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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์ในกำรผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
กำรลงทุน กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร พร้อมทั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง 
ในกำรกระจำยสินค้ำทำงภูมิภำค พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่โดยต่อยอดกำรพัฒนำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
กิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงเป็นกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม สนับสนุน และอ�ำนวยควำมสะดวก  
รวมถึงกำรให้สิทธิพิเศษบำงประกำรในกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ เช่น กำรประกอบอุตสำหกรรม กำรพำณิชยกรรม  
กำรบริกำร หรือกิจกำรอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อดึงดูดกำรลงทุนทั้งในประเทศและ 
กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ ยกระดับรำยได้ของประชำกรในประเทศ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น 2 เป้ำหมำย ได้แก ่ 
(1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ (2) การลงทุน 
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

(1) การเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม 
ของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้ งหมด 
เพิ่มขึ้น พิจำรณำจำกอัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial 
Product : GPP) ของพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศทั้งหมด พบว่ำ ในปี 2560 
มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (ณ ปีปัจจุบัน) 
เท่ำกับ 2,085,429 ล้ำนบำท  หรือเทียบเท่ำ
กำรเติบโตร้อยละ 2.72 จำกปีก่อนหน้ำ 
อย่ำงไรกต็ำม หำกพจิำรณำแนวโน้มกำรขยำย 
ตัวอย่ำงต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีก่อนหน้ำ (2556 - 2560) ที่มีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ  
2.35 แสดงให้เห็นถึงโอกำสในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 ที่เฉลี่ยร้อยละ 5 เนื่องจำกในระยะต่อไปคำดว่ำจะยังมี
กำรขยำยตัวกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ของภำครัฐทั้งในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกและ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคใต้ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงกำร ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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(2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ ซ่ึงมีตัวชี้วัดคือ
มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดยในช่วงปี 2561-
2562 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวม 920 โครงกำร วงเงินลงทุน 613,245 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกปี 2560 ที่มีกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนรวม 331 โครงกำร 
เงินลงทุน 326,728 ล้ำนบำท  ซึ่งได้บรรลุค่ำ
เป้ำหมำยในช่วง 5 ปีแรก ที่ก�ำหนดไว้ที่ 
600,000 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญจำกกำรลงทุนของภำครัฐด้ำนกำรพัฒนำในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำด
ใหญ่อย่ำงต่อเน่ือง และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรรองรับกำรลงทุน และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
นักลงทุนที่จะเข้ำมำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ทั้งนี้ กำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ยังคงมีประเด็น
ท้ำทำยที่ต ้องด�ำเนินกำร อำทิ (1) กำรจัดต้ังกลไก 
กำรบริหำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษต่ำงๆให้มีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นไปอย่ำง 
ต่อเนื่อง (2) กำรก�ำหนดนโยบำยหรือกำรให้สิทธิพิเศษ
ต่ำง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนจะต้องสอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ (3) กำรเร่งรัดกำรลงทุน
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนต่ำง ๆ  

ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุน 
ในพื้นที่นั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ (4) กำรพัฒนำยกระดับทักษะ
บุคลำกรและแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของตลำดที่แตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และ (5) กำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำกำรรองรับกำร 
ขยำยตัวของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจต ่ำง ๆ เพื่อให ้เกิด 
กำรพัฒนำและอนุรักษ์พื้นที่เมืองอย่ำงยั่งยืน

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (09) เขตเศรษฐกจิพเิศษ ประกอบด้วย  
3 แผนแม่บทย่อย สรปุสำระส�ำคญัได้ ดงัน้ี  (1) กำรพฒันำ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เป็นกำรวำงจุดยืนของ
ประเทศไทยส�ำหรับกำรพัฒนำในระยะยำวตอบสนองต่อ
ควำมท้ำทำยภำยในประเทศและระดับโลก วัตถุประสงค์
หลักเพื่อเป็นต้นแบบกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบ 
ผลักดันกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทย
ก้ำวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนำ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสูงขึ้น และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ประเทศไทย
ในฐำนะประตูกำรค้ำและกำรลงทุนของภูมิภำคเอเชีย (2) 
กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออกทำงทะเลของ 
ภำคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพ้ืนท่ี 

ผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และควำมได้เปรียบ
ทำงกำยภำพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ (3) กำรพัฒนำ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน วัตถุประสงค์ส�ำคัญ
เพื่อให้เกิดกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคโดยใช้โอกำส
ศักยภำพพื้นที่ของชำยแดนไทย ซ่ึงเป็นช่องทำงกำรค้ำ 
ที่ส�ำคัญในกำรติดต่อค้ำขำยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและ
ประชำคมอำเซียน สร ้ำงโอกำสในกำรพัฒนำพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ กระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค ลดควำม
เหลื่อมล�้ำทำงรำยได้ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงพื้นที่บริเวณชำยแดน รวมทั้ง 
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
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090101 การขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) เป็นกำรวำงรำกฐำน 
กำรพัฒนำประเทศไทยในระยะยำว เพ่ือยกระดับพื้นที่
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให้กลำยเป็นจุดศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจในระดบัโลก รองรบักำรลงทุนในอตุสำหกรรม 
คลัสเตอร์ และอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ซึ่งจะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ น�ำไปสู่
กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดให้เพิ่มขึ้นและกำรลงทุน
ใน พ้ืน ท่ี เ ขต เศรษฐกิ จพิ เ ศษ ได ้ รั บกำรยกระ ดับ  
ซึ่งกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรด�ำเนินกำร 
ในด ้ำนควำมพร ้อมของป ัจจัยกำรผลิตและป ัจจัย 
แวดล้อมที่สนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรพัฒนำและวิจัยอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว 
หรือทรัพยำกรอ่ืน ๆ นโยบำยส ่ง เสริมกำรลงทุน
ที่ดึงดูดและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้นักลงทุน ที่สำมำรถกระตุ้นและดึงดูดกำรลงทุนได้จำกนักลงทุนทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และกำรจ้ำงงำนในพื้นท่ี จะช่วยส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มำ: คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย พิจำรณำจำก 
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พบว่ำ ในปี 2560   
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่ำ 1,378,563 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นอัตรำกำรขยำยตัวที่ร้อยละ 3.69 จำกปีก่อน
หน้ำ เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 ที่ร้อยละ 
6.3 และมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยในช ่วง 5 ป ี  
(2556 – 2560) ที่ร้อยละ 2.75 คำดว่ำเป็นผลมำจำก
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ของภำครัฐ 
ท่ียั งอยู ่ ระหว ่ำงกำรด�ำ เนินโครงกำรซ่ึงต ้องใช  ้
ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน 

 

ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ขำดแคลนแรงงำนทักษะสูงเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมแห่ง
อนำคต นอกจำกนี้ประชำชนบำงส ่วนยังมีควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกไม่เพียงพอ และได้รับผลกระทบจำก 
กำรพัฒนำ อำทิ ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ และปัญหำ 
กำรจรำจร เป็นต้น ซ่ึงจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหำ 
ดังกล่ำวต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให ้บรรลุเป ้ำหมำย 
กำรพัฒนำจ�ำเป็นต้องประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ 
ให ้ประชำชนได ้ รับรู ้ ประ เด็นกำรพัฒนำในพื้ น ท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก เพื่อให ้เกิดกำร 
มีส ่ วนร ่ วมในกำรพัฒนำ โดยภำครั ฐจะต ้อง เร ่ ง 
กำรด�ำเนินกำรกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ 
ให้แล้วเสร็จตำมแผน และก�ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำร
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในพ้ืนท่ี และพัฒนำทักษะ
แรงงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 
ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน
ในพ้ืนที่ และจะก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพิ่ม 
ขึ้น อย่ำงไรก็ตำมภำครัฐจะต้องจัดท�ำแผนงำนรองรับ 
กำรขยำยตัวของเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจเพื่อให ้
ประชำชนในพื้นที่ได้ผลกระทบเชิงลบจำกกำรพัฒนำ
น้อยที่สุด ซึ่งกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำยนั้นหน่วยงำน 
รับผิดชอบจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมใหม่ท่ีรัฐบำลต้องกำรให้เกิดกำรลงทุน 
พร ้อมทั้งยังต ้องเร ่งพัฒนำบุคลำกรและแรงงำนให้
สำมำรถรองรับและส่งเสริมตลำดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่ให้
ได้เพ่ิมมำกขึ้น
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออกเป็นนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำลท่ีมีกลไก
และแผนกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน โดยมีส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนกำรพัฒนำดังกล่ำว ซ่ึงใน 
ช่วงปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน 
อำทิ โครงกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงของผู ้ โดยสำร 
สนำมบินหลัก (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภำ) โดยรถไฟ
ควำมเร็วสูงแบบไร้รอยต่อ โครงกำรพัฒนำสนำมบิน 
อู ่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก และท่ำเรือ
อุ ตสำหกรรมมำบตำพุ ด  ระยะที่  3  ทั้ งนี้ ยั ง ได  ้
ด� ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข ้ องกับ เขต พ้ืนที่ พัฒนำ  อำท ิ  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
(EECi) เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(EECd) และเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษ 
รวมถึงโครงกำรกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร (OSS)  เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมใน 
กำรรองรับกำรลงทุน ในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนแรงงำน ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิต
และ พัฒนำก� ำลั ง คนอำ ชี วศึ กษำ ในพื้ นที่ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง โดยด�ำเนินโครงกำรผลิต
บัณฑิตพันธุ ์ใหม่และอำชีวะพันธุ ์ใหม่ ระยะเวลำ 5 ปี 
(2561-2565) รองรับ 12 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ทั้งแรงงำนในระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรม และแรงงำน 
จบประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงกำรจัด
ศูนย ์ควำมร ่วมมือ EEC Automation Park โดย 
เป็นควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนระหว่ำงสถำบัน 
ภำครัฐและภำคเอกชน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินงำนพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
ในช่วงที่ผ่ำนมำยังไม่ขยำยตัวตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
เนื่องจำกโครงกำรท่ีได ้รับกำรอนุ มั ติงบประมำณ 
ยังด�ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพำะโครงกำรลงทุน 
ในโครงสร ้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ ท่ียังอยู ่ ในช ่วงของ 
กำรด�ำเนินงำน ซึ่งจะปรำกฏผลในระยะต่อไป รวมทั้งยัง
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090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย

กำรจดัตัง้เขตพฒันำเศรษฐกจิภำคตะวนัออก มวีตัถุประสงค์หลกั
เพื่อเป็นต้นแบบกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบของประเทศ
ในพื้นที่บริ เวณชำยฝั ่งตะวันออก ช ่วยผลักดันกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประเทศไทยก้ำวสู่ประเทศพัฒนำแล้ว
ในปี 2580 โดยกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต กำรลงทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง เพื่อยกระดับ 
กำรพัฒนำสู่อุตสำหกรรมขั้นสูงของประเทศ สอดรับกับบริบท
โลกยุคใหม่ พัฒนำพื้นที่ให้เป็นอัจฉริยะน่ำอยู่ มีกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจที่ทันสมัยและให ้ควำมส�ำคัญกับกำรเป ็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นกำรยกระดับกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 
นอกจำกนั้นแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกในกำรสนับสนุนกำรขยำย
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดและกำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ 
กำรยกระดับ ซึ่งควำมพร้อมของปัจจัยกำรผลิตและปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนกำรลงทุน และนโยบำยส่งเสริม 
กำรลงทุนที่ดึงดูดและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จะช่วยส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย  
สร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ พร้อมกับมลูค่ำกำรลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ของพ้ืนท่ีพัฒนำพิเศษภำคตะวนัออกได้อย่ำงเป็นนยัส�ำคญั 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรำ) 
ในช่วงปี 2561-2562 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนรวม 840 โครงกำร เงินลงทุน 597,574 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปี 2560 ที่มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนรวม 300  โครงกำร เงินลงทุน 312,574 ล้ำนบำท ซ่ึงปัจจุบัน 

ได้บรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่
มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก วงเงิน 500,000 
ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรที่
ภำครัฐให้ควำมส�ำคัญในกำรลงทุน
โครงสรำ้งพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ ระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  
ให ้ครอบคลุมและได ้มำตรฐำน 
เพื่อรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย และมีมำตรกำรส่งเสริม
กำรลงทนุทีดึ่งดูดนกัลงทนุทัง้จำกใน
และต่ำงประเทศ 
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แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้จัดท�ำมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก โดยกำรปรับปรุงมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ อำทิ กำรเพ่ิมกิจกำรเป้ำหมำย
และสิทธิภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำรเพิ่มประเภทของกิจกำรเป้ำหมำยให้ครอบคลุมและกว้ำงข้ึน เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
อำทิ (1) กิจกำรในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปีตำมสิทธิพื้นฐำนเกือบทุกประเภท หรือยกเว้นกิจกำร
บำงกลุ่ม เช่น กิจกำรที่ไม่ได้จัดตั้งสถำนประกอบกำรชัดเจน กิจกำรที่มีเงื่อนไขบังคับเรื่องที่ตั้ง สถำนประกอบกำรซึ่งไม่
อยู่ในพื้นที่พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เป็นต้น และ (2) กิจกำรในกลุ่มกำรพัฒนำเทคโนโลยีเป้ำหมำย ได้แก่ ไบโอเทค 
นำโนเทค วัสดุข้ันสูง และดิจิทัล และกลุ่มที่สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเป้ำหมำย อำทิ กิจกำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรบริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ ทั้งยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ 
ยกระดับทักษะบุคลำกรในควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมด้วย กำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีเงินได้ส่วนบุคคล
กับอุตสำหกรรมที่มีกำรมีกำรพัฒนำบุคลำกรไทยในด้ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมรูปแบบที่ก�ำหนด เช่น 
โครงกำร Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษำและทวิภำคี เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ผลประโยชน ์
ทำงเศรษฐกิจ เช่น มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผลกระทบจำกกำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำส่งผลให้
ประชำชนบำงส่วนในพ้ืนที่เคล่ือนย้ำยแรงงำน ดังนั้นภำครัฐจะต้องเร่ง
แก้ไขปัญหำดังกล่ำวและเร่งจัดท�ำแผนงำนหรือมำตรกำรเพื่อรองรับ
ผลกระทบเชิงลบท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคตท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
เช่น มลพิษทำงอำกำศ น�้ำเสีย กำรขำดแคลนน�้ำ และผลกระทบทั้งทำง
ด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำขยะ ปัญหำ
ควำมแออัดในกำรรับบริกำรสำธำรณะ และปัญหำสภำพแวดล้อมเมือง
ที่ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกำรผลิตภำค
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทักษะสูงที่มี
ควำมรู ้  ควำมสำมำรถ เพื่อรองรับอุตสำหกรรมอัจฉริยะและ
อุตสำหกรรมแห่งอนำคต ถือเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญของขับเคลื่อนในช่วย
ให้กำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจนั้นประสบควำมส�ำเร็จ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยมูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ที่ก�ำหนดไว้ ภำครัฐและภำคเอกชนจะต้องให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย กำรพัฒนำศูนย์กลำงทำงกำรเงิน กำรวำงแผนกำรขยำยตัว 
ของเมือง รวมท้ังกำรพัฒนำทักษะแรงงำน เพื่อให้พื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกมีควำมพร้อมท้ังด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและด้ำนบุคลำกรเพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งอุตสำหกรรมขั้นสูงของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดกำรด�ำเนิน
โครงกำรท่ีได้รับอนุมติงบประมำณไปแล้ว นอกจำกนี้ภำครัฐต้องก�ำหนดมำตรกำรและสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุนให้มี
ควำมชัดเจน เหมำะสม และต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นตำม 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มอุตสำหกรรมนวัตกรรมสูง อย่ำงไรก็ตำม ควรให้ควำมส�ำคัญกับ
ประชำชนในพื้นที่ทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และวำงแผนเพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบ
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้กำรพัฒนำในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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ของพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ 

