความสะดวกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป ้าหมายพิ เศษในพื้นที่  การจัดตั้ ง 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบของการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP  
EEC Track) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญที่มีประสิทธิภาพ (EEC Project list) เพื่อเตรียมความพร้อม 
และสนับสนุนการดำาเนินการด้านคมนาคม โลจิสติกส์ และดิจิทัล อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ 
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 โครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา  
(Maintenance Repair and Overhaul : MRO) นอกจากน้ียังมีการพัฒนายกระดับการศึกษาและบุคลากร 
ให้รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข การพัฒนา
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ การบริการและการอำานวยความสะดวก (EEC-OSS) และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

(2557 – 2561) คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.7 เป็นผลมาจากการลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
ของภาครัฐและระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินการที่ผ่านมาของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เป็นการดำาเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้าง 
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินการทำาให้ผลการดำาเนินงานไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยง
ของระบบคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงแรงงานและบุคลากรยังขาดทักษะที่จำาเป็นต่ออุตสาหกรรม 
เป้าหมายของพื้นท่ี และการจัดการวางผังเมืองที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งรัดดำาเนินการให้โครงการในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ให ้ดำาเนินการแล ้วเสร็จให ้ไปตามเป ็นแผนดำาเนินงาน รวมถึงการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับการทำาวิจัยต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งกำาหนดนโยบาย
หรือมาตรการเพื่อส ่งเสริมให ้เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ี และเร ่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง 
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ีที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูงเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน
ในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาและจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมจำานวนบุคลากรและแรงงาน 
ให้มีความรู้ความสามารถศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐควรวางแผนการดำาเนินการเพ่ือรองรับผลกระทบ 
จากการขยายตวัของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิและพัฒนาพืน้ท่ีให้เป็นเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะทีม่คีวามทนัสมยั อนัเป็นกลไกสำาคญั
ในการขับเคล่ือนการลงทุนและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก มุ ่งเน้น 
การพัฒนาพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จหลั กด ้ านอุ ตสาหกรรม 
และบริการขั้นสูงเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร ้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกจิสูก่ารเป็นประเทศทีข่บัเคลือ่นด้วยภาคการผลติ 
อุตสาหกรรม และบริการข้ันสูงท่ีมีมูลค่าและศักยภาพ 
ในการแข่งขัน โดยอาศัยความได้เปรียบจากที่ตั้งที่เป็น 
จุดยุทธศาสตร ์ เป ็นฐานเศรษฐกิจหลักเดิมที่มีแหล ่ง 
อุตสาหกรรมท่ีสำาคัญ แหล่งทรัพยากร วัตถุดิบ แรงงาน  
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำาคัญด้านต่าง ๆ อยู ่ในพื้นที่ 
เป็นจำานวนมาก ซ่ึงสนับสนุนการต่อยอดและการยกระดับ 
การพัฒนาสู ่การเป็นฐานอุตสาหกรรมมูลค่าสูงระดับโลก 
ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่สอดคล้องต่อ
แผนการพัฒนาพ้ืนที่  การพัฒนาทักษะฝ ีมือแรงงาน 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมถึง 
การกำาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
และการให้สิทธิประโยชน์ขั้นสูง การอำานวยความสะดวก 
ในการให้การลงทุนด้านต่าง ๆ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090102

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา สำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลกั
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้ดำาเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1)เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ เป็นพื้นที่จัดทำาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค ที่มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบอย่างสมบูรณ์ เช่น เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริม
รถไฟความเรว็สงูเชือ่ม 3 สนามบนิ (EECh) เป็นต้น ทีไ่ด้มกีารประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษพร้อมกับดำาเนนิการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว และ 2)เขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นพื้นที่รองรับ 
การลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก รวมถึงบริการ
ที่จำาเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมครบถ้วนตามมาตรฐานสากล โดยจัดต้ังในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเช่าหรือขาย โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ได้มีนักลงทุนให้ความสนใจ
มาเช่า/พืน้ทีแ่ล้วมากกว่า 47,907 ไร่ และรปูแบบอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษเฉพาะด้าน (Cluster) โดยการดำาเนนิการ
ที่ผ่านมาเป็นการลงทุนก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงอยู่ระหว่างการดำาเนินการ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดกิจกรรมเพื่อการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมลงทุน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เข้าสู ่ 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิ ง เทรา)  ตามป ีงบประมาณตั้ งแต ่ 
ช ่วงป ี 2561 – 2563 มีการอนุมัติส ่งเสริม 
การลงทุนจำานวน 1,273 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
รวมทัง้สิน้ 760,124 ล้านบาท ถงึแม้จะมผีลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิค-19 ที่ส ่งผลต่อ
เศรษฐกิจและการลงทุนในวงกว้าง แต่ในปี 2563 
มลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุและการอนมุตัิ
การลงทนุมีมูลค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2562 โดยคดิเป็น
ร้อยละ 56 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนจากทั้งประเทศ เป็นผลให้ปัจจุบันได้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก วงเงิน 500,000 ล้านบาท อันเนื่องมาจากรัฐบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถมีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ 
ในอุตสาหกรรมและบริการขั้นสูงต่อไป
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ขั้นค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ขั้นอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา4 
พิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท 5 

กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก มุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ6 
หลักด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรขั้นสูงเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพื้นฐำน7 
ทำงเศรษฐกิจสู่กำรเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยภำคกำรผลิต อุตสำหกรรม 8 
และบริกำรขั้นสูงที่มีมูลค่ำและศักยภำพในกำรแข่งขัน โดยอำศัยควำม9 
ได้เปรียบจำกที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ เป็นฐำนเศรษฐกิจหลักเดิมที่มีแหล่ง10 
อุตสำหกรรมที่ส ำคัญ แหล่งทรัพยำกร วัตถุดิบ แรงงำน และโครงสร้ำง11 
พื้นฐำนที่ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในพื้นที่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งสนับสนุนกำรต่อ12 
ยอดและกำรยกระดับกำรพัฒนำสู่กำรเป็นฐำนอุตสำหกรรมมูลค่ำสูงระดับ13 
โลกที่สำมำรถดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำง14 
พื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สอดคล้องต่อแผนกำรพัฒนำพื้นที่ กำร15 
พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 16 
รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และกำรให้17 
สิทธิประโยชนข์ั้นสูง กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้กำรลงทุนด้ำนต่ำง ๆ  18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  19 

มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ20 
ภำคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี และ21 
ฉะเชิงเทรำ) ตำมปีงบประมำณตั้งแต่22 
ช่วงปี 2561 – 2563 มีกำรอนุมัติ23 
ส่ ง เ สริ มกำรลงทุ น จ ำนวน  1,273 24 
โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 25 
760,124 ล้ำนบำท ถึงแม้จะมี26 
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโค27 
วิค-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและกำร28 
ลงทุนในวงกว้ำง แต่ในปี 2563 มูลค่ำ29 

กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ30 
กำรอนุมัติกำรลงทุนมีมูลค่ำที่เพิ่มขึ้น31 
จำกปี 2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 56 ของมูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกทั้งประเทศ เป็นผลให้ปัจจุบันได้32 
บรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ที่มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก วงเงิน 500,000 ล้ำนบำท อัน33 

090102 
เขียว 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในพื้นที่ โดยมีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัต ิ
การลงทุนเพิ่มสูงข้ึน อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ทีใ่ห้การส่งเสรมิเนือ่งจากขาดทกัษะและองค์ความรูท้ีเ่พยีงพอ และปัจจยัด้านต้นทนุและศกัยภาพของผูป้ระกอบการ
รายย่อยในพื้นท่ียังไม่เพียงพอท่ีจะแข่งขันกับผู ้ประกอบการรายใหญ่จากภายนอกได้ นอกจากนี้ การพัฒนา 
เขตพิเศษภาคตะวันออกอาจนำาไปสู ่ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางด้านรายได้และคุณภาพชีวิต เนื่องจากโอกาส 
ในการเข้าถึงการพัฒนาในพื้นที่ที่แตกต่างกัน รวมท้ังยังมีประเด็นท้าทายจากผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม อาทิ  
มลพิษทางอากาศท่ีเป็นผลมาจากการกระจุกตัวของโรงงาน การจัดการขยะมูลฝอยที่ยังขาดประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงพอกต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และการขาดแคลนแหล่งนำ้า เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่ให้การพฒันาเขตพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเกิดความยัง่ยนืในระยะต่อไป 
ควรให้ความรู ้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการยกระดับพื้นที ่
ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงการจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ 
และควรพัฒนาผู ้ประกอบการรายย่อยให้มีองค์ความรู ้และสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่สามารถแข่งขัน 
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ รวมทั้งควรมีการจัดทำาแผนบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเกิดความสมดุล 
ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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 การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นผลมาจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  
โดยกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สำาคัญต่อการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช) โดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของที่ตั้งทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนา  
เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบในพื้นที่เขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้เป็นต้นแบบ 
ของพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่สำาคัญ เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก และเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เพ่ือให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนขยายตัวเพ่ิมข้ึน และเป็นการ 
ขับเคลื่อนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพิ่มขึ้น  
ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายของการดำาเนินการได้นั้นจำาเป็นต้องพิจารณาถึง กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม
และเป็นรูปธรรม โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีสอดคล้องและครอบคลุมกับบริบทของพื้นที่ 
และสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยว 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090201

