
เชื่อมโลก เชื่อมไทย ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ิมการลงทุนจากในและต่างประเทศ กระจายศูนย์กลางความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ09
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มข้ึน 

090001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาและผลักดัน 
ให ้ประเทศไทยเป ็นศูนย ์กลางในการกระจายสินค ้าทางภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขัน 
ให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้า ให้เกิดการส่งเสริมการลงทุน การยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ 
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยการต่อยอดการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อสร้างโอกาสและขยายฐานการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวก 
และการให้สิทธิพิเศษในการด�าเนินกิจการประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ เพื่อยกระดับ
รายได้ให้แก่ประชากรในพื้นท่ี โดยประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย เป้าหมายระดับประเด็น  
2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
และ (2) การลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ ซ่ึงมีส ่วนสนับสนุนโดยตรง 
ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด

 
 

 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวม  (Gross Provincial Product : GPP)  
ของจังหวัดในพื้นที่ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า  
ใ น ป ี  2 5 6 2  มี มู ล ค ่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ม ว ล ร ว ม  
(ณ ปีปัจจุบัน) เท่ากับ 2,163,185 ล้านบาท หรือ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก ่อนหน้าที่ร ้อยละ 1.42 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของพื้ นที่ เ ข ต เศ รษฐ กิ จพิ เ ศษ ท้ั งหมด  พบว ่ า  
มีแนวโน้มการเติบโตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้หมด ขยายตวัอย่างน้อยร้อยละ 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยในช่วงปี 2562 มีอัตราการขยายตัวจากปี 2560 ที่ร้อยละ 4.9 แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดให้มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5 ในปี 2565 จากมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจมีมูลค่า
เพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลจากการท่ีภาครัฐให้ความส�าคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุน 
ในพื้นท่ี เป็นปัจจัยส�าคัญที่สามารถสนับสนุนให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มข้ึน
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การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ได้รับการยกระดับ

090002 จ.2

 

 พิจารณาจากมูลค ่าการส ่งเสริม 
การลง ทุนในพื้ นที่ เ ขต เศรษฐกิ จพิ เศษ 
ทั้งหมด ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2564  
มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 
ทั้งสิ้น 1,850 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
974,227 ล้านบาท ซึ่งได้บรรลุค่าเป้าหมาย
ในช ่ ว ง  5  ป ี แ รก  ซึ่ ง เ ป ็ น ผลมาจ าก 
การสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนด้าน
การพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด มีมูลค่า 600,000 ล้านบาท

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รวมถึงการก�าหนดนโยบายและมาตรการท่ีดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และการบริหาร
จัดการ การอ�านวยความสะดวกเพื่อการรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

 อย่างไรก็ตาม นอกจากความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด - 19 ที่ส่งผลต่อ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก การด�าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีภาครัฐ 
ต้องด�าเนินการเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
โดย (1) การก�าหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับศักยภาพ 
ของพื้นที่และมีความต่อเนื่องในการพัฒนา (2) การด�าเนินการเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) การก�าหนด 
นโยบาย มาตรการ สิทธิพิเศษ ที่ดึงดูดและเอื้อให้เกิดการลงทุนโดยมีความสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย (4) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แตกต่างกันของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (5) การบริหารจัดการทรัพยากร 
ในพื้นที่ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต ้องการบรรลุในป ี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ในช่วงปี 2561 - 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 6.3 

 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในปี 2562 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
มูลค่า 1,395,573 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.68 จากปี 2561 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียในช่วง 5 ปี  
(2558 – 2562) คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.87 เป็นผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

090101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุน 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท 

 พิจารณาจากมูลค่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 
924,114 ล้านบาท จากการลงทุนทั้งสิ้น 1,689 โครงการ ซ่ึงมีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

090102

ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

090001

090101

090201

090301

090002

090102

090202

090302

090203

090303

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ในปี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงปี 2561 - 2565 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

 พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  โดยในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GPP ณ ปีปัจจุบัน) ของจังหวัดในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีมูลค่ารวม 535,206 ล้านบาท โดยขยายตัว  
ร้อยละ 6.10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (2558 - 2564 เท่ากับร้อยละ 3.54)  
เป็นผลให้สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564090201

 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 100,000 ล้านบาท 

 พิจารณาจากมูลค ่าการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้  ที่ ได ้ รับการอนุมัติการส ่ ง เส ริมการลงทุน  
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 มูลค่าการลงทุนรวมในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 55,127 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน 109 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 36,051 ล้านบาท และการจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 8,709 ราย วงเงินลงทุน 19,076  
ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 52.32 ของเป้าหมาย ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564090202

 เมืองในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุในปี 2565 จ�านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่ จ�านวน 2 เมือง 
(ระนองและชุมพร)

 การพัฒนาเมืองชุมพรและเมืองระนองตามแนวทางที่  4 การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส ่งเสริม 
วัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ (Green, Culture, Smart and Livable Cities) ที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 - 2565  โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการการพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ส�าหรับคนทุกกลุ ่มควบคู ่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนและกระตุ ้น 
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่หลากหลายและมีความทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  
อย่างไรก็ตาม สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564090203
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 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต ้องการบรรลุในปี 2565 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในช่วง 
ปี 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี

 พิจารณาเทียบเคียงจากอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนสะสมเฉล่ียตั้งแต่ปี 2561 - 2564 สูงถึงร้อยละ 21 ต่อปี  
ซึ่งในปี 2564 มีมูลค่าการลงทุนของโครงการท่ีเริ่มด�าเนินการลงทุนแล้ว (สะสมตั้งแต่ปี 2558 - 2564) กว่า 30,000 ล้านบาท  
โดยเพิ่มขึ้นจากในปี 2563 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 27,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สถานะในการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

090301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่า
การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 10,000 ล้านบาท

 มูลค่าการลงทุนในช่วงปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 16,112 ล้านบาท ประกอบด้วย 
การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่มด�าเนินการลงทุนแล้ว 6,315 ล้านบาท โครงการลงทุนของ 
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีพัฒนาซึ่งเป็นท่ีราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และนครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุน 
ในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและสงขลา 1,960 ล้านบาท การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 5,592 ล้านบาท  
และการจัดต้ังเขตปลอดอากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม) และคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรในเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซ่ึงขอรับสิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากร  
140 ล้านบาท เป็นผลให้มีสถานะบรรลุเป้าหมายในปี 2565

090302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 เมืองในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนที่ ได ้รับการพัฒนาให ้ เป ็นเมืองน ่าอยู ่มากขึ้น ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 จ�านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)

 ภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องได้บูรณาการการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (สะเดา) ให้เป็นเมืองน่าอยู่
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท�าและพัฒนาตามผังเมืองสะเดา ยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญให้ได้มาตรฐาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
ในพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนให้เมืองสะอาดและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ ยังได้น�าแนวคิดและเกณฑ์ประเมินเมือง 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นผลให้มีสถานะบรรลุเป้าหมายในปี 2565

090303 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ในช่วงปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 6.3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

