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ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 9 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด
ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตวัช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

และยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ 

เป้าหมาย 1 “การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น”และใช้
ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)” 

เป้าหมาย 2 “การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท) 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์

มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

09000101 ขยายตัว 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 5 

การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท) 

09000201 600,000  
ล้านบาท 

600,000  
ล้านบาท 

600,000  
ล้านบาท 

600,000  
ล้านบาท 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
แผนแม่บทประเด็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษเขตเศรษฐกิจพิ เศษประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่  

(1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (2) การพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ  
(3) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

 

1) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยส าหรับการพัฒนาระยะยาว

ตอบสนองต่อความท้าทายภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทย
ก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและกระจายความเจริญออกสู่พื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เป็นฐานการสะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และ 
มีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย 

เป้าหมาย 1 “การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น” 
และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละ 
ต่อปี)” และเป้าหมาย 2 “การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” และใช้ตัวชี้วัด คือ “มูลค่าการลงทุนใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท)”  

แนวทางการพัฒนา  
1.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เพื่อให้สามารถท างาน

ได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความต้องการ
ลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

1.2) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด  
และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทันสมัย  

1.3) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้
เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกและประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

1.4) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชิงนิเวศและ
อนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
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สร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  

1.5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับการท าวิจัยต่อ
ยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดท าหลักสูตร 
การเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

1.6) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัย
ระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 

2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 

และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาประตูการค้า 
ฝั่งตะวันตก ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตก  
เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และเชื่อมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยว
อ่าวไทยและอันดามัน พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งอ่าวไทย
ตอนบนบริเวณหัวหิน ชะอ าให้เป็นแนวการท่องเที่ยวชั้นน าแห่งใหม่ และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิ จใหม่ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและ 
การแปรรูปการเกษตรมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนา  
เป็นศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ และ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ รวมทั้งเมืองน่าอยู่  

เป้าหมาย 1 “การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้” และใช้
ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)” 
เป้าหมาย 2 “การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “มูลค่าการลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท)” และเป้าหมาย 3 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น” และใชต้ัวชี้วัด คือ “จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู”่ 
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แนวทางการพัฒนา  
2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ 

ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ 
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออก 
ไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2.2) พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ 
ทางทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุ ก เป็นต้น โดยยกระดับ
เกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

2.3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามันปาล์มใน
พื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง  

2.4) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้
และป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

2.5) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าแห่งใหม่กับ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝั่งอันดามัน และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

2.6) พัฒนาเมืองในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้ เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท า
แผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง
ตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่าง ๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ 
โดยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเมืองชั้นในเพื่อลดปัญหาการกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน รองรับความต้องการด้านการเดินทาง
ทั้งปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่ อสาร  
และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมทั้งจัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพื้นที่ 
และ (3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษ 
ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 
 

3) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญ 

สู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพื้นที่และการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
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ทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา 
นราธิวาส และกาญจนบุร ี

เป้าหมาย 1 “การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ร้อยละต่อปี)” เป้าหมาย 2 “การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “มูลค่า
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท)” และเป้าหมาย 3 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวนเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู”่ 

แนวทางการพัฒนา  
3.1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพของ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนาด่านเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

3.2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มคีวามพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  

3.3) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษาที่สอดรับกับความต้องการของ
พื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และ 
เมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ 

3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ 
เพื่อปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดท าระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา 
เชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตลอดจน 
การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

3.5) ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ 
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3.6) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง โดยการจัดระบบ
บัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก าหนดมาตรการและระบบสื่อสาร
เพื่อดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นที ่

3.7) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิด 
ด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1-5 เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6-10 เน้นการพัฒนาพื้นที่
เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16-20 เน้นการพัฒนาพื้นที่ 
เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด 

3.8) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งเน้น 
ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในเมือง 

3.9) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิด 
การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต 

3.10) สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่ 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) 

09010101 ขยายตัว  
ร้อยละ 6.3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 6.3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 6.3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 6.3 

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท) 09010201 500,000 ล้านบาท 500,000 ล้านบาท 500,000 ล้านบาท 500,000 ล้านบาท 
แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี) 

09020101 อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท) 09020201 100,000 ล้านบาท 100,000 ล้านบาท 100,000 ล้านบาท 100,000ล้านบาท 
เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่

09020301 2 เมือง  
(ระนอง และชุมพร) 

- 1 เมือง  
(สุราษฎร์ธานี) 

1 เมือง 
(นครศรีธรรมราช) 

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

09030101 ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ล้านบาท) 

09030201 10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) 

09030301 1 เมือง  
(สงขลา) 

6 เมือง (ตาก สระแก้ว 
เชียงราย* กาญจนบุรี* 
หนองคาย* มุกดาหาร*) 

- 3 เมือง  
(นครพนม นราธิวาส 

และตราด) 
* เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฎิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศ 

 

Y2  แผนแม่บทฯ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหมดเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ เนื่องจาก
ขอบเขตความครอบคลุมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone หรือ SEZ) ที่แต่ละประเทศนิยามที่
แตกต่างกัน โดยอาจครอบคลุมทั้งระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดน (Border 
Special Economic Zone) เขตปลอดอากรศุลกากร (Customs Free Zone) เมืองท่าปลอดอากร (Free Port) 
เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) และสวนอุตสาหกรรม 
(Industrial Park) เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีแรก พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ เนื่องจากขอบเขตความครอบคลุมของ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ที่แต่ละประเทศนิยามที่แตกต่างกัน โดยอาจครอบคลุมทั้งระเบียง
เศรษฐกิจ เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดน เขตปลอดอากรศุลกากร เมืองท่าปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก 
นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

Y1.1  แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  มีความสอดคล้อง
โดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค หรือ Gross Regional Product 
(GRP) Growth Rate” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ เช่น United Nations Statistics 
Division (UNSD) และ OECD Stat และด าเนินการจัดท าและเผยแพร่โดยหน่วยงานด้านสถิติและการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาคของนานาประเทศ เช่น ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม เป็นต้น  

รายละเอียดตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค” ของหน่วยงานนานาประเทศ 
และที่เสนอแนะโดย UNSC  

 ค านิยาม อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค (GRP Growth Rate)  
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคในปีนี้ (หรือไตรมาสนี้) 

เมื่อเทียบกับปีก่อน (หรือไตรมาสก่อน)  
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 การจัดเก็บ รายปี/รายไตรมาส 
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ มูลค่าการลงทุน

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใดๆ อย่างไรก็ตาม พบว่า  
มีหน่วยงานส านักงานสถิติของหลายประเทศ ได้แก่ แคนาดา เวียดนาม และจีน  เป็นต้น โดยมีการจัดท า 
ตัวชื้วัดช่ือ “มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในภาค หรือ Foreign Direct Investment in Region”  

รายละเอียดตัวชี้วัด “มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในภาค” ที่จัดท าโดยหน่วยงานส านักงาน
สถิติของแคนาดา เวียดนาม และจีน  

 ค านิยาม มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในภาค  
 หน่วยวัด บาท หรือสกุลเงิน 
 วิธีการค านวณ น ามูลค่าการลงทุนจากผู้ลงทุนต่างประเทศสุทธิที่น าเงินเข้ามาหรือออกไปจาก

ลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) และการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการภายในภาค  
ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจการผลิตสินค้าหรือบริการที่อยู่ในกลุ่มที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนและมิได้ส่งเสริมการลงทุน 
โดยไม่ได้จ าแนกรายละเอียด 

 การจัดเก็บ รายปี/รายไตรมาส 
 

Y1.2  แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีความสอดคล้อง
โดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค หรือ Gross Regional Product 
(GRP) Growth Rate” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ เช่น United Nations Statistics 
Division (UNSD) และ OECD Stat และด าเนินการจัดท าและเผยแพร่โดยหน่วยงานด้านสถิติและการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาคของนานาประเทศ เช่น ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม เป็นต้น  

รายละเอียดตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค” ของหน่วยงานนานาประเทศ 
และที่เสนอแนะโดย UNSC  

 ค านิยาม อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค (GRP Growth Rate)  
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคในปีนี้ (หรือไตรมาสนี้) 

เมื่อเทียบกับปีก่อน (หรือไตรมาสก่อน)  
 การจัดเก็บ รายปี/รายไตรมาส 

เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ มูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใด ๆ อย่างไรก็ตาม พบว่า มี
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หน่วยงานส านักงานสถิติของหลายประเทศ ได้แก่ แคนาดา เวียดนาม และจีน เป็นต้น โดยมีการจัดท าตัวชื้วัด
ชื่อ “มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในภาค หรือ Foreign Direct Investment in Region”  

รายละเอียดตวัชี้วัด “มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในภาค” ทีจ่ัดท าโดยหน่วยงานส านักงาน
สถิติของแคนาดา เวียดนาม และจีน  

 ค านิยาม มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในภาค  
 หน่วยวัด บาท หรือสกุลเงิน 
 วิธีการค านวณ น ามูลค่าการลงทุนจากผู้ลงทุนต่างประเทศสุทธิที่น าเงินเข้ามาหรือออกไปจาก

ลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) และการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการภายในภาค  
ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจการผลิตสินค้าหรือบริการที่อยู่ในกลุ่มที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนและมิได้ส่งเสริมการลงทุน 
โดยไม่ได้จ าแนกรายละเอียด 

 การจัดเก็บ รายป/ีรายไตรมาส 
เป้าหมายที่ 3 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้อง คือ จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ พบว่า มี 
ความคล้ายคลึงบางส่วน อย่างไรก็ตาม พบว่า มีหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ Economist Intelligence Unit (EIU) 
ได้จัดท าสถิติเมืองน่าอยู่ของโลก Global Liveability Ranking และ Green City Index จากจ านวนเมือง 140 
เมืองทั่วโลก โดยประเมินจากเสถียรภาพความมั่นคงของเมือง บริการสาธารณสุข วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
และโครงสร้างพื้นฐาน  

รายละเอียดตัวชี้วัด “อันดับเมืองน่าอยู่ของโลก” ที่จัดท าโดยหน่วยงาน Economist Intelligence Unit (EIU) 
 ค านิยาม อันดับเมืองน่าอยู่ของโลก  
 หน่วยวัด ค่าดัชน/ีอันดับ 
 วิธีการค านวณ ค านวณจากการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพความมั่นคงของเมือง 

บริการสาธารณสุข วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน  
 การจัดเก็บ รายปี  

 

Y1.3  แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
พบว่า มีความคล้ายคลึงบางส่วน  พบว่า มีหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ CIIP Competitive Industries and 
Innovation Program ได้น าตัวชี้วัดที่เป็น “อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมในเมืองที่วัดจากแสง 
ที่ เมืองปล่อยออกในเวลากลางคืน Night Light Data” มาเป็นตัวแทนในการชี้ วัดปริมาณกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในระดับหมู่บ้าน ต าบล หรืออ าเภอ ซึ่งโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์มวลรวมจะลง
รายละเอียดไม่เกินระดับภาค (Region) หรือจังหวัด (Province) ทั้งนี้ กรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ชายแดนของไทยได้ถูกก าหนดให้ครอบคลุมเฉพาะในระดับต าบลหรืออ าเภอ จึงเป็นข้อจ ากัดที่อ าจจะ 
ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้  

เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ มูลค่า
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใด ๆ อย่างไรก็ตาม 
พบว่า มีหน่วยงานส านักงานสถิติของหลายประเทศ ได้แก่ แคนาดา เวียดนาม และจีน เป็นต้น โดยมีการจัดท า
ตัวชื้วัดชื่อ “มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในจังหวัด หรือ Foreign Direct Investment in Province” 
แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในระดับต าบลหรืออ าเภอ 

รายละเอียดตัวชี้วัด “มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในจังหวัด” ที่จัดท าโดยหน่วยงาน
ส านักงานสถิติของแคนาดา เวียดนาม และจีน  