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียง 
เศรษฐกิจภาคใต้ ทำาให้ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการนั้นยังไม่ปรากฏผลที่ชัดเจน  อีกทั้งกลไลการขับเคลื่อน 
และกำากับการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจท่ียังไม่เป็นรูปธรรม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้เสนอร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ….  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุ่งการพัฒนาไปยังพื้นที่ระเบียง 
เขตเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ภาคเหนือ (NEC– Creative LANNA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC – Bio  
economy) และภาคกลาง-ภาคตะวันตก (CWEC) เพื่อเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) การดำาเนินงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในระยะเริ่มต้น  
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาสู่ประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) 
และการพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast and Andaman Route) อาทิ การพัฒนา
ท่าเรือระนอง การก่อสร้างขยายทางหลวง 4 ช่องจราจร โครงการรถไฟทางคู ่ ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี  
และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง เป็นต้น ในขณะที่โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Product) 
ได้มีการดำาเนินการแล้ว อาทิ โครงการสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร โครงการยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราและปาล์มนำ้ามันสู่อุตสาหกรรม 4.0 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ เพื่อให ้ 
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 
กำ าหนดเป ้ าหมายอัตราขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้  ไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 5 ต ่อป ี  
โดยในปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้  แบบปริมาณลูก โซ ่  (Cha in  
Vo l u m e  M e a s u r e s  :  C V M s  )  

(GPP ณ ปีปัจจุบัน) มูลค่า อยู่ท่ี 290,539 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซ่ึงยังคงห่างจาก 
ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  (ปี 2557 – 2561) ร้อยละ 1.85 เนื่องจากแผนพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำาเนินงาน ซึ่งเริ่มดำาเนินโครงการในปี 2562 ประกอบกับโครงการ
ที่ได้มีการดำาเนินงานส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน  
ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งรัดการดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
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อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090201 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ3 
ภาคใต ้ 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้5 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 6 

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นผลมาจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยกลไกการ7 
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการด าเนินการเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่8 
เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) โดย9 
มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของที่ตั้งทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนา เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้า10 
จากวัตถุดิบในพื้นที่เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้เป็นต้นแบบของพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่11 
ส าคัญ เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก และเชื่อมโยงไปยัง12 
กลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อให้เศรษฐกิจใน13 
พื้นที่ภาคใต้ตอนบนขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นการขับเคลื่อนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและยกระดับการลงทุนใน14 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการได้นั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึง กลไกการ15 
บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องและครอบคลุม16 
กับบริบทของพื้นที่และสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยว  17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 18 
ก าหนดเป้าหมายอัตราขยายตัว19 
ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมพื้ นที่20 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ไม่น้อย21 
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 22 
2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม23 
ของจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีระเบียง24 
เศรษฐกิ จภาคใต้  (GPP ณ ปี25 
ปัจจุบัน) มูลค่า อยู่ที่ 290,539 26 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 27 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งยังคงห่าง28 
จากค่าเป้าหมาย ทั้งนี้อัตราการ29 
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  30 
(ปี 2557 – 2561) ร้อยละ 1.85 เนื่องจากแผนพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้อยู่ในช่วงเริม่ต้นของการด าเนินงาน 31 
ซึ่งเริ่มด าเนินโครงการในปี 2562 ประกอบกับโครงการที่ไดม้ีการด าเนินงานส่วนใหญเ่ป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาด32 
ใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสรจจตามแผนงาน 33 

090201 
ส้ม 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
ได้มีการดำาเนินงานในปี 2562 ส่งผลให้การดำาเนินการที่ผ่านมานั้นยังไม่เห็นผลในเชิงรูปธรรมชัดเจน ประกอบกับ 
ยังไม่มีกลไกการขับเคลื่อนการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงภาคีการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วนยังมีความรู ้และความเข้าใจไม่เพียงพอ จึงไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเท่าท่ีควร นอกจากนี้แผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานหลักของพื้นท่ี ได้แก่ ถนน รถไฟ สนามบิน และท่าเรือ ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน  
โดยเป็นช่วงแรกของการพัฒนาจึงไม่สามารถประเมินผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให ้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนด ควรเร่งดำาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ประสบผลสำาเร็จ ในระยะต่อไปภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาและข้อจำากัดต่าง ๆ 
ที่เอ้ือต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินการ เช่น ระเบียบกฎหมายด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้การดำาเนินโครงการสำาคัญแล้วเสร็จตามกรอบเวลาระยะเวลาที่กำาหนด  
อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร – ระนอง โครงการก่อสร้างถนน Royal Coast ช่วงชุมพร – ระนอง 
โครงการสำารวจและออกแบบก่อสร้างท่าเรือสำาราญ Thailand Riviera จ.ชุมพร โครงการพัฒนาศักยภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนอง ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินโครงการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Base and Produced 
Agricultural Product) เพื่อเพิ่มมูลค่าจากอุตสาหกรรมเกษตรสำาคัญของพื้นที่ (ยางพารา ปาล์มนำ้ามัน)  
ซึ่งเป็นโครงสร้างการผลิตหลักท่ีเป็นแหล่งรายได้สำาคัญให้กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่า
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภ าค ใ ต ้  ( จั ง ห วั ด ชุ มพ ร  ร ะนอ ง 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)  
ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2563 
วงเงินรวม 19,930 ล้านบาท จำานวนรวม 
79 โครงการ ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว้ ถงึร้อยละ 80 เนือ่งจากในปี 2563  
มูลค่าการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 

 การพัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างช่วงต้นของการดำาเนนิงาน ซ่ึงภาครัฐได้ให้ความสำาคญั 
กับการดำาเนินการเพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำานวยความสะดวกที่สอดคล้องต่อบริบทของการพัฒนา 
ในการเตรียมความพร้อมและยกระดับการลงทุนในพื้นที่ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ต่อยอดจากการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมเศรษฐกจิทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ ซ่ึงการดำาเนนิการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายจำาเป็นทีจ่ะต้องพิจารณาถึง กลไกการขับเคลือ่น 
การดำาเนินงาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคี 
การพัฒนาในพื้นที่

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090202

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ระหว่างปี 2561 – 2565 
เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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มีมูลค่าที่น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุนจากภายในประเทศเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีภาวะหดตัว
ทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากการสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นมีจึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีนโยบายหรือ
มาตรการเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนภายในประเทศให้ลงทุนในพื้นที่พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายใน
ประเทศให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาครัฐต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ เพื่อให้สามารถรองรับการลงทุนในพื้นที่ได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาพื้นท่ีที่สอดคล้อง 
กับบริบทของการพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนเป็นนโยบายของรัฐบาล การดำาเนินการที่ผ่านมาของรัฐจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำาเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนองรองรับกลุ่ม BIMSTEC โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
สายใหม่ ช่วงชุมพร - ระนอง โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (ทั้งระบบ) เทศบาลเมืองทุ่งสง อำาเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถรองรับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให ้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ เป็นการดำาเนนิการตาม 
มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่22 มกราคม 2563 และแผนปฏบิตักิาร การพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้อย่างยัง่ยนื 
(พ.ศ.2562-2565) โดยขาดกลไลการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
ทำาให้ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงาน 
และการพฒันาในพ้ืนที ่ส่งผลต่อความพร้อมของการดำาเนนิงาน และขาดการบรูณาการร่วมกนัในพืน้ที ่รวมถงึนโยบาย
และมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีไม่ชัดเจนและไม่มีความแตกต่างในการให้สิทธิพิเศษจากพ้ืนที่อื่น ทำาให้ไม่สามารถ
ดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างเพิ่มข้ึนต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้  
การยอมรบัและการสนบัสนนุท่ีสำาคญัจากภาคกีารพฒันาภายในพืน้ที่

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายและสามารถ
ดำาเนินการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำาเป็นต้องรัดเร่งให้มีกลไลเพื่อขับเคลื่อนและกำากับดูแลการดำาเนิน 
การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม รวมถึงการดำาเนินงานในส่วนราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริม 
ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีกลไกการบริหารจัดการ 
ที่ชัดเจน มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกให้รองรับ สอดคล้องและเพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งกำาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ชัดเจน เหมาะสมให้เอื้อต่อการลงทุน โดยนำาศักยภาพของพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนในพื้นท่ี พร้อมกับการสร้างความรู ้ความเข้าใจของประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่  เพื่อให้ 
เกิดการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนได้ต่อไป
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 การพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ ์
มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และยกระดับการลงทุนในพื้นที่ โดยการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ในพื้นที ่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ผ่านการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางสังคมอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม โดยมีปัจจัยความสำาเร็จท่ีสำาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก โดยเฉพาะการวางผังเมืองและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการเมือง 
ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ระบบขนส่งสาธารณะ การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง พร้อมกับการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้กับคนในพ้ืนที่ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 ภาครัฐได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระนองและเมืองชุมพรให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ของพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้โดยได้ดำาเนินการพัฒนาโครงการสำาคัญ ได้แก่ การประกาศใช้ผังเมือง 
รวมจงัหวดัระนองและชุมพรเพือ่กำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พืน้ทีแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานทีม่อียูใ่นพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ
และเกดิประสทิธิภาพสงูสดุ และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิง่อำานวยความสะดวก สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ ให้มคีวามทนัสมยั และเอือ้ต่อการอยูอ่าศยัของคนทกุกลุม่ นอกจากนี ้ยงัมกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทางสังคมในเรื่องการยกระดับการบริการทางสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข 
เพือ่รองรบัการให้บรกิารประชาชนในพืน้ อาท ิโครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารสขุภาพระดบัปฐมภูม ิเทศบาลชมุพร รวมท้ัง
การบรหิารจดัการทางทรพัยากรและสิง่แวดล้อมเมอืง 

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เมืองระนองและเมืองชุมพรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090203
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองชุมพรและเมืองระยอง 
ตามแนวทางท่ีได้กำาหนดในแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562-2565 
โดยดำาเนินโครงการตามกรอบการพัฒนาที่  4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม  
และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่สำาหรับคนทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายและมีความทันสมัย 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาที่สำาคัญ อาทิ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม การจัดภูมิทัศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง การพัฒนาเมืองแห่งความเท่าเทียมสำาหรับผู้สูงอายุและ 
คนพิการ การพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันอาชญากรรม  
การปรับปรุงและขยายการประปา การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการบริหารจัดการขยะ นอกจากนี้ สำานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมมือทางวิชาการกับองค์การความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ดำาเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน 
ของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Sustainable Future City) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนา
เมืองระนองและเมืองชุมพรให้เป็นเมืองน่าอยู่