090101

 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นการพัฒนา 
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะประตูเศรษฐกิจ 
ของภูมิภาคเอเชียในบริบทโลก โดยมุ่งเน้นให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบใน 3 จังหวัด 
ของภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและมีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน รวมท้ังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ โดยมีปัจจัย
ส�าคัญที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
และสร้างนวัตกรรมในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนท่ีจูงใจให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งปัจจัยส�าคัญ
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ี EEC พิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัดของจังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งในปี 2562 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่  EEC มีมูลค่ารวม 2,439,557  
ล ้ านบาท โดยขยายตั วร ้ อยละ 0 .68  จากป ี 
2561 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  
(2558 – 2562) คิดเป็นร้อยละ 2.87 ซึ่งส่วนใหญ ่
เป็นผลจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหลักในพ้ืนที่  
เ ช ่ น  อุ ต ส าหก ร รมป ิ โ ต ร เ คมี แ ล ะ เ คมี ภั ณฑ ์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน และอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ (EEC Project list) 
ที่ได้รับการอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2564 ได้มีการเร่งด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ 
ให ้ เป ็นไปตามแผนการด�าเ นินงาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร ้อมและสนับสนุนการด�าเนินการ 
ในด้านคมนาคม โลจิสติกส์ และดิจิทัล จ�านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการรถไฟความเร็วสูง  
เชื่อม 3 สนามบิน ได้มีการเวนคืนท่ีดิน การร้ือย้ายสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ก่อสร้าง และการโยกย้ายประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเปิดพื้นที่ก่อสร้างได้ในปี 2567 2) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะที่  3 ช ่วงที่  1 ได ้มีการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ (EHIA) และการส�ารวจ 
สภาพภูมิประเทศ (บนบก) เจาะส�ารวจสภาพธรณีวิทยาบนฝั ่งและภูมิสัณฐานทางกายภาพของท้องทะเล 
แล้วเสร็จ เพื่อให้มีการด�าเนินการก่อสร้างตามแผน ซ่ึงก�าหนดให้แล้วเสร็จในปี 2569 3) โครงการพัฒนา 
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งได้มีการออกแบบ ปรับถมที่ดิน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
และน�้าเย็น ก ่อสร ้างระบบประปา ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และระบบบริการน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 
เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F  
อยู ่ ในระหว่างการแก้ไขสัญญาเพื่อลงนามร ่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยคาดว่าสามารถเปิดให ้บริการ 
ได ้ ในป ี  2569 และ 5) โครงการศูนย ์ซ ่อมบ�ารุงอากาศยานอู ่ตะเภา (Maintenance Repair  
and  Overhaul : MRO) โดยโครงการ MRO จะถูกบรรจุในแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
รวมถึงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่  นอกจากนี้  ได ้มีการจัดท�าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC  
ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 กลุ ่ม ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่พัฒนา 
เกษตรกรรม และพื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป ็นต้นแบบของการพัฒนา 
พื้นที่และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

090101
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนา EEC ยังคงมีความท้าทายจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ส่งผลให้การด�าเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่บางโครงการ
และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีบางส่วนไม่เป็นไปตามแผน ประกอบกับความท้าทายในประเด็น 
ความเพียงพอของจ�านวนแรงงานที่มีทักษะสูงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ EEC ที่ยังคงขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ยังไม่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ การพัฒนาพ้ืนท่ีให้เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ต้องค�านึงถึงการควบคุม
และดูแลการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนา EEC บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2565 ภาครัฐ 
ต้องเร่งผลักดันการด�าเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีส�าคัญให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิด 
การลงทุนและรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และเร่งพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน 
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ังจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ EEC ขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนต้องเร่งจัดท�าผังเมืองรวมในพื้นที่ EEC และประกาศใช้ผังเมืองให้เป็นไปตามแผน 
เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC และเพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่เมือง 
เป็นไปอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

090102

 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มุ ่งเน้นให้เกิด 
การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ือดึงดูดให้เกิดการลงทุน 
จากทั้งในและต ่างประเทศ เพ่ิมการจ ้างงาน และยกระดับรายได ้และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่  
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ครอบคลุมและเพียงพอกับความต้องการ  
เพื่อเสริมศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น การให้สิทธิประโยชน์จูงใจนักลงทุนทั้งใน 
และต่างประเทศ การอ�านวยความสะดวกการลงทุนในด้านต่าง ๆ และการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน 
และศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลให้การลงทุนในพ้ืนที่ EEC เพ่ิมขึ้น  
และสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าเงินลงทุน
ของโครงการที่ได ้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี  
และฉะเชิงเทรา) ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 
มีมูลค ่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 924,114 ล ้านบาท  
จากจ�านวนโครงการลงทุน 1,689 โครงการ โดยใน 
ป ี  2564 มี โครงการที่ ได ้รับอนุมัติการส ่ง เสริม 
การลงทุน 415 โครงการ มูลค ่าเงินลงทุนรวม 
163,971 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 34 
ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุน 
ใน EEC และในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ดี มูลค ่าการลงทุนใน EEC ยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่ครอบคลุมและได ้มาตรฐานเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนา  
12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการขั้นสูง รวมถึงการก�าหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ 
ให ้ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศเข ้ามาลงทุนในพื้นที่  ส ่งผลให้เป ้าหมายมูลค ่าการลงทุน 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วงเงิน 500,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2561 - 2564 บรรลุค่าเป้าหมาย 
อย่างเป็นรูปธรรรม

 อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในภูมิภาคต่าง ๆ  
เริ่มคลี่คลายการฟื ้นฟูและกระตุ ้นเศรษฐกิจจะเป็นนโยบายส�าคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยการก�าหนดมาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเป ็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช ่วยกระตุ ้น 
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้ฟื้นตัวโดยเร็วและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส�าหรับประเทศไทย พื้นที่ EEC 
ซึ่งเป็นฐานการลงทุนหลักท่ีมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องเร ่งสนับสนุน 
ให้พื้นที่มีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และสามารถดึงดูด 
การลงทุนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม 
เป้าหมายที่ไทยมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของบริบทโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมทั้งส ่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
ท่ี เกี่ยวข ้องกับโครงสร ้างพื้นฐานด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี เช ่น ห ้องปฏิบั ติการวิทยาศาสตร ์
ส�าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการจัดตั้ง 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ท่ีให้มีการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดท�าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  
ให้ครอบคลุมในพื้นท่ีของการพัฒนา อาทิ เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ซึ่งพัฒนาพื้นที่ให ้เป็นต้นแบบนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนให ้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค ่าสูงและใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีการด�าเนินการ เช ่น 
เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) ที่มีการก่อสร้างโรงงานไบโอรีไฟนรี (Biorefinery) เพ่ือสนับสนุน 
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานชีวภาพ เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS)  
โดยการพัฒนาแพลตฟอร ์ม IoT และระบบวิ เคราะห ์ข ้อมูลในอุตสาหกรรม เมืองนวัตกรรมอาหาร  
( Food Innopol i s )  เพื่ อยกระดับและพัฒนาความสามารถในการแข ่ งขันอุตสาหกรรมอาหาร  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการ  
และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุน 
และพัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัลให้รองรับกับการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 2) เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการจัดต้ัง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม 
โดยด�าเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อขายหรือเช ่า มีเป ้าหมายเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ให ้รองรับกับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายพิเศษ และรูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) อาทิ กลุ ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์อนาคต กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนางานบริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS  
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและงานบริการในพื้นที่ อีกทั้งได้มีการจัด 
กิจกรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐและสมาคมการค้าของต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูล 
แก่นักลงทุน เพื่อชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ ดิจิทัล โลจิสติกส์  
และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Circular and Green Economy) รวมถึงการพัฒนา 
บุคคลากร การศึกษาวิจัยและเทคโนโลยี และการบูรณาการร ่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ 
และผู ้ประกอบการเพื่ อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของแรงงานให ้สอดคล ้องกับความต ้องการ 
ของตลาดแรงงานที่ยังคงมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การลงทุนในโครงสร ้างพื้นฐานส�าคัญและการพัฒนา 
สภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป ้าหมายในพื้นที่ ได ้ส ่งผลให ้การลงทุน 
ในพื้นท่ี EEC เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาคการผลิตสินค้าและบริการขั้นสูง 
ของอุตสาหกรรมเป ้าหมาย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายฐานองค ์ความรู ้และความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ เนื่องจากความต้องการแรงงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้    การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ได้ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนในกิจการของภาคเอกชนชะลอตัวลง 
และยังมีประเด็นความอ่อนไหวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่ที่อาจเกิดจากการลงทุน 
ในพื้นที่อุตสาหกรรม ดังนั้น ภาครัฐจึงควรจัดเตรียมแผนหรือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาพ้ืนท่ี EEC เป็นฐานการลงทุนท่ียกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการในระยะต่อไป ภาครัฐต้องเร่งด�าเนินการยกระดับ
ทักษะและองค์ความรู ้ของแรงงานท้ังในและนอกพื้นที่ให ้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพ่ิมศักยภาพให้แก ่ผู ้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่ ในการประกอบ 
ธุรกิจเพื่อให ้ได ้รับประโยชน์จากการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งก�าหนดมาตรการจูงใจนักลงทุนจากทั้งใน 
และต่างประเทศที่สามารถจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส�าคัญให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุน นอกจากนี้ ควรมีการจัดเตรียมแผน 
เพื่อป้องกันและจัดการผลกระทบในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในอนาคต 
เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นฐานการลงทุนส�าคัญที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียด
ของรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชุมพร - ระนอง และพ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาให้เป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์ของภาคใต้ในการเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ  
และเป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์หลักของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคฝั ่งอันดามัน พัฒนา 
การท่องเที่ยวเช่ือมโยงอ่าวไทยและอันดามัน และการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชน  
และเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง โดยปัจจัยหลักที่ส�าคัญต่อการด�าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทั้งการผลิตและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาดที่ทันสมัย 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการในพื้นที่ นอกจากนี้ กลไกการขับเคลื่อน 
ต้องมีการก�าหนดนโยบายและการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานพัฒนาสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์
ที่ตั้งไว ้ ซึ่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ ์  2564 ก�าหนดให ้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อให้เกิดการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของพื้นท่ี ก�าหนดเป้าหมายอัตราขยาย
ตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2562 
มูลค ่าผลิตภัณฑ ์มวลรวม (GPP ณ ป ีป ัจจุบัน)  
ของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีมูลค่า
รวม 535,206 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 6.10 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ ่านมา ซึ่งเป ็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ และขยายตัวสูงกว่าช่วง 5 ปีก่อนหน้า 

การด�าเนินการที่ผ่านมา การขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน 
มีความก้าวหน้ามาเป ็นล�าดับ ซ่ึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ร ่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส�าคัญ 
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ โดยกระทรวงคมนาคมได ้มีการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียม 
ความพร ้อมในพื้นที่และเช่ือมโยงกับพื้นที่ เศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ในส ่วนท่ีด�าเนินการแล ้วเสร็จ ได ้แก ่  
การปรับปรุงท่าเทียบเรือระนอง (ท่าเทียบเรือ 1 และ 2) และการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือระนอง
กับกลุ่มประเทศ BIMSTEC การพัฒนาศักยภาพและสิ่งอ�านวยความสะดวก/ความปลอดภัยในท่าอากาศยาน 
ชุมพรและท่าอากาศยานระนอง และส่วนท่ีอยู ่ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ การขยายทางหลวงหมายเลข 4 
สายชุมพร - ระนองเป็น 4 ช ่องจราจร การศึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดท�ารายงานผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินโครงการรถไฟทางคู ่ช ่วงชุมพร - ท่าเรือน�้าลึกระนอง การศึกษาความเหมาะสม 
และออกแบบเบื้ อ งต ้นการพัฒนาโครงสร ้ า งพื้ นฐานด ้ านคมนาคมขนส ่ ง เพื่ อ เ ช่ือมโยงการขนส ่ ง 
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) การศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส�าราญขนาดใหญ่
และส�ารวจออกแบบท่าเรือส�าราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั ่งอันดามัน การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่ที่เกาะสมุย ส�าหรับโครงการพัฒนา 
ด้านอื่น ๆ ที่ด�าเนินการในช่วงที่ผ ่านมา อาทิ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  
การสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรครบวงจรโดยการก่อสร้างโรงอบแห้งสมุนไพรที่โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร  
ของกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการด ้านการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
ในกลุ ่มผู ้ประกอบการใหม ่และกลุ ่มปรับตัวสู ่การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ประมงแปรรูป พ้ืนที่ก ลุ ่มจังหวัด 
ภาคใต้อ่าวไทยของสถาบันอาหาร โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ ่งสง (ทั้งระบบ) เทศบาลเมือง 
ทุ ่งสง นครศรีธรรมราช การวางท่อขยายขอบเขตจ่ายน�้าและโครงข่ายท่อจ่ายน�้าประปาในพื้นที่เศรษฐกิจ 
และพื้นที่ท ่องเที่ยวส�าคัญเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการ 
เสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการแต่งต้ัง 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

090201

(ปี 2558 – 2562) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.54 ทั้งนี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมาจากมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการที่พัก ซ่ึงสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่
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คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ พ.ศ. 2564 เพื่อเป ็นกลไกก�าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงครอบคลุมการด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจ 
ใน 4 ภาค ซึ่งรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคล่ือนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
เร่ิมการด�าเนินงานในปี 2562 จึงอยู ่ในช่วงต้นของการพัฒนาซึ่งต้องมีการเร่งเตรียมความพร้อมของพื้นที ่
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม เช่น ถนน 
รถไฟ สนามบิน และท่าเรือ ซึ่งต ้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานและได้รับการยอมรับจากภาคส่วน 
ในพื้นท่ี ประกอบกับในช่วงท่ีผ่านมา (กรกฎาคม 2562 - มกราคม 2564) ไม่มีกลไกคณะกรรมการระดับชาต ิ
ในการก�ากับดูแลและขับเคล่ือนการด�าเนินงาน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการ กพศ. และมีการ
ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุดภายใต้ กพศ. รวมท้ังมีการต้ังกลไกระดับพ้ืนท่ีในแต่ละจังหวัดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่ปฏิบัติและผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในจังหวัดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ควรบูรณาการและเร่งขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามกรอบนโยบายและแนวทางที่ กพศ. 
ก�าหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะการก�าหนดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน การยกระดับการผลิต 
และแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ และการเร่งพัฒนาโครงการ
ส�าคัญให้แล้วเสร็จตามแผน เช่น การผลักดันป่าชายเลนระนองสู ่มรดกโลก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เกาะพยาม การพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล (Royal Coast) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว Thailand Riviera  
การพัฒนาศักยภาพและการให้บริการของท่าเรือระนอง การพัฒนาศักยภาพและส่ิงอ�านวยความสะดวก 
และความปลอดภัยของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและสุราษฎร ์ธานี และการเชื่อมโยงโครงข ่าย 
ระบบรา ง เพื่ อ ส นับส นุน กิ จกร รมทา ง เ ศ รษฐ กิ จ เ ชื่ อ ม โ ย ง ในพื้ น ท่ี และกั บพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จ อื่ น  ๆ  
และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ี
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การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ิมขึ้น 100,000 ล้านบาท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