 ค านิยาม มูลค่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในจังหวัด 
 หน่วยวัด บาท หรือสกุลเงิน 
 วิธีการค านวณ น ามูลค่าการลงทุนจากผู้ลงทุนต่างประเทศสุทธิที่น าเงินเข้ามาหรือออกไปจาก

ลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) และการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการภายในจังหวัด  
ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจการผลิตสินค้าหรือบริการที่อยู่ในกลุ่มที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนและมิได้ส่งเสริมการลงทุน 
โดยไม่ได้จ าแนกรายละเอียด 

 การจัดเก็บ รายปี/รายไตรมาส 
เป้าหมายที่ 3 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

มากขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่ พบว่า มีความคล้ายคลึงบางส่วน อย่างไรก็ตาม พบว่า มีหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ Economist 
Intelligence Unit (EIU) ได้จัดท าสถิติเมืองน่าอยู่ของโลก Global Liveability Ranking และ Green City 
Index จากจ านวนเมือง 140 เมืองทั่วโลก (เน้นเมืองหลวง เมืองการค้า หรือเมืองขนาดใหญ่ และยังไม่ลง
รายละเอียดถึงรายต าบล) โดยประเมินจากเสถียรภาพความมั่นคงของเมือง บริการสาธารณสุข วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

รายละเอียดตัวชี้วัด “อันดับเมืองน่าอยูข่องโลก” ที่จัดท าโดยหน่วยงาน Economist Intelligence Unit (EIU) 
 ค านิยาม อันดับเมืองน่าอยู่ของโลก  
 หน่วยวัด ค่าดัชน/ีอันดับ 
 วิธีการค านวณ ค านวณจากการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพความมั่นคงของเมือง 

บริการสาธารณสุข วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน  
 การจัดเก็บ รายปี  

 

ในภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศมากนัก อันเกิดจากขอบเขตความครอบคลุมของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นานาประเทศ 
มีความครอบคลุมลักษณะการด าเนินกิจกรรมและขอบเขตพื้นที่ที่แตกต่างจากกัน ส่งผลให้การวัดในระดับ Y2 
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และ Y1 ในตัวชี้วัดเกือบทุกด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่ มีความแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ในส่วนของตัวชี้วัดการลงทุนในพื้นที่ของนานาประเทศในส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเก็บตัวเลขการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีการไหลเข้าและไหลออกเข้ามาในพื้นที่ โดยยังมิได้สกัดข้อมูลดังกล่าวว่าเป็น
การเข้ามาลงทุนการด าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ (Greenfield Investment) ในกิจการเป้าหมายที่รัฐบาล
ให้การส่งเสริมและมิได้ให้การส่งเสริม ส่งผลให้การเทียบเคียงตัวชี้วัดในส่วนของประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ในภาพรวม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูลตวัชี้วัด

ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ 

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วัด 

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

09000101 ร้อยละ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(ในอนาคต) 

x x x x 

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษทั้ งหมดได้ รั บการ
ยกระดับ 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้ งหมด ในช่วง  
5 ปีแรก  (ล้านบาท) 

09000201 บาท ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  

(ในอนาคต) 

x x x x 

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิ เศษ 
ภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) 

09010101 ร้อยละ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

x อัตราการขยายตัว
ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมของภาคหรือ 
Gross Regional 
Product (GRP) 
Growth Rate 

 ค านิยาม อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค 
(GRP Growth Rate) 
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของ
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของภาคในปีนี้ (หรือไตร
มาสนี้ ) เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อน 
(หรือไตรมาสก่อน) 
 การจัดเก็บ รายปี/รายไตรมาส 

หน่วยงานนานาประเทศ
และที่เสนอแนะโดย 

UNSC 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูลตวัชี้วัด

ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ 

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วัด 

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (ล้านบาท) 

09010201 บาท ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก/ 
ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

x x x x 

แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้ นที่ ระเบี ยง
เศรษฐกิจภาคใต้ 

อัตราการขยายตั วของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้(ร้อยละต่อปี) 

09020101 ร้อยละ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

x 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมของภาค หรือ 
Gross Regional 
Product (GRP) 
Growth Rate 

• ค านิยาม อัตราการขยายตัวของ
ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมของภาค  
(GRP Growth Rate) 
• หน่วยวัด ร้อยละ 
• วิธีการค านวณ ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของภาคในปีนี้  (หรือ 
ไตรมาสนี้) เมื่อเทียบกับปีก่อน 
(หรือไตรมาสก่อน)  
• การจัดเก็บ รายปี/รายไตรมาส 

หน่วยงานนานาประเทศ 
และที่เสนอแนะโดย 

UNSC 

แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

การลงทุนในพื้นที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต ้(ล้านบาท) 

09020201 บาท ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

x x x x 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูลตวัชี้วัด

ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ 

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วัด 

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

แผนย่อยการพัฒนาเขตพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

เมื อ งใน พื้ น ที่ ระ เบี ย ง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มาก
ขึ้น 

จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู ่

09020301 จ านวน
เมือง 

กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

x อันดับเมืองน่าอยู่
ของโลก 

 ค านิยาม อันดับเมืองน่าอยู่
ของโลก 
 หน่วยวัด ดัชนี/อันดับ 
 วิธีการค านวณ ค านวณจาก
การประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เสถียรภาพความมั่นคงของเมือง 
บริการสาธารณสุข วัฒนธรรม 
สิ่ งแวดล้ อม การศึ กษา และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 การจัดเก็บ รายปี 

Economist 
Intelligence Unit (EIU) 

แผนย่อยการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษชายแดน
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

09030101 ร้อยละ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

อ าเภอ / ต าบล อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและ
สังคมในเมืองที่วัด

จากแสงทีเ่มืองปล่อย
ออกในเวลากลางคืน 
Night Light Data 

x CIIP Competitive 
Industrial and 

Innovation Program 

แผนย่อยการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การลงทุ นในเขตพั ฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษชายแดน
เพิ่มขึ้น 