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตั้งแต ่
ปี 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน  
พ.ศ. 2562-2565 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562) ซึ่งยังขาดกลไกในการกำาหนดนโยบาย 
และขับเคลื่อนการดำาเนินงานเฉพาะด้าน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการพัฒนาขาดความต่อเน่ือง 
และไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ียังขาดการรับรู ้และเข้าใจที่ถูกต้องในบริบท 
ของการเป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ในพื้นที่ 
ยังคงอยู่ในช่วงต้นของการดำาเนินงาน

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป ควรเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเป ็นกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำาเนินงานให ้สามารถบรรลุผลตามเป ้าหมาย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งดำาเนินการวางผังเมืองและพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ  
มีความทันสมัย และปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่และรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่สำาหรับ 
คนทุกช่วงวัย รวมทั้งส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้เกิดการยอมรับการพัฒนาร่วมกันและ 
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนใน 10 พื้นที่เป้าหมาย (ตาก สระแก้ว สงขลา 
ตราด มุกดาหาร หนองคาย นครพนม เชียงราย 
กาญจนบุรี และนราธิวาส) เพื่อกระจายความเจริญ 
สู ่ภู มิภาค ยกระดับรายได ้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงบริเวณชายแดน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ 
จากการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่และโอกาส 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน 
และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในการเพิ่ม
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน ดำาเนินการโดยการพัฒนาต่อยอด
จากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที ่
ที่มีอยู ่เดิมให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพ 
ของพ้ืนท่ีให ้ เอื้อต ่อการค ้า การลงทุน การผลิต  

และการท่องเท่ียว รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีความเข้มแข็งและสามารถใช้โอกาสจากการพัฒนา 
ในพื้นท่ีในการประกอบกิจการ ตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นท่ีให้ลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ยกระดับผลิตภาพการผลิต  
เพิ่มการจ้างงานและรายได้ให้ประชาชน และเกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090301