090202

 การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาค 
ฝั ่งทะเลอันดามัน เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้ง 
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสู ่นานาชาติ โดยให้ความส�าคัญกับการยกระดับ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้สามารถรองรับการลงทุนและสนับสนุนการเป็นฐาน
เศรษฐกิจใหม่ การพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับการผลิตสินค้าและบริการเป้าหมาย 
การก�าหนดมาตรการจูงใจให้เกิดการลงทุน การด�าเนินการด้านตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
และการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการมีส ่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในพื้นท่ี และการมีกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ประสาน 
สอดรับกันทั้งในส่วนกลางและในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนให้บรรล ุ
เป้าหมายของการลงทุนเพิ่มข้ึน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการลงทุน 
ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้  (จังหวัดชุมพร  
ระนอง สุ ราษฎร ์ ธานี  และนครศรี ธรรมราช ) 
มี โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น  
ในป ี  2564 จ�านวน 30 โครงการ รวมมูลค ่า 
เงินลงทุน  13,311 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.98 
ของโครงการที่ เสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ทั้ งหมด  และขยายตั ว เพิ่ มขึ้ นจากป ีที่ ผ ่ านมา 
ประมาณร ้ อยละ  75  โดย เป ็ นการลงทุ น ใน  
3 กิจกรรมหลัก ประกอบด ้วย กิจการบริการ 
แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ

การลงทุนในพื้นที่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ผลผลิตทางการเกษตร และการลงทุนในอุตสาหกรรมเบา และมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในพื้นที่ 1,776 ราย 
วงเงินลงทุน 3,187 ล้านบาท ส�าหรับในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 มูลค่าการลงทุนรวมในพื้นที่
เพิ่มขึ้น 55,127 ล้านบาท (ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 109 โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น  
36,051 ล้านบาท และการจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 8,709 ราย วงเงินลงทุน 19,076 ล้านบาท) โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 52.32 ของเป้าหมาย ณ ปี 2565 ที่ต้องการให้มูลค่าการลงทุนในช่วง 5 ปี (2561-2565) เพิ่มขึ้น  
100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต้ังแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบ 
กับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จนถึงปัจจุบัน และอาจยังต้อง 
ใช ้เวลาในการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจอีกระยะหนึ่ง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู ้ประกอบการ 
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ดังนั้น จึงต้องเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานและดึงดูดการลงทุนในปี 2565 
เพื่อให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา  การพัฒนาเพื่อให ้พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้สามารถดึงดูดการลงทุน 
ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ได้มุ ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับประสิทธิภาพของภาคการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถ 
และศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมรองรับการเป็นฐานการลงทุนส�าคัญของภาคใต้ โดยมีการพัฒนาส�าคัญ 
อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เช่น การเพิ่มศักยภาพท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมโยง 
กับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนารถไฟทางคู ่สายใหม่ 
ช่วงชุมพร - ระนอง การปรับปรุงท่าอากาศยานในพ้ืนท่ี โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ ่งสง  
(ทั้งระบบ) เทศบาลเมืองทุ ่งสง นครศรีธรรมราช โครงการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การผลักดัน 
ป่าชายแดนระนองสู ่มรดกโลก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางน�้า การสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร และโครงการพัฒนา
เมืองน่าอยู ่และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เอื้อต ่อการลงทุนและการอยู ่อาศัยทั้งในด้านภูมิทัศน์  
บริการสาธารณสุข ความทันสมัยและปลอดภัย นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กพศ.) ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564  
ปัจจุบันอยู ่ระหว่างพิจารณารายละเอียดของการขับเคล่ือนในแต่ละด้านและจะน�าเสนอคณะรัฐมนตร ี
เพื่อก�าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ภาค ซึ่งรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ และสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู ้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งในระดับ
สูงอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดึงดูดการลงทุนในกิจการเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาแผนการด�าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา โดยการก�าหนดนโยบายและมอบหมายหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง 
เร่งด�าเนินงานขับเคลื่อนในแต่ละด้านดังกล่าวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชน 
ในพื้นท่ี และส่งผลให้การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น

090202

09เขตเศรษฐกิจพิเศษ

375



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นประเด็นท้าทาย 
ส�าคัญในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจหลัก 
ในพื้นที่ชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู ้ประกอบการในบางกิจการ โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ การประสานขับเคลื่อนการพัฒนาระหว่างส่วนกลาง 
และในระดับพื้นที่ ให ้ มีการบูรณาการอย ่างเป ็นระบบ และการประชาสัมพันธ ์ที่ เข ้าถึงกลุ ่มเป ้าหมาย 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างการรับรู ้และการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการก�าหนดมาตรการเพื่อส ่งเสริมการลงทุนและมาตรการสนับสนุนป ัจจัยที่ เอื้อต ่อการลงทุน 
ในด้านอื่น ๆ ในลักษณะเฉพาะส�าหรับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน เป็นประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให ้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ทั้งในด้านความต่อเนื่อง 
เชิงนโยบายและความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการส�าคัญที่แล้วเสร็จหรือมีแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน 
ในระยะต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ควบคู ่กับการเร ่งพัฒนา 
ด ้านโครงสร ้างพื้นฐานและสิ่ งอ�านวยความสะดวกให ้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่อง การก�าหนดนโยบาย/มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
ในรูปแบบ Cluster เครือข่ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ ่มธุรกิจและสถาบัน 
ที่ รวมตัวกันด�าเนินกิจการที่ เชื่อมโยงหรือส ่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยน�าศักยภาพของพ้ืนที่ 
มาใช้ให ้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมเอื้อต ่อการลงทุน สร ้างโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู ้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเร่ิมต้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและผู ้ประกอบการในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ตลอดจน 
สนับสนุนให้กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับ  
เพื่อให้สามารถดึงดูดการลงทุนมายังพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ในลักษณะเฉพาะส าหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 69 
เป็นประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุน  70 