มู ลค่ าการลงทุ นในเขตพั ฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท) 

09030201 บาท ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

x x x x 
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูลตวัชี้วัด

ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ 

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วัด 

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

แผนย่อยการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เมื องในพื้ นที่ เขตพั ฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่  

09030301 จ านวน
เมือง 

กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

x อันดับเมืองน่าอยู่
ของโลก 

 ค านิ ยาม อั นดั บ เมื อง 
น่าอยู่ของโลก 
 หน่วยวัด ดัชนี/อันดับ 
 วิธีการค านวณ ค านวณจาก
การประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเสถียรภาพความมั่นคงของ
เมื อง บริ การสาธารณ สุ ข 
วั ฒ น ธรรม  สิ่ งแวดล้ อม 
การศึ กษา และโครงสร้ าง
พื้นฐาน 
 การจัดเก็บ รายปี 

Economist 
Intelligence Unit (EIU) 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                           ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด  เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้ วัด (Draft KPI) เพื่ อแบ่ งตัวชี้ วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้ วัด/ค่าเป้ าหมายเดิมที่ มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และ 
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการ
ตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก Website และเข้าหารือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อม
ของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษดังแสดงในรูปที่ 4 
และตารางที่ 4 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  
(บางส่วน) 

 

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ
การยกระดับ 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท) 

/  / 
 

 

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) 

/  /  

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ล้านบาท) 

/  /  

แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี) 

/  /  

แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
(ล้านบาท) 

/  / 
 

 

แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

/  /  

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตั วของผลิตภัณฑ์ มวลรวมของ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

/  /  

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ล้านบาท) 

/  /  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) 

/  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9) 
เป้าหมาย: การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
Code 09000101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมด (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง  
● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รายปี แบบปริมาณลูกโซ่ 
● พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ประกอบไปด้วย (1) พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ (3) พื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
o พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) อันประกอบไปด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
o พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อันประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 

ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
o พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic 

Zones: SEZs) ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจ านวน 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 90 ต าบล ใน 23 อ าเภอ 10 จังหวัด ดังนี้ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุร ี
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 65  24 12  
Measurable 18  35  47  
Controllable 15  38  46  
Affordable 31  23  46  
Comparable 36  29  36  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในทุกด้าน ยกเว้นกรณีของการวัดและการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์มวลรวมมีการจัดเป็น

รายประเทศ รายภาค และรายจังหวัด อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาในการวัดเกิดขึ้นในกรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) จ ากัดอยู่เฉพาะบางอ าเภอ/ 
บางต าบล โดยไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เช่น กรณี SEZ ของจังหวัดสงขลาจ ากัดอยู่เฉพาะอ าเภอสะเดาเท่านั้น กรณี SEZ ของจังหวัดเชียงรายที่จ ากัดอยู่เฉพาะอ าเภอ
เชียงแสน อ าเภอเชียงของ และอ าเภอแม่สาย และกรณี SEZ ของจังหวัดตราดจ ากัดอยู่เฉพาะอ าเภอคลองใหญ่ เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดได้  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับผู้แทนกองบัญชีประชาชาติ สศช. ได้บทสรุปว่า ในหลักการ ตัวชี้วัดที่ใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Product) มีความเหมาะสมในการใช้วัด 

ความเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญอุปสรรคด้านการความเป็นไปได้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในกรณีของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ครอบคลุมระดับเฉพาะบางต าบลและบางอ าเภอ ซึ่งในวิธีปฏิบัติของนานาประเทศทั่วโลกและของ สศช. ยังไม่เคยมีประเทศใดจัดท าผลิตภัณฑ์
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มวลรวมในลักษณะดังกล่าว โดยปัจจุบันหน่วยวัดขนาดเล็กที่สุดที่ใช้อยู่ในระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) ส่งผลให้การก าหนดการวัด 
(Measurement) และการก าหนดค่าเป้าหมาย (Target Value) ไม่สามารถด าเนินการได้ และส่งผลต่อเนื่องให้ไม่สามารถแสดงผล “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)” ของประเทศไทยได้ โดยเสนอให้พิจารณาความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่เป็น “อัตรา 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้” หรือ “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดทั้งหมดที่ได้รับการก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ” เนื่องจากสามารถประมวลผลข้อมูลและแสดงผลได้ 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
จากการหารือกับผู้แทนกองบัญชีประชาชาติ สศช. พบว่า จากการมีข้อจ ากัดในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน (SEZ) 10 จังหวัด (ที่ครอบคลุมเฉพาะบางต าบลหรือบางอ าเภอในจังหวัดดังกล่าว) ท าให้ไม่สามารถหาผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลรวมของ EEC SEC และ SEZ ได้ ท าให้ไม่สามารถแสดงผลค่าเป้าหมายได้  
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)” มีความเหมาะสม อย่างไร 

ก็ตาม ควรปรับเปลี่ยนวิธีการวัดใหม่ในส่วนของ “การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” โดยใช้การวัดจาก “การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่ได้รับก าหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” แทนเนื่องจากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการประมวลผลและแสดง 
ผลข้อมูล อีกทั้งเห็นว่า อ าเภอส่วนใหญ่ที่ได้รับการก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นตัวแทนของอ าเภอที่มีมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจการลงทุนและการ ค้า 
ที่ส าคัญที่สุดของจังหวัด เช่น กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วที่ครอบคลุมอ าเภออรัญประเทศและอ าเภอวัฒนานครสามารถใช้เป็นตัวแทนการขยายตัวของ
กิจกรรมเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วได้ และกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายที่ครอบคลุมอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของสามารถใช้เป็นตัวแทน
การขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายได้  

 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)   ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  27 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 

ล้านบาท /  สศช. (กองบญัชีฯ) สศช.  
(กองบัญชีฯ) 

n/a รายป ี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  และ
นครศรีธรรมราช) 

ล้านบาท /  สศช. (กองบญัชีฯ) สศช.  
(กองบัญชีฯ) 

n/a รายป ี

ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของพื้ นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตาก สระแก้ว ตราด 
สงขลา มุ กดาหาร หนองคาย นราธิ วาส 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) 