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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โดยปัจจัยความสำาเร็จท่ีต้องให้ความสำาคัญ ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวย 
ความสะดวกในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการในพื้นที่โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการอำานวยความสะดวกด้านการลงทุน การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศักยภาพผู ้ประกอบการ และบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการในพื้นที่  
การเพิ่มความสามารถในการการเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับพ้ืนท่ีสำาคัญ 
ของประเทศ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจหลัก และช่องทางการส่งสินค้าสินค้าออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
อย่างท่าเรือนำ้าลึก และสนามบิน เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์และการตลาดโดยการพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ  
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และจูงใจให้มาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งท่ีผ่านมาการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยู่ในช่วงการเตรียม 
ความพร้อมของพื้นที่ โดยการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนเพ่ือให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นประเด็นความท้าทายที่สำาคัญ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดทำาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปัจจุบันมีเพียง 3 ระดับ  
คือ การจดัทำาข้อมลูในระดบัประเทศ (GDP) ระดบัภาค (GRP) และระดบัย่อยทีส่ดุคอืจงัหวดั (GPP) จงึขาดข้อมลูทีส่ามารถ
นำามาใช้ประเมินการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกำาหนดขอบเขตพื้นที ่
ในระดับตำาบลได้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2561-2563 การขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพเิศษได้ส่งผลให้มโีครงการลงทนุทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชนเกดิขึน้ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่งซึง่ช่วยเพิม่โอกาส 
การจ้างงานและเพิม่รายได้ให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่โดยเฉพาะมลูค่าการลงทนุจรงิจากโครงการทีเ่ริม่ดำาเนนิการแล้วเพ่ิมข้ึน
จากประมาณ 22,600 ล้านบาทในปี 2562 เป็นประมาณ 24,000 ล้านบาทในปี 2563 และยงัส่งผลให้มกีารลงทนุในกจิการ
ที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ โดยภาคเอกชนท้องถิ่น การจัดตั้งธุรกิจใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กว่า 2,000 ราย และการลงทุนในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมสระแก้วทีเ่ปิดให้นกัลงทนุเข้าใช้พืน้ทีแ่ล้วตัง้แต่กลางปี 2562  
นอกจากนี ้การลงทนุจากภาครฐัในการดำาเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีด้่านต่างๆ เพือ่สร้างความพร้อมให้แก่พืน้ที ่เกิดการจ้างงาน  
ดึงดดูการลงทนุ และสนบัสนนุการค้าระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถงึสนบัสนนุให้ประชาชนในพ้ืนทีส่ามารถ 
เข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีซึ่งช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น การพัฒนาถนนสายหลักและสายรองที่ช่วยลดปัญหา 
การจราจรติดขัดบรเิวณด่านพรมแดน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารด้านสาธารณสขุท่ีช่วยเพิม่ความสามารถ
และคุณภาพในการให้บรกิาร นอกจากนี ้การลงทนุจากภาครฐัและเอกชนยงัสนบัสนนุให้เกดิการขยายกจิการต่าง ๆ  
ทีต่่อเนือ่งจากการลงทนุดงักล่าว เช่น โรงแรม ทีพ่กั ร้านอาหาร ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น แม้ว่าสถานการณ์การพฒันาและ
การลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทีเ่ติบโตอย่างต่อเนือ่งในปีทีผ่่านมาจะสะท้อนถงึประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ 
ในพืน้ทีจ่ากลงทนุของภาคเอกชนและภาครัฐ ซึง่คาดว่าจะส่งผลให้การขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษชายแดนบรรลตุามเป้าหมายได้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การดำาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีความก้าวหน้าและเกิดผล 
เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่ีผ่านมารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตามองค์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ การเร่งรัดพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง ด่านศุลกากร  สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
ในระดับสูงสุด การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวข้ามพรมแดนให้มีความสะดวกและถูกกฎหมายควบคู่ไปกับ 
การตรวจและประกันสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดต่อ การจัดตั้งและเปิดให้บริการ OSS ด้านการลงทุน 
และแรงงานเพื่ออำานวยความสะดวกในการลงทุนประกอบกิจการ และการจัดหาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อให้เอกชน 
หรือ กนอ. เช่าดำาเนินกิจการ ซึ่งมีเอกชนและ กนอ. เช่าพ้ืนท่ีแล้ว 5 พ้ืนท่ีจาก 8 พ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึก
อบรมฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการกว่า 15,000 คนต่อปี เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ โดยคาดว่าการดำาเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่ท้ังทางตรงและทางอ้อม และเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในปัจจุบัน 
ถือเป็นช่วงปลายของการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยโครงการสำาคัญได้เริ่มทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2562  
- 2565 ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนได้อย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ดี  
การสนับสนุนและพัฒนาผู ้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมและปรับตัวได ้ทัน 
กับการเปลี่ยนแปลงและสามารถได้รับประโยชน์จากการพัฒนา อาทิ การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่น 
การผลิตสินค้าและบริการในพื้นท่ีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาข้อมูลด้านการลงทุน 
และการตลาด รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ให้สามารถ
แข่งขันและประกอบธุรกิจได้ในสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การเกิดโรคระบาด จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินงานในระยะต่อไปควรมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริมผู ้ประกอบการในพื้นท่ีให้สามารถแข่งขันและดำาเนินธุรกิจร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีได้ลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ และสนับสนุนให้เกิดการนำาวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างต่อเน่ือง เร่งจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาโดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ตาก  
ตราด นครพนม และกาญจนบุรี เพื่อจูงใจนักลงทุนรายใหญ่และเป็นทางเลือกในการลงทุน การสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบ้ียตำ่าและมีระยะเวลาชำาระคืนท่ียาวแก่ผู ้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพของแรงงาน 
ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ และทำาการประชาสัมพันธ์และการตลาดในเชิงรุกที่เน้นกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับ
การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นการยกระดับการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
และปัจจัยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น โดยมูลค่าการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (สกท.) และดำาเนนิการลงทนุแล้ว การลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสด ุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
การจัดตั้งธุรกิจใหม่ และกิจการที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐ
จำาเป็นจะต้องสร้างความเชื่อม่ันเพื่อดึงดูดการลงทุนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนด โดยสนบัสนนุปัจจัยความสำาเรจ็ 
ทีส่ำาคญั ได้แก่ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวก ความพร้อมของพื้นที่โดยเฉพาะในการจัดหาพื้นที่
ราชพัสดุเพื่อให้เอกชนหรือ กนอ. เช่าดำาเนินกิจการ และความพร้อมของแรงงานโดยเฉพาะการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐ ซ่ึงมีการกำาหนดมาตรการส่งเสริม
การลงทุนและการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น  
การจัดตั้งและให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุนและแรงงาน เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย มูลค่าการลงทุน 
ในช่วงปี 2561-2563 เพิม่ข้ึน รวมประมาณ 9,871 ล้านบาท  
ประกอบด้วย การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
จาก สกท. และเริม่ดำาเนินการลงทุนแล้ว 2,514 ล้านบาท  
(จากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด  
9,341 ล้านบาท) การลงทุนของเอกชนเพ่ือพัฒนาท่ีดิน 
ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและ 
นครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุนของ กนอ. 1,339 ล้านบาท  