 71 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 72 
ในการดึงดูดการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ 73 
ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท้ังในด้านความต่อเนื่องเชิงนโยบายและความก้าวหน้า74 
การด าเนินงานโครงการส าคัญที่แล้วเสร็จหรือมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในระยะต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่ น 75 
ให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก76 
ให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง การก าหนดนโยบาย/มาตรการส่งเสริมการลงทุน77 
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในรูปแบบ Cluster เครือข่ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและ78 
วัฒนธรรมของกลุ่มธุรกิจและสถาบันที่รวมตัวกันด าเนินกิจการที่เชื่อมโยงหรือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  79 
โดยน าศักยภาพของพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการลงทุน 80 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ81 
ชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ีได้รับประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุน82 
ให้กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่มีการบูรณาการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับ เพื่อให้สามารถ83 
ดึงดูดการลงทุนมายังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 84 
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การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 เมืองระนองและเมืองชุมพรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้มีขยายตัวของการลงทุนและรองรับ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป ็นการใช ้ฐานทรัพยากรที่มีอยู ่ ในพื้นที่ 
ที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายมาต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความสมดุลกับการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เมืองให้มีความทันสมัยและน่าอยู ่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน โดยมุ ่งเน้นให ้
มีการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นท่ีเมืองให้เป็นศูนย์กลางความเจริญเพื่อรองรับการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ ผ่านกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยมีปัจจัยส�าคัญท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเมืองน่าอยู ่ ได้แก่ การวางผังเมืองและผังการใช้ประโยชน ์
ที่ดินอย่างเหมาะสม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  
การบริหารจัดการเมืองอย ่างมีประสิทธิภาพทั้งในด ้านสิ่งแวดล ้อม การจัดการขยะ ระบบการจราจร 
และขนส่งสาธารณะ การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข และการศึกษาได ้อย ่างทั่วถึง และการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ์สิน 
ของประชาชนในพื้นท่ี 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระนองและเมืองชุมพรให้เป็นเมืองน่าอยู  ่
ของพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ มีความก ้าวหน ้ามาอย ่างต ่อเนื่อง โดยส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกับ JICA ศึกษาแนวคิด กระบวนการวางแผน และสนับสนุน 
การด�าเนินงานพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองระนอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน 
ของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่ งป ัจจุบันด�าเนินโครงการน�าร ่องภายใต ้การสนับสนุนงบประมาณ 
จาก JICA แล้วเสร็จ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์และสนามกีฬา 
เทศบาลเมืองชุมพร และโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะในเทศบาลเมืองระนอง  
(พื้นที่หน้าโรงพยาบาลระนอง และบริเวณศาลพ่อตาขิง) ส�าหรับโครงการอื่น ๆ ที่เสนอในแผนปฏิบัติการ 
ภายใต้โครงการศึกษาฯ ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลเพ่ือด�าเนินการในระยะต่อไป

 นอกจากนี้ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งอ�านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้ครอบคลุมและสามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองสู ่ เมืองน่าอยู ่ที่ เอื้อต่อ 
การอยู่อาศัยของคนทุกกลุ่มในเมืองระนองและชุมพร อาทิ โครงการก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 4006 สานราชกรูด (จ.ระนอง) – หลังสวน (จ.ชุมพร)  โครงการพัฒนาถนนเลียบชายทะเล (Royal Coast) 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว Thailand Riviera เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการยกระดับการบริการ 
ทางสาธารณสุขให ้ ได ้มาตรฐานและมีการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อรองรับการให ้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ และโครงการสร้างความเข้มแข็งการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาเมืองชุมพร 
เป ็นเมืองน ่าอยู ่ ซ่ึ งอยู ่ ระหว ่างจัดท�าระบบเฝ ้าระวังฉุกเฉิน รวมทั้ งการบริหารจัดการทางทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเมือง 
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การด�า เนินการที่ ผ ่ านมา  การพัฒนาเ มืองชุมพรและเมืองระนองตามแนวทางที่  4  การอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ (Green, Culture, Smart 
and Livable Cit ies)  ที่ ได ้ก� าหนดไว ้ ในแผนปฏิบั ติการการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  ้
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 - 2565  โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
เมืองน ่าอยู ่ส� าหรับคนทุกกลุ ่มควบคู ่ ไปกับการสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้ อต ่อการลงทุนและกระตุ ้น 
ให ้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่หลากหลายและมีความทันสมัย เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพื้นท่ี นอกจากน้ี มีโครงการพัฒนาที่ส�าคัญที่สนับสนุนการเป็นเมืองน่าอยู่ อาทิ การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การจัดภูมิทัศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและงานอ�านวยความปลอดภัย 
ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวบ่อน�้าร้อนรักษะวารินและอุทยานวังมัจฉา จ.ระนอง การพัฒนา
เมืองแห่งความเท่าเทียมส�าหรับผู ้สูงอายุและคนพิการ การพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย ์
และสาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อป้องกันอาชญากรรม (ติดต้ังระบบ CCTV) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
การปรับปรุงและขยายระบบประปา และการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลกระทบต ่อการบรรลุเป ้าหมายแผนย ่อย ประเด็นท ้าทายในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองระนอง เมืองชุมพร ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ส�าหรับคนทุกกลุ ่ม เป็นประเด็นของการวางแผน 
และขับเคลื่อนแผนสู ่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาเมืองหลายโครงการที่ยังอยู ่ระหว่างการด�าเนินงาน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
อยู ่ระหว่างการวางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้เกิดผลได้ตามแผน  
นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละระดับท่ีต้องบูรณาการให้เกิด 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน และการจัดตั้งกลไกเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานเรื่องเมืองน่าอยู  ่
ให้เกิดความต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังมีประเด็นท้าทายในด้านการเสริมสร้างความเข้าใจของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนและประชาชนต่อบริบทของการเป็นเมืองน่าอยู่ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การพัฒนาระนองและชุมพรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้
ให ้ เป ็นเมืองน ่าอยู ่ ให ้บรรลุเป ้าหมายและเกิดความยั่งยืน ควรมีกลไกในการบริหารจัดการขับเคลื่อน 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่เพื่อติดตามเร่งรัดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  
ควรให้ความส�าคัญกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมของจังหวัดและสนับสนุนให้มีการจัดท�าผังเมืองรวมระดับย่อย  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและมีแผนการด�าเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือให้เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
รวมทั้งควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา
เมือง นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญให้ได้มาตรฐานและสามารถรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจ 
ในเมือง พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
และบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและเพียงพอ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลให้ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับคนทุกช่วงวัย
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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 ก า รพัฒนา เ ขต พัฒนา เ ศ รษฐกิ จพิ เ ศษ
ชายแดนใน 10 พ้ืนท่ีเป้าหมาย (ตาก สระแก้ว สงขลา 
ตราด มุกดาหาร หนองคาย นครพนม เชียงราย 
กาญจนบุรี และนราธิวาส) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เพื่อกระจายความ
เจริญสู ่ภูมิภาค ยกระดับรายได ้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงบริเวณชายแดน 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ 
และประเทศ ซึ่งในการเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
ด�าเนินการโดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากร 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ที่มีอยู ่เดิมให้มี
ความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพของพื้นที่ให ้ 
เอื้อต่อการค้า การลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว 
ร ว ม ทั้ ง ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น พื้ น ที่ ม ี
ความเข้มแข็งและสามารถใช้โอกาสจากการพัฒนา 
ในพื้นที่ ในการประกอบกิจการ ตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ให ้ลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ยกระดับผลิตภาพ
การผลิต เพิ่มการจ้างงานและรายได้ให้ประชาชน และเกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยปัจจัยความส�าเร็จที่ต้องให้ความส�าคัญ ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการในพ้ืนที่โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกด้านการลงทุน การพัฒนาฝีมือ