ล้านบาท  / สศช. (กองบญัชีฯ) สศช.  
(กองบัญชีฯ) 

n/a รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด (เดมิ) 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) (ล้านบาท) 

1,858,580 1,926,375 1,954,284 2,114,445 2,259,834 2,430,683 2,439,557 n/a 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท) 

421,945 404,211 408,674 452,491 483,031 489,515 535,206 n/a 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย 
นครพนม และกาญจนบุรี) (ล้านบาท) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด (ตามวิธีการเก็บข้อมูลที่ที่ปรึกษาเสนอใหม่) 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) (ล้านบาท) 

1,858,580 1,926,375 1,954,284 2,114,445 2,259,834 2,430,683 2,439,557 n/a 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท) 

421,945 404,211 408,674 452,491 483,031 489,515 535,206 n/a 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่ ได้รับการก าหนดเป็นพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา 
มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย  นครพนม และกาญจนบุรี) 
(ล้านบาท) 

663,816 655,576 675,492 709,239 732,251 762,834 779,307 n/a 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ 
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

     
ขยายตัวอย่างน้อย 

ร้อยละ 5 
ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน 3.74 1.4 1.8 7.8 6.1 6.0 1.9       
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เป้าหมาย: การลงทุนในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
Code 09000201: ตัวชี้วัด มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
● มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งหมด ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก = ผลรวมมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดใน 5 ปีแรก 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 88  12 0  
Measurable 94  6  0  
Controllable 93  7  0  
Affordable 80  20  0  
Comparable 31  38  31 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ที่ผ่านมา BOI มีการรวบรวมข้อมูลการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(3 จังหวัด) เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (4 จังหวัด) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จึงมีความพร้อมในการประมวลข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์  
การด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท)” มีความเหมาะสม และค่าเป้าหมายมี

ความเหมาะสม ทั้งนี้ ขอรักษาความต่อเนื่องในการขอความร่วมมือจาก BOI ให้มีการจัดท าการสรุปผลมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนที่จ าแนกเป็นกรณีการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้
ในส่วนของค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนฯ ในระยะ 5 ปีไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท น้ัน อาจเป็นการก าหนดเป้าหมายที่อาจเป็นไปได้ล าบาก 
ในสภาพปัจจุบันที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดยังมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ อีกทั้งมีการเกิดภาวะโรคระบาดโควิดในไทยและ 
นานาประเทศทั่วโลกที่ยังไม่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมและการจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย จึงเห็นว่าควรพิจารณาปรับลด 
ค่าเป้าหมายจากเดิม 600,000 ล้านบาท เป็น 200,000 ล้านบาท 

 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก  

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

- รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่ งเสริมการลงทุน ในเขตพื้นที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้  

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

- รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  

ล้านบาท  / ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

- รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท) 

n/a n/a 56,683.5 83,830.0 41,710.0 35,344.7 48,691.0 25,492.9 

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท) 

n/a n/a 2,947.6 5,075.0 2,160.0 475.7 1,763.0 258.8 

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท)  

n/a n/a n/a n/a n/a 645 1,573 12,894 

ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
มู ล ค่ าก ารส่ ง เส ริ ม 
ก ารล งทุ น ใน พื้ น ที่ 
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
ทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

     
600,000 ล้านบาท 600,000  

ล้านบาท 
600,000 
ล้านบาท 

600,000  
ล้านบาท 

ที่คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     
200,000 ล้านบาท    

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a 36,465.4 52,027.0 38,645.7      
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แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
Code 09010101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อป)ี 
นิยามของตัวชี้วัด 

● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง 
● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รายปี แบบปริมาณลูกโซ่ 
● พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) อันประกอบไปด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 100  0  0  
Measurable 94  6  0  
Controllable 80  20  0  
Affordable 80  20  0  
Comparable 27  27  47 
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)” มีความเหมาะสม และ

ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม  
ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดด้วยการน าข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ที่จัดท าโดย

ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีต่าง ๆ ที่แสดง GPP รายจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) มารวมกัน 
เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) 

ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมของพื้ นที่ 
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 

ล้านบาท /  สศช. (กองบญัชีฯ) สศช. (กองบญัชีฯ) n/a รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) (ล้านบาท) 

1,858,580 1,926,375 1,954,284 2,114,445 2,259,834 2,430,683 2,439,557  

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
(ร้อยละต่อปี) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็ น 9 เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ แผนย่อยการพัฒนา
เข ต เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ 
ภาคตะวันออก 

     

ขยายตัว 6.3% ขยายตัว  
6.3% 

ขยายตัว 
6.3% 

ขยายตัว  
6.3% 

ผลการด าเนินงาน 4.4 3.6 1.4 8.2 6.9 7.6 0.4       
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เป้าหมาย: การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 
Code 09010201: ตัวชี้วัด มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
● มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ประกอบด้วย  
o ฉะเชิงเทรา  
o ชลบุรี  
o ระยอง 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 94  6 0  
Measurable 88  12 0  
Controllable 100 0  0  
Affordable 93  7  0  
Comparable 13  13  75 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
จากการสืบค้นข้อมูลของ BOI พบว่า ในกรณีของมูลค่าการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (3 จังหวัด) สามารถ

ประมวลผลและหาข้อมูลได้จาก https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php อย่างไรก็ตาม ควรมีการก าหนดเป้าหมายใหม่เป็นมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้วัดมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดในระยะ 5 ปี ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท โดยในจ านวนนั้นให้มีมูลค่าส่งเสริมการลงทุนใน EEC ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือกระจาย 
การลงทุนใน SEC และ SEZ  
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท)” มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้มีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในระยะ 5 ปี  
ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท โดยเสนอให้ปรับวิธีการวัดให้สอดคล้องกับการวัดค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทเป็นการวัด “มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกทั้งหมดในระยะ 5 ปี” มีค่าไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท โดยค านวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในระยะ 5 ปี ทั้งนี้ในส่วนของค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนฯ ในระยะ 5 ปีไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท นั้น  
อาจเป็นการก าหนดเป้าหมายที่อาจเป็นไปได้ล าบากในสภาพปัจจุบันที่ EEC ยังมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ รวมถึงการเกิดภาวะ 
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โรคระบาดโควิดในไทยและนานาประเทศทั่วโลกที่ยังไม่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมและการจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย จึงเห็นว่า
ควรพิจารณาปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม 500,000 ล้านบาท เป็น 150,000 ล้านบาท 