62 สีส้ม 63 สีเหลือง 

https://www.shutterstock.com/th/image-photo/transport-on-
border-boat-pier-pha-1773462380 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท 4 
ซึ่งจะช่วยยกระดับการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 5 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มข้ึน โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย  6 
การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และด าเนินการลงทุนแล้ว 7 
การลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของ8 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) การจัดตั้งธุรกิจใหม่ และกิจการที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการ9 
ส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐจ าเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนให้บรรลุตาม10 
เป้าหมายที่ก าหนดโดยสนับสนุนปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย 11 
ความสะดวก ความพร้อมของพื้นที่โดยเฉพาะในการจัดหาพื้นที่ราชพัสดุเพ่ือให้เอกชนหรือ กนอ. เช่าด าเนินกิจการ 12 
และความพร้อมของแรงงานโดยเฉพาะการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ 13 
และมาตรการภาครัฐ ซึ่งมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 14 
ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น การจัดตั้งและให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 15 
ด้านการลงทุนและแรงงาน เป็นต้น 16 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย มูลค่า17 
การลงทุนในช่วงปี 2561-2563 เพิ่มขึ้น รวมประมาณ 18 
9,871 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนที่ได้รับ 19 
การส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่มด าเนินการ20 
ลงทุนแล้ว 2,514 ล้านบาท (จากโครงการที่ขอรับ 21 
การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 9,341 ล้านบาท)  22 
การลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ใน 23 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและนครพนม 24 
2,105 ล้านบาท การลงทุนของ กนอ. 1,339 ล้าน25 
บาท การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 3,773 ล้านบาท  26 
ซึ่งการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 27 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในปี 2565 ค่อนข้างสูง 28 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2563 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของ29 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่  โดยเฉพาะ 30 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรให้31 
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน การให้สิทธิประโยชน์32 
ด้านการลงทุนในระดับสูง และการผ่อนปรนเงื่อนไข33 
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับ34 
สิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต35 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เงินลงทุนขั้น36 
ต่ าเพียง 500,000 บาท รวมทั้งการก าหนดมาตรการ37 

090302 
สีเหลือง 
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ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090302

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2563 รฐับาลได้ให้การสนบัสนนุในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบสำาคญั 
ของการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนมาอย่างต่อเนือ่งเพ่ือสนบัสนนุให้เกดิการลงทนุในพ้ืนที ่ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
ในระดบัสงู และการผ่อนปรนเงือ่นไขให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากมาตรการ 
ส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน อาท ิเงนิลงทนุขัน้ตำา่เพยีง 500,000 บาท รวมทัง้การกำาหนด
มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. เพ่ือกระตุ้นการลงทุน เช่น ยกเว้นค่าเช่าท่ีดิน 
และค่าบำารงุรกัษาสิง่อำานวยความสะดวกในปีแรกทีเ่ริม่ทำาสญัญาเช่า นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัตัง้และเปิดให้บรกิาร OSS  
ด้านการลงทุนและแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานแบบไป-กลับ และการจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน ์
สำาหรบัการลงทนุของภาคเอกชน รวมทัง้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำาเนนิงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ทั้งในและต่างประเทศ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 3,773 ล้านบาท ซ่ึงการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 ค่อนข้างสูง
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนับตั้งแต่ 
มีการยกเลิกคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
อยู่ในกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นใหม่ และในบางพ้ืนที่ยังคงมีราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์
ที่ดินราชพัสดุทำาให้เอกชนและ กนอ. ยังไม่สามารถเข้าใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงการลงทุนได้ นอกจากนี้ 
สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการระดมทุนของภาคเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุ และการเริ่มดำาเนิน
โครงการลงทุนของเอกชนผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย การดำาเนินงานในระยะต่อไปควรมีการทบทวนมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนและกิจการเป้าหมายในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
และสถานการณ์การพัฒนาให้มากขึ้น และควรเร่งรัดการดำาเนินโครงการลงทุนของเอกชนผู้ได้รับสิทธิพัฒนาในที่ดิน
ราชพัสดุเพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และควรเร่งกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นกลไกกำาหนดนโยบายและขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้มีเอกภาพและสามารถดำาเนินการได้อย่างบูรณาการ 
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 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู ่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
การลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยในช่วงปีที่ 1-5 เน้นการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จ 
ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การบริการสาธารณะที่เป็นระบบและเพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา 
มีประเด็นท้าทายสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายคือ การวางและจัดทำาผังเมืองรวมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลายังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

จำานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090303
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2563 มีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565  
ค่อนข้างสูง เนื่องจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา (สะเดา) ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางหลวงและทางหลวงชนบท  
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระบบไฟฟ้าและประปา ระบบกำาจัดขยะ เป็นต้น และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการและความรู้ด้านสุขภาพ รวมท้ังการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน 
การจัดทำาและพัฒนาตามผังเมือง นอกจากนี้ ยังได้นำาแนวคิดและเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็น
เคร่ืองมือกำาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู ่ เป ้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล ้อม 
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงทำาให้เทศบาลเมืองสะเดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี 2562 และในเบื้องต้นได้ผ่านการประเมิน 
เชิงประจักษ์เมืองน่าอยู่ในพื้นที่เฉพาะ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ประจำาปี 2563 ในระดับเหรียญทองแดง  
และเทศบาลตำาบลสำานักขามได้ผ ่านการประเมินความเป็นเมืองน่าอยู ่คู ่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2563  
ระดับ 1 : ระดับส่งเสริม (SAR Score) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองน ่าอยู ่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซ่ึงเน ้นการพัฒนาเมืองอยู ่ ดี  คนมีความสุข  
ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน และเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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1) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวก โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสร็จ ได้แก่ การก่อสร้างถนนสาย  
สข.1027 – ปาดงัเบซาร์ การก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4 – ทล.4054 เลยีบแนวชายแดน อ.สะเดา การปรบัปรงุซ่อมแซม 
ผวิจราจร/ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ระบบระบายนำา้ในเขตเทศบาลเมอืงสะเดา การก่อสร้างด่านศลุกากรสะเดาแห่งใหม่  
การปรบัปรงุด่านศลุกากรปาดังเบซาร์ การปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาสะเดา และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง
ดำาเนนิการ ได้แก่ การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิแนวใหม่ แยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด่านสะเดา แห่งท่ี 2 การปรับปรงุ 
ขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาสะเดา (เพิม่เตมิ) การก่อสร้างสถานไีฟฟ้าสะเดา 2 และการก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรม 
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา (สะเดา) ระยะท่ี 1 ภายใต้แนวคดิการพฒันานคิมอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
2) การบรหิารจดัการเชงิพืน้ที ่โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดต้ังศนูย์ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากโรคโควิด-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้สูอ่าเซยีน เทศบาลเมอืงสะเดา และการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยัสำาหรบัผูม้รีายได้น้อย
และผูด้้อยโอกาส และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างดำาเนินการ ได้แก่ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคระบาด 
หรอืภยัพบิตั ิโดยเฉพาะการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคโควดิ-19 และการส่งเสรมิการพฒันาการท่องเทีย่วเมอืงสะเดา 
โดยเฉพาะการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม (อาท ิทุง่ตะวนันา พทุธอทุยานเขาเล่สะเดา) 
3) การจดับรกิารสาธารณะ โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสรจ็ ได้แก่ การเพิม่ทกัษะกำาลงัแรงงานด้านอตุสาหกรรม ภาษาและ
การบริหารจัดการ และการท่องเท่ียว การพฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม่ และภยัสขุภาพ  
การพฒันาระบบเฝ้าระวงัด้านอนามยัสิง่แวดล้อม และการให้ความช่วยเหลอืแก่กลุม่เปราะบางในชมุชน (ผูป่้วย/ผูส้งูอายุ/ 
ผูพ้กิาร/ผูด้้อยโอกาส) และโครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนนิการ ได้แก่ การส่งเสรมิการศกึษาอย่างหลากหลายและเท่าเทยีม  
การก่อสร้างอาคารอบัุตเิหตเุป็นอาคาร คสล. 4 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลสะเดา และการส่งเสรมิ 
การดำาเนนิกิจกรรมทางสงัคมของผูส้งูอายใุนชมุชน 
4) การเสรมิสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสรจ็ ได้แก่ การปรับปรงุเสรมิความม่ันคง 
แข็งแรงอาคารควบคุมผู้ต้องกัก การตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเป้าหมายของตรวจคนเข้าเมือง 
จงัหวดัสงขลา การฝึกอบรมทบทวนชุดรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) ในหมูบ้่านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) 
การส่งเสรมิให้มกีารบรโิภคอาหารท่ีปลอดภัย และการรณรงค์ขบัขีป่ลอดภยั (มอบหมวกนริภยั)
5) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น โดยโครงการสำาคัญที่แล้วเสร็จ ได้แก่  
การก่อสร้างถนนในชมุชนและอาคารเอนกประสงค์ และปรบัปรงุภมูทิศัน์ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา และการส่งเสรมิ
กจิกรรมรกัษาสิง่แวดล้อม (อาทิ การจัดการวชัพชื ผกัตบชวา) และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างดำาเนนิการ ได้แก่ การก่อสร้างถนน
และถนนคนเดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษในเมือง (อาทิ นำ้าเสีย อากาศ)  
และการจดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภัย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ประชาชน 
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซียมีความเส่ียงต่อการติดเชื้อ 
โควิด-19 จึงจำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ผนวกกับสถานการณ์ปัญหาราคายางตกตำ่า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ค้ายาง จึงจำาเป็นต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน อาทิ การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ การวางและจัดทำา
ผงัเมอืงรวมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา เพ่ือบงัคับใช้เป็นกฎหมายมกีระบวนการท่ีต้องใช้เวลาในการดำาเนนิงาน 
โดยปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนจัดทำาเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย (ขั้นตอนที่ 7 จากทั้งหมด  
8 ขั้นตอนของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การพัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ควรดำาเนินโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการพัฒนา  
โดยเร่งรัดการดำาเนินโครงการสำาคัญด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จได้ตามแผน เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ  
ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง การดำาเนินกิจกรรม
เศรษฐกิจที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในเมืองอย่างครบวงจร รวมท้ังการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้ควรเร่งรัดการจัดทำาผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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