จ.3

เขตพัฒนาพิเศษชายแดน (10 พื้นที่เป้าหมาย)
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แรงงาน การพัฒนาผู ้ประกอบการและบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
ในพื้นที่ การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดน  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กับพื้นที่ส�าคัญของประเทศ เช ่น พื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการส่งสินค้าออก 
ไปยั งประเทศในภูมิภาคต ่างๆ เช ่น ด ่ านศุลกากร/ด ่ านพรมแดน ท ่า เรือ  และสนามบิน เป ็นต ้น  
และการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ให้แก่ประชาชนและจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันการขับเคล่ือนการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ส่งผลให้พื้นที่เริ่มมีความพร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มมากขึ้น 
โดยระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทยอยแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 และคาดว่าส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จในปี 2567 
อย่างไรก็ดี การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน 
และสามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและควบคุม 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยและการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการก�าหนดนโยบายระหว่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้านที่ส ่งผลต่อการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ

สถานะการบรรลุเป้าหมาย การจัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปัจจุบันมีเพียง 3 ระดับ  
คือ การจัดท�าข้อมูลในระดับประเทศ (GDP) ระดับภาค (GRP) และระดับย่อยที่สุดคือจังหวัด (GPP) จึงขาด
ข้อมูลที่สามารถน�ามาใช้ประเมินการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับต�าบลได้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2561 - 2564 การขับเคลื่อน 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ส่งผลให้มีโครงการลงทุนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนเกิดข้ึนในพ้ืนที ่
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีอัตราการเติบโต 
ของมูลค่าการลงทุนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2561 - 2564 สูงถึงร้อยละ 21 ต่อปี ซ่ึงในปี 2564 มีมูลค่าการลงทุน 
ของโครงการท่ีเริ่มด�าเนินการลงทุนแล้ว (สะสมตั้งแต่ปี 2558 - 2564) กว่า 30,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 
จากในปี 2563 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 27,000 ล้านบาท โดยประเภทกิจการส�าคัญที่มีการลงทุนในพื้นที ่
ส่วนใหญ่เป ็นกิจการการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ถุงมือยาง) อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก  
อาหารสัตว ์ ผลิตภัณฑ์ยาง/แปรรูปยางขั้นต ้น เคร่ืองนุ ่งห ่ม วัสดุก ่อสร ้าง และไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  
อีกทั้งยังส ่งผลให้มีการลงทุนในกิจการที่ เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ โดยภาคเอกชนท้องถิ่น การจัดต้ังธุรกิจใหม  ่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 2,000 ราย และการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 
และสงขลาที่เปิดให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่แล้ว นอกจากนี้ การลงทุนจากภาครัฐในการด�าเนินโครงการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่พื้นท่ี ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการที่ เพียงพอและได ้มาตรฐาน ได ้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
มากขึ้น และสามารถเดินทางและประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจข้ามพรมแดนได้สะดวกและรวดเร็วจากการ 
เพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร และการพัฒนาถนนสายหลักและสายรองที่ช่วย 
ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดน นอกจากนี้ การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนยังสนับสนุน 
ให้เกิดการขยายกิจการต่าง ๆ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ได้ช่วยกระตุ ้นการบริโภค  
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
ซึ่งสถานการณ์การพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในปีที่ผ ่านมาจะส่งผลให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบรรลุ 
ตามเป้าหมายได้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีความก้าวหน้าและเกิดผล 
เป ็นรูปธรรมมาอย ่างต ่อเนื่อง ซึ่ ง ท่ีผ ่านมาหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องท้ังส ่วนกลางและพื้นที่ ได ้ขับเคลื่อน 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท้ัง 10 แห่ง ตามองค์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ การเร่งรัดพัฒนา 
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพสูงข้ึน 
ท้ังด้านคมนาคมขนส่ง ด่านศุลกากร  สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และอาคารสาธารณสุข เช่น โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชุมชนชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
โครงการพัฒนาด่านเศรษฐกิจพิเศษของกรมปศุสัตว์ การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในระดับสูงสุด 
ผ่อนปรนเงื่อนไขส�าหรับ SMEs และก�าหนดกิจการเป้าหมายส�าหรับการลงทุน รวมทั้งผ่อนปรนเง่ือนไข 
การจัดตั้ งคลั งสินค ้ า ทัณฑ ์บน การบริหารจัดการแรงงานต ่างด ้ าวข ้ ามพรมแดนให ้มีความสะดวก 
และถูกกฎหมายควบคู่ไปกับการตรวจและประกันสุขภาพเพ่ือลดผลกระทบจากโรคติดต่อ การบริหารจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการลดและป้องกันปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของกรมอนามัย การจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุนและแรงงานซ่ึงปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วครบทุกพื้นที่ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการลงทุนประกอบกิจการ และการจัดหาพ้ืนที่ราชพัสดุเพ่ือน�าร ่องการลงทุน 
ซึ่งป ัจจุบันเอกชนและ กนอ. เช ่าด�าเนินกิจการแล้ว 5 พ้ืนที่จาก 8 พ้ืนที่  โดยเฉพาะเขตฯ สระแก้ว  
และเขตฯ สงขลา มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ และมีนักลงทุนเข้าใช้พ้ืนท่ีด�าเนินกิจการแล้ว 
นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและผู ้ประกอบการประมาณ 10,000 คนต่อปีของกระทรวง
แรงงาน และพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการผ่านโครงการกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
เพ่ือให้เอกชนมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจและขยายการลงทุน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลการประกอบธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ
อ�า เภอเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษในระดับพื้นที่  โดยคาดว ่า 
การด�าเนินงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน โครงการพัฒนาที่ส�าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เริ่มทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งคาดว่า 
โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนได้อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ด ี
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง และกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มีนโยบาย/ 
มาตรการการควบคุมการระบาดที่เข ้มงวดขึ้นและการปิดกิจการบางประเภท อาทิ ร ้านอาหาร โรงแรม  
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ต ้องพ่ึงพา 
แรงงานต่างด้าว และอุตสาหกรรมการบริการ และยังส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้อง 
ลดการเดินทางและการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน ประเด็นดังกล่าวถือเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและพื้นที่ในการสนับสนุนโครงการ/มาตรการที่จะช่วยเหลือให้ภาคเอกชนสามารถ 
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ด�าเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มาตรการช่วยเหลือภาคเอกชน 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตฯ สระแก้ว และสงขลา โดยยกเว้น 
ค่าเช ่าที่ดินและยกเว ้นค ่าบริการบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกในปีแรก และช่วยเหลือประชาชน 
ให้สามารถใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากที่สุด อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 เป็นโอกาสของกิจการบางประเภทที่ลงทุนในเขตฯ ซ่ึงตรงกับความต้องการของตลาดโลก 