 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของ
ข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  
(ล้านบาท) 

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

ส านักงาน 
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน ในจังหวัดชลบุร ี

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

ส านักงาน 
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน ในจังหวัดระยอง 

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

ส านักงาน 
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

 รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ล้านบาท) n/a n/a 1,824.5 1,898.8 543.9 4,857.8 3,585.6 3,729.7 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชลบุรี (ล้านบาท) n/a n/a 12,645.8 16,451.0 10,196.9 7,732.7 18,670.2 7,023.3 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง (ล้านบาท) n/a n/a 42,213.2 65,480.2 30,969.2 22,754.2 26,435.2 14,739.9 

ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
มูลค่าการลงทุนใน
เขตพั ฒนาพิ เศษ
ภ าค ต ะวั น อ อ ก 
(ล้านบาท) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็ น 9 เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ แผนย่อยการพัฒนา
เข ต เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ 
ภาคตะวันออก 

     

500,000 ล้านบาท 500,000  
ล้านบาท 

500,000 
ล้านบาท 

500,000  
ล้านบาท 

ที่ คณ ะที่ ป รึ กษาฯ และ
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     
150,000 ล้านบาท    

ผลการด าเนินงาน   56,683.5 83,830.0 41,710.0 35,344.7 48,691.0 25,492.9      
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แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้
เป้าหมาย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 
Code 09020101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อป)ี 
นิยามของตัวชี้วัด 

● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหน่ึง 
● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รายปี แบบปริมาณลูกโซ่ 
● พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อันประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง 

สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 100  0  0 
Measurable 94  6  0 
Controllable 93  7  0 
Affordable 93  7  0 
Comparable 20  27 53 
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)” มีความเหมาะสม และ 

ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม  
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดด้วยการน าข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ที่จัดท าโดย
ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีต่างๆ ที่แสดง GPP รายจังหวัดที่อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)  
รวมกันเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง 
ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (ร้อยละต่อปี) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิ จภาคใต้  (ชุ มพร ระนอง  
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) 

ล้านบาท /  สศช. (กองบญัชีฯ) สศช. (กองบญัชีฯ) n/a รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร ระนอง  
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท) 

421,945 404,211 408,674 452,491 483,031 489,515 535,206 n/a 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (ร้อยละต่อปี) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ  ป ระ เด็ น  9  
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ  แผนย่ อย 
การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้

     

อย่างน้อยร้อยละ 5 อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน 1.8 -4.2 1.1 10.7 6.7 1.3 9.3       
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เป้าหมาย: การลงทุนในพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 
Code 09020201: ตัวชี้วัด มูลค่าการลงทนุในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
● มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ประกอบด้วย  
o ชุมพร  
o ระนอง  
o สุราษฏร์ธานี  
o นครศรีธรรมราช 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 100  0  0  
Measurable 94  6  0  
Controllable 93  7  0  
Affordable 93  7  0  
Comparable 20  27 53 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
จากการสืบค้นข้อมูลของ BOI พบว่า ในกรณีของมูลค่าการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (4 จังหวัด) สามารถประมวลผล

และหาข้อมูลได้จาก https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php อย่างไรก็ตาม ควรมีการก าหนดเป้าหมายใหม่เป็นมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ในระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้วัดมูลค่าก ารส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในระยะ 5 ปี ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท โดยในจ านวนนั้นให้มีมูลค่าส่งเสริมการลงทุนใน EEC ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท และการลงทุนใน SEC ไม่น้อยกว่า 
100,000 ล้านบาท และ SEZ รวมกันอีกไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท  
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท)” มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทฯ  ที่ก าหนดให้มีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในระยะ 5 ปี  
ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท โดยเสนอให้ปรับวิธีการวัดให้สอดคล้องกับการวัดค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทเป็นการวัด “มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ทั้งหมดในระยะ 5 ปี” โดยค านวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในระยะ 5 ปี ทั้งนี้ในส่วนของค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนฯ ในระยะ 5 ปีไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท นั้น อาจเป็น 
การก าหนดเป้าหมายที่อาจเป็นไปได้ล าบากในสภาพปัจจุบันที่ SEC ยังมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งมีข้อจ ากัด
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ด้านผังเมือง ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม และการเกิดภาวะโรคระบาดโควิดที่ยังไม่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมและการจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทย 
มาลงทุนในพื้นที ่จึงเห็นว่าควรพิจารณาปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม 100,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท  

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท) 

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุน ในจังหวัด
ชุมพร 

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

ส านักงาน 
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

- รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด
ระนอง 

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

ส านักงาน 
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

- รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

ส านักงาน 
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

- รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ล้านบาท /  ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

ส านักงาน 
คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทุน 

 รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชุมพร (ล้านบาท) n/a n/a 172.0 491.9 0.0 20.5.0 83.8 44.8 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระนอง (ล้านบาท) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี (ล้านบาท) n/a n/a 443.6 4,402.1 1,803.0 261.7 1,231.7 193.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ล้านบาท) n/a n/a 2,332.0 181.0 357.0 214.0 447.5 21.0 

ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
มูลค่าการลงทุนใน
พื้ น ที่ ร ะ เบี ย ง
เศรษฐกิ จภาคใต้ 
(ล้านบาท) 

ค่ า เป้ าห ม าย  ต าม 
แผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิ เศ ษ  แ ผ น ย่ อ ย 
การพั ฒนาเขตพื้ นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

     

100,000 ล้านบาท 100,000  
ล้านบาท 

100,000  
ล้านบาท 

100,000  
ล้านบาท 

ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     
10,000 ล้านบาท   

 
 

ผลการด าเนินงาน   2,947.6 5,075.0 2,160.0 475.7 1,763.0 258.8      
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เป้าหมาย: เมอืงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
Code 09020301: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
นิยามของตัวชี้วัด 

● จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
● เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ 
o จังหวัดชุมพร 
o จังหวัดระนอง 
o จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
o จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ใช้การตรวจสอบเมืองในระดับ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามผลการประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

อ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะประกาศผลเป็นประจ าทุกปี  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 80  20  0  
Measurable 60  33  7  
Controllable 69  31  0  
Affordable 54  46 0  
Comparable 8  50  42  
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม โดยข้อมูลการเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ระดับภาคและ

ระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะด าเนินการประกาศผลเป็นประจ าทุกปี โดยสามารถสืบค้นและนับจ านวนจาก datacenter.degp.go.th โดยอาจมี
เทศบาลบางแห่งที่มีการนับซ้ า เช่น ได้รับการประเมินเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่และระดับประเทศ (ได้รับการแสดงชื่อมากกว่า 1 ครั้ง ในปีหนึ่ง ๆ แต่ในกรณี
การแสดงผลให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยเลือกจากการได้รับการประเมินฯ ในระดับพื้นที่ หรือระดับภาค หรือระดับประเทศเท่านั้น) 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม โดยที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและ

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

จ านวนเมื องในพื้ นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ที่ ได้ รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู ่

จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดชุมพร 

จ านวน /  ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 รายป ี

จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดระนอง 

จ านวน /  ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 รายป ี

จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมิน
สิ่ งแวดล้ อมยั่ งยื น ในจั งหวั ด
สุราษฏร์ธานี 

จ านวน /  ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 รายป ี

จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมิน
สิ่ งแวดล้ อมยั่ งยื น ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 

จ านวน /  ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์สารสนเทศสิง่แวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดชุมพร n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1  
จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดระนอง n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2  
จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี n/a n/a n/a n/a n/a 1 1  
จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช n/a n/a n/a n/a n/a 2 4  
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนเมืองในพื้นที่
ระเบี ยงเศรษฐกิจ
ภ าค ใต้ ที่ ได้ รั บ 
การพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู ่

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ 
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

     

2 เมือง (ระนอง และชุมพร) - 1 เมือง  
(สุราษฎร์ธานี) 

1 เมือง 
(นครศรีธรรมราช) 

ผลการด าเนินงาน      3 8       
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แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมาย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 
Code 09030101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อป)ี 
นิยามของตัวชี้วัด 

● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง 
● ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รายปี แบบปริมาณลูกโซ่ 
● พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) 

ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจ านวน 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 90 ต าบล ใน 23 อ าเภอ 10 จังหวัด ดังนี้ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย  
นครพนม และกาญจนบุรี 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 56  19  25  
Measurable 13  13  73  
Controllable 17  42  42  
Affordable 25  33  42  
Comparable 0  15  85  
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 

ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าในภาพรวมตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมา สศช.  
ยังไม่มีรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นรายอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้ โดยที่ผ่านมาจัดเก็บรายละเอียด
เป็นรายจังหวัด ภาค และประเทศ (ไม่ครอบคลุมถึงระดับทีย่อยกว่าจังหวัด) ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมเฉพาะบางต าบล/อ าเภอในจังหวัดชายแดนยัง
ไม่มีข้อมูลเพื่อน ามาจัดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด  

มีความเหมาะสม แต่อาจมีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม โดย สศช. ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ร่วมกัน
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับกรณีเพื่อใช้จัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นอกจากนี้ ในระหว่างช่วงที่ด าเนินการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมฯ ดังกล่าว อาจพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มตัวชี้วัดที่ เป็น Proxy ในระดับท้องถิ่น (ต าบล/อ าเภอ) เพื่อสามารถสะท้อนถึงการเติบโตของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น (ในระหว่างช่วงที่รอการพัฒนาระบบจัดเก็บผลิตภัณฑ์มวลรวมในท้องถิ่นฯ) เช่น “การเจริญเติบโตของภาษีทีท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจัดเก็บได้ (ร้อยละต่อป)ี” ซึ่งเป็นภาษีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เป็นต้น 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับผู้แทนกองบัญชีประชาชาติ สศช . ได้บทสรุปว่า ในหลักการตัวชี้วัดที่ใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Product) มีความเหมาะสมในการใช้วัด 

ความเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอุปสรรคด้านความเป็นไปได้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในกรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ครอบคลุมระดับเฉพาะบางต าบลและบางอ าเภอ ซึ่งในวิธีปฏิบัติของนานาประเทศทั่วโลกและของ สศช. ยังไม่เคยมีประเทศใดจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ลักษณะดังกล่าว โดยปัจจุบันหน่วยวัดขนาดเล็กที่สุดที่ใช้อยู่ในระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) ส่งผลให้การก าหนดการวัด 
(Measurement) และการก าหนดค่าเป้าหมาย (Target Value) ไม่สารถด าเนินการได้ และส่งผลต่อเนื่องให้ไม่สามารถแสดงผล “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เฉลี่ยร้อยละ)”  
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
จากการหารือกับผู้แทนกองบัญชีประชาชาติ สศช. พบว่า จากการมีข้อจ ากัดในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน (SEZ) 10 จังหวัด (ที่ครอบคลุมเฉพาะบางต าบลหรือบางอ าเภอในจังหวัดดังกล่าว) ท าให้ไม่สามารถหาผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนได้ โดยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการปรับตัวชี้วัดเป็น “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดทั้งหมดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน” ซึ่งหากปรับตัวชี้วัดเป็นตามข้อเสนอใหม่ สศช. สามารถจัดท าข้อมูลเพื่อแสดงผลได ้
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เฉลี่ยร้อยละ)” มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม 