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตถุงมือยางในเขตฯ สงขลา ซ่ึงการรักษาและควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
ของสินค้าและการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องเป็นประเด็นที่ส�าคัญ 
ทั้งนี้  หากสามารถบริหารจัดการความท้าทายฯ ได้อย ่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนให้เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกิดการขยายตัวของการลงทุนและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ข ้อเสนอแนะในการบรรลุ เป ้าหมายแผนย ่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษในระยะต ่อไป 
ควรมีการทบทวนกิจการเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและบริบท 
การพัฒนาของพื้นที่ที่ เปลี่ยนแปลงไป เร ่งรัดการลงทุนในพ้ืนท่ีพัฒนาโดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ตราด นครพนม และกาญจนบุรี และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
และดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนในประเทศและต ่างประเทศ ส ่งเสริมให ้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แต่ละแห่งมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานในระดับภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่ เอื้อต ่อการประกอบธุรกิจและสนับสนุนให ้ เกิดการน�าวัตถุ ดิบในพ้ืนท่ีมาแปรรูปเพ่ือสร ้างมูลค ่าเ พ่ิม 
ให ้มากขึ้น ยกระดับคุณภาพการผลิตที่ ใช ้ เทคโนโลยีสูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพของแรงงานในพื้นท่ี 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่สามารถด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 10,000 ล้านบาท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไม่เพียงจะสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หากแต่ยังช่วยยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย โครงการท่ีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และด�าเนินการลงทุนแล้ว  
โครงการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นท่ีพัฒนาซึ่งเป็นที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ และการลงทุนในกิจการที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐ
จ�าเป็นต้องพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีความพร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มมากขึ้น 
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน/ผู ้ประกอบการให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ตามเป้าหมาย โดยสนับสนุน 
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนา อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก การจัดหาพื้นท่ีราชพัสดุและบริหารจัดการให้เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เช่าด�าเนินกิจการ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและการพัฒนาทักษะฝีมือ 
แรงงาน รวมทั้งการก�าหนดมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการให้ 
สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอ�านวยความสะดวก 
ต่อการลงทุน เช่น การจัดตั้งและให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุนและแรงงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การผลักดันให้มี 
การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติข้ึนใหม่เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แทนคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ถูกยกเลิกไป การครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราช
พัสดุของราษฎรในบางพื้นท่ี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
ของภาคเอกชน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนได ้บรรล ุ
เป ้าหมายตามที่ก�าหนดในปี 2565 แล้ว โดยใน 
ช่วงปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นรวม 
ประมาณ 16,112 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุน 
ที่ได ้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่ม
ด�าเนินการลงทุนแล้ว 6,315 ล้านบาท โครงการ
ลงทุ นของภาค เอกชนใน พ้ืนที่ พัฒนาซึ่ ง เป ็ นที ่
ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
และนครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและสงขลา 1,960 ล้านบาท การจัดต้ังธุรกิจใหม่ 5,592 
ล้านบาท และการจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ประเภทอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม) และคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรในเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา ซึ่งขอรับสิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากร 140 ล้านบาท โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
เป็นโอกาสของกิจการบางประเภทท่ีลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การผลิตถุงมือยางในเขตฯ 
สงขลา เนื่องจากมีความต้องการใช้ถุงมือยางในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีการขยายก�าลังการผลิตในไทย 
เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ดังกล่าว ซึ่งยังคงมีความต้องการต่อเนื่องในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ การลงทุน
ในกิจการบางประเภทที่ด�าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้เชื่อมโยงและเกิดเป็นคลัสเตอร์
การผลิตในพ้ืนท่ีมากข้ึน เช่น การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งไปประกอบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) การผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
น�้ าตาล น�้ า เชื่อม ขนมเค ้ก ในเขตฯ สระแก ้ว  
การผลิตถุงมือยางในเขตฯ สงขลา และการผลิต 
ไฟฟ้าจากชีวมวลในเขตฯ หนองคาย ซ่ึงในระยะ 
ต ่ อ ไปมี แนว โน ้ มที่ จ ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง เป ็ นส ่ วนหนึ่ ง 
ของห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคและนานาชาต ิ
จึ ง จ� า เ ป ็ นต ้ อ ง ให ้ ค ว ามส� า คัญ กับกา ร เพิ่ ม ขี ด 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ 
และเพิ่ มศั กยภาพของผู ้ ประกอบการไทยให ้มี
บทบาทในตลาดการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช ่วงป ี  2561-2564 รัฐบาลได ้สนับสนุนการพัฒนาองค ์ประกอบส�าคัญ 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนมาอย ่างต ่อเนื่องเ พ่ือดึงดูดการลงทุนเข ้ามาในพื้นที่  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพื้นท่ีโดยรอบ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในระดับสูง และการผ่อนปรนเง่ือนไขให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได ้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตฯ อาทิ  
การก�าหนดวงเงินลงทุนขั้นต�่าเพียง 500,000 บาท รวมทั้งการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการเช ่าที่ดิน 
ในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. เพื่อกระตุ ้นให้เกิดการลงทุน เช่น ยกเว้นค่าเช่าที่ดินและค่าบ�ารุงรักษา 
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ส่ิงอ�านวยความสะดวกในป ีแรกที่ เริ่มท�าสัญญาเช ่า นอกจากนี้  ยังได ้ จัดต้ังและเป ิดให ้บริการ OSS  
ด้านการลงทุนและแรงงานในเขตฯ ทั้ง 10 แห่ง บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และจัดหา
พื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช ้เป ็นพ้ืนที่พัฒนาส�าหรับการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 
การด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษอย ่างต ่อเนื่องผ ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน ์ต ่าง ๆ  
โดยในปี 2564 มีโครงการท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ (จังหวัดเชียงราย) ของกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงอ�านวยความสะดวกให้ภาคเอกชน
ในการรวบรวมและกระจายสินค้า และเป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ที่ด�าเนิน
การพิธีการเกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว เพ่ือสนับสนุนการค้าและการขนส่งทางถนนตามแนว 
เส ้นทาง R3A (เชียงราย - คุนหมิง )  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ ง เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน โครงการจัดท�าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การด�าเนินงานดังกล่าวได้สนับสนุนให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดนเพิ่มขึ้น