ควรปรับเปลี่ยนวิธีการวัดใหม่โดยใช้การวัดจาก “การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่ได้รับก าหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” แทนเนื่องจาก 
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล อีกทั้งเห็นว่า อ าเภอส่วนใหญ่ที่ได้รับการก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นตัวแทนของอ าเภอ 
ที่มีมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าที่ส าคัญที่สุดของจังหวัด เช่น กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วที่ครอบคลุมอ าเภออรัญประเทศและอ าเภอวัฒนานคร
สามารถใช้เป็นตัวแทนการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วได้ และกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายที่ครอบคลุมอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน  
อ าเภอเชียงของสามารถใช้เป็นตัวแทนการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายได้ โดยในส่วนของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ อย่างน้อยร้อยละ 5 คิดว่า 
มีความเหมาะสมแล้ว 

 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของ
ข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)   ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  54 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตั วของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมของพื้ นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ตาก  ส ระแก้ ว  ต ราด  ส งขลา 
มุ กดาหาร หนองคาย นราธิวาส 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) 

ล้านบาท  / สศช. (กองบญัชีฯ) สศช. (กองบญัชีฯ) n/a รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด (เดมิ) 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา 
มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย  นครพนม และกาญจนบุรี) (ล้านบาท) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด (ตามวิธีการเก็บข้อมูลที่ที่ปรึกษาเสนอใหม่) 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่ได้รับการก าหนดเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตาก 
สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย  นครพนม และกาญจนบุรี) (ล้านบาท) 

663,816 655,576 675,492 709,239 732,251 762,834 779,307 n/a 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ มวลอัตรา 
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดน (ร้อยละ
ต่อปี) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

     

ขยายตัวอย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน 3.2 -1.2 3.0 5.0 3.2 4.2 2.2 
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เป้าหมาย: การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 
Code 09030201: ตัวชี้วัด มูลค่าการลงทนุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัตสิ่งเสริมการลงทุน 
● มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ประกอบด้วย สงขลา ตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย มุกดาหาร นครพนม นราธิวาส และตราด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 94  6  0  
Measurable 81  3  6  
Controllable 64  29 7  
Affordable 43  36 21  
Comparable 8  54  38 
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ที่ผ่านมา BOI ได้มีการด าเนินการจัดท าข้อมูลโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรวมทั้งพื้ นที่ 

ในรายอ าเภอและรายต าบลที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ครอบคลุมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย มุกดาหาร นครพนม นราธิวาส และตราด จึงมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลโครงการการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนและโครงการลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมจาก BOI และน าข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมาใช้วัดค่าเป้าหมายได ้
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัด “มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท)” มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทฯ  ที่ก าหนดให้มีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในระยะ 5 ปี ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท โดยเสนอให้ปรับวิธีการวัดให้สอดคล้องกับการวัดค่าเป้าหมายรวมของแผนแม่บทเป็นการวัด “มูลค่าการลงทุนของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะ 5 ปี” โดยค านวณจากผลรวมของมูลค่าโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะ 5 ปี โดย BOI รักษาความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

มูลค่ าการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสงขลา 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตาก 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสระแก้ว 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี
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ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนครพนม 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนราธิวาส 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราด 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา n/a n/a n/a 13.0 1,746.0 148.0 566.0 6,636.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก n/a n/a 252.0 3,138.0 258.0 170.0 47.0 185.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว n/a   n/a n/a 1,358.0 37.0 0.0 565.0 5,832.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย n/a n/a 16.0 0.0 132.0 30.0 35.0 13.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี n/a n/a n/a 183.0 457.0 0.0 305.0 0.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย n/a n/a 14.0 302.0 0.0 200.0 20.0 200.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร n/a n/a n/a 330.0 0.0 0.0 20.0 0.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.0 0.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส n/a n/a n/a n/a 144.0 0.0 0.0 28.0 
มูลค่าการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด n/a n/a n/a 183.0 0.0 97.0 0.0 0.0 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
มูลค่าการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

     

10,000 ล้านบาท 10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน      645 1,573 12,894      
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เป้าหมาย: เมอืงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
Code 09030301: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) 
นิยามของตัวชี้วัด 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมถึงให้สิทธิพิเศษ 
บางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือ กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก 

เมืองน่าอยู่ หมายถึง เมืองที่มีสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียว เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสั งคม เช่น การจัดระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้ที่มี
รายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการจัดผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ใช้การตรวจสอบเมืองในระดับ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามผลการประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
อ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะประกาศผลเป็นประจ าทุกปี  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 73  27  0  
Measurable 53  47  0  
Controllable 57  43  0  
Affordable 57 43 0  
Comparable 7  57 36  
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม โดยข้อมูลการเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ระดับภาคและ

ระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะด าเนินการประกาศผลเป็นประจ าทุกปี โดยสามารถสืบค้นและนับจ านวนจาก datacenter.degp.go.th โดยอาจมี
เทศบาลบางแห่งที่มีการนับซ้ า เช่น ได้รับการประเมินเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่และระดับประเทศ (ได้รับการแสดงชื่อมากกว่า 1 ครั้ง ในปีหนึ่ง ๆ แต่ในกรณี
การแสดงผลให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยเลือกจากการได้รับการประเมินฯ ในระดับพื้นที่ หรือระดับภาค หรือระดับประเทศเท่านั้น) 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม โดยที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขั บเคลื่อนและ

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

จ านวนเมื องในเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู ่

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู ่

จ านวนเมือง /  ศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม  

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม  

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

n/a รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่       1  

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ า น ว น เมื อ ง ใ น 
เขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดนที่ ได้รับ
ก ารพั ฒ น า ให้ เป็ น 
เมืองน่าอยู ่

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

     

1 เมือง (สงขลา) 6 เมือง (ตาก 
สระแก้ว 
เชียงราย* 

กาญจนบุรี* 
หนองคาย* 
มุกดาหาร*) 

 3 เมือง 
(นครพนม 

นราธิวาส และ
ตราด) 

ผลการด าเนินงาน       1       
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