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ป ัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว ่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. 2564 แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนา 
เศรษฐ กิจพิ เศษชายแดนในช ่ ว งที่ สถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิ ด -19  ยั ง ไม ่ คลี่ คลาย  
เป ็นความท้าทายที่ส�าคัญต่อการกระตุ ้นให ้การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตฯ เพ่ิมข้ึนอย่างต ่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
การเร ่งรัดภาคเอกชนท่ีได ้ รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้ด�าเนินการ 
ลงทุนอย ่ างต ่อ เนื่ อง  และการตัดสินใจเข ้ ามาลงทุนของนักลงทุน/ ผู ้ประกอบการใหม ่ ท้ั งชาวไทย 
และชาวต่างชาติ รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนในเขตฯ นอกจากนี้  ในบางพ้ืนที่ 
พัฒนาในเขตฯ ยังคงมีราษฎรอยู่ในพื้นท่ี ท�าให้เอกชนและ กนอ. ยังไม่สามารถเข้าไปใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว 
เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนได ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุ เป ้าหมาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน 
ในระยะต่อไปควรเน้นส่งเสริมให้การลงทุนในพื้นที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนและกิจการเป้าหมายในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่และสถานการณ์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังสามารถแข่งขันได้ สนับสนุนให้กิจการ
ที่ลงทุนในพื้นที่เกิดเป็นคลัสเตอร์การผลิตครบวงจรและเชื่อมโยงไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ และควร
เร่งรัดการด�าเนินโครงการลงทุนของเอกชนผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให ้
เกิดการจ้างงานและกระตุ ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่  นอกจากนี้  ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ ์ 
เชิงรุกผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมและเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น 
ให ้แก ่นักลงทุนกลุ ่มเดิมและขยายฐานนักลงทุนกลุ ่มใหม่ ๆ ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนท้ังจากในและต่างประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานในช่วงปีที่ 1 - 5 เน้นการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา โดยมีปัจจัยส�าคัญสู ่ความส�าเร็จ ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การบริการสาธารณะที่เป็นระบบ 
และเพียงพอ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่มากขึ้น ท้ังน้ี ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ได้แก่ การวางและจัดท�าผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการเผชิญ 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2564 มีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดในปี 2565 
ค่อนข้างสูง เนื่องจากภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องได้บูรณาการการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สงขลา (สะเดา) ให้เป ็นเมืองน่าอยู ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท�าและพัฒนาตามผังเมืองสะเดา  
ยกระดับคุณภาพของโครงสร ้างพื้นฐานที่ส�าคัญให ้ได ้มาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให ้บริการ 
สาธารณะอย ่างครอบคลุมและท่ัวถึง รวมทั้ งสร ้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่  
ตลอดจนการสนับสนุนให้เมืองสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี นอกจากน้ียังได้น�าแนวคิดและเกณฑ์ประเมิน
เมืองสิ่ งแวดล ้อมยั่ งยืนไปใช ้ เป ็นเครื่องมือก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู ่ เป ้าหมายและยกระดับ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู ่ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงท�าให ้ เทศบาลเมืองสะเดา ได ้ รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู ่อย ่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินส่ิงแวดล้อม 
ยั่ งยืน ประจ�าป ี  2562 และผ ่านการประเมินระดับความเป ็นเมืองน ่าอยู ่คู ่ อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
ประจ�าปี 2563 ระดับ 1 : ระดับส่งเสริม (SAR Score) และปี 2563 – 2565 ระดับ 2 : ระดับทองแดง 
(Bronze Level) และ เทศบาลต�าบลส�านักขาม ได้ผ่านการประเมินระดับความเป็นเมืองน่าอยู่คู ่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ประจ�าปี 2563 ระดับ 1 : ระดับส่งเสริม (SAR Score) และปี 2563 – 2565 ระดับ 2 : ระดับ
ทองแดง (Bronze Level) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างไรก็ดี ป ัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพเมืองให้มีความสามารถ 
ในการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต ่าง ๆ ในอนาคต ซ่ึงมีแนวโน ้มท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง และคาดการณ์ได้ยาก เช่น สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ ด้านสาธารณสุข และด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคีการพัฒนาในระดับ
ท้องถิ่นในการร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของเมือง
ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงจะช่วย
เพ่ิมโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนและทรัพยากร 
ในเขตเมืองได้ รวมท้ังจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2564 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้น ่าอยู ่มากขึ้นอย ่างต ่อเนื่องจนมีความก้าวหน้า 
มาเป็นล�าดับ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองท้ังด้านคมนาคมขนส่ง ด่านศุลกากร 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงระบบการจัดการน�้า การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น การพัฒนาระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ  
ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อยู่อาศัย นักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักท่องเท่ียว และการสร้างสภาพแวดล้อม
ของเมืองให้น่าอยู ่อาศัย สะอาด และสวยงาม โดยเฉพาะการจัดการขยะและมลพิษและการปรับภูมิทัศน์
เมืองให้มีพื้นที่สาธารณะและพื้นท่ีสีเขียว นอกจากนี้ ในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่คู ่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ในเขตฯ สงขลา มีการด�าเนินกิจกรรมท่ีส�าคัญซ่ึงเน้นการพึ่งพาตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
ป่าเขาเล่ โดยการด�าเนินงานดูแลรักษาพื้นท่ีป่าเขาเล่เชิงบูรณาการ พื้นที่ประมาณ 324 ไร่ และพัฒนา
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พื้นที่ฯ ให้เป ็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงช ่วยแก้ป ัญหาการบุกรุกป่าไม้ รวมทั้งมีกิจกรรมปลูกป่า 
เพิ่ม ค ่ายเส ้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ฯลฯ ทั้ งนี้  ยังได ้ต ่อยอดเป ็นแหล ่งเรียนรู ้ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพื้นที่ สี เขียวอย ่างยั่งยืนในชุมชน และสร ้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาพ้ืนที่สี เขียว  
และส�านักขามเมืองสะอาด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู ้ ในชุมชน และการจัดตั้งองค์กรชุมชนในการจัดการขยะ เพื่อร ่วมกัน 
ลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะจากครัวเรือนตามหลัก 3Rs และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ของท้องถิ่น ทั้งนี้  ยังได ้ต ่อยอดกิจกรรมการจัดการขยะภายในสถานประกอบการโดยน�าขยะเศษวัสดุ 
จากสถานประกอบการไปใช้ประโยชน์ และสร้างนวัตกรรมการแปรรูปขยะลูกมะพร้าวสดจากร้านอาหาร 
ในพื้นที่

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเมือง
สะเดาโดยเฉพาะในด้านการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส ่งผลต่อ 
การขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองสะเดาให ้น ่าอยู ่อย ่างยั่ งยืน ประกอบกับสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม ่คลี่คลาย ท�าให ้ประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาซึ่งมี พ้ืนที ่
ติดชายแดนประเทศมาเลเซียมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงจ�าเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรคอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้  
การวางและจัดท�าผังเมืองรวมในเขตฯ สงขลาเพื่อบังคับใช ้เป ็นกฎหมายมีกระบวนการที่ต ้องใช ้ เวลา 
ในการด�าเนินงาน โดยปัจจุบันอยู ่ในขั้นตอนจัดท�าเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(ขั้นตอนที่ 7 จากท้ังหมด 8 ขั้นตอนของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย ภาคส ่วนที่ เ ก่ียวข ้องควรร ่วมมือและประสานการด�าเนินงาน 
อย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผลักดัน 
ให้มีการด�าเนินโครงการส�าคัญอย่างต่อเนื่องตามผังเมืองที่บังคับใช้ในแต่ละพื้นที่  สอดคล้องกับทิศทาง 
ของการพัฒนาและความต ้องการของประชาชน โดยควรสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให ้ครอบคลุมและมีคุณภาพดี การพัฒนาระบบสาธารณสุขให ้ได ้มาตรฐาน  
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงาม การพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร การควบคุมและป้องกันมลพิษต่าง ๆ และการสร้างจิตส�านึก 
การรักษาส่ิงแวดล้อมในทุกครัวเรือน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนา 
การศึกษาทุกรูปแบบให้มีคุณภาพดี ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องเร่งรัดการจัดท�าผังเมืองรวมในเขตฯ สงขลาให้แล้วเสร็จ 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตฯ สงขลาให้สนับสนุนการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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