เป้าหมาย

กำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออกทำงทะเลของภำคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช) โดยใช้ศักยภำพของที่ตั้งฐำน
ทรัพยำกรและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดกำรพัฒนำยกระดับกำรผลิต
และแปรรูปสินค้ำจำกวัตถุดิบในพ้ืนท่ี  เพื่อให้เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
เป็นต้นแบบของพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่และศูนย์กลำงกำรพัฒนำท่ีส�ำคัญของภำค 
เกิดกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวระหว่ำงฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตก และเช่ือมโยงไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรท�ำให้
เศรษฐกิจในพื้นที่ภำคใต้ตอนบนขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นกำรขับเคลื่อน 
กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดให้เพิ่มข้ึน
และยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ซึ่งกำรท่ีจะ 
ด�ำเนินกำรให้วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยนัน้บรรลจุะได้จ�ำเป็นทีจ่ะต้องพิจำรณำถงึ 
กลไกกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมและเป็นรปูธรรม กำรลงทนุพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน สำธำรณปูโภค สำธำรณปูกำร  
เพื่อสนับสนุนกำรลงทุน กำรขนส่งและโลจิสติกส์ นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนท่ีสนับสนุนและมีทิศทำงชัดเจน กำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มสินค้ำกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว ควำมพร้อมของปัจจัยกำรผลิตและปัจจัยแวดล้อมท่ีสนับสนุน และกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ เพื่อให้เกิดกำรขยำยตัว 
ทำงเศรษฐกิจของพืน้ที ่ก�ำหนดเป้ำหมำยอตัรำขยำยตวั 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2560  มีมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP ณ ปีป ัจจุบัน) มูลค ่ำ 
470,790 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบ
กบัปีท่ีผ่ำนมำ และมีอตัรำกำรขยำยตัวเฉล่ียในช่วง 5 ปี 
(2556 – 2560) ร้อยละ 3.11 แต่ยังคงห่ำงจำก 
ค ่ ำ เป ้ ำหมำย  เนื่ อ งจำกแผนพัฒนำ เขต พ้ืนที ่

ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้เริ่มด�ำเนินโครงกำรในปี 2562 เป็นช่วงเริ่มต้นของกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ประกอบกับ 
หลำยโครงกำรเป็นกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน ดังนั้นภำครัฐ 
จึงต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมแผน

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ ยังไม่ปรำกฏผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
โครงกำรมำกนัก เนื่องจำกได้รับควำมเห็นชอบจำกมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 22 มกรำคม 2562 กำรด�ำเนินงำนส่วน
ใหญ่จึงอยู่ระหว่ำงกำรเริ่มต้น โดยเฉพำะโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำ 
สู่ประตูกำรค้ำฝั่งตะวันตก (Western Gateway) และ
กำรพัฒนำประตูสู ่กำรท่องเที่ยวอ่ำวไทยและอันดำมัน 
(Royal Coast and Andaman Route) อำทิ กำรพัฒนำ
ท่ำเรือระนอง กำรก่อสร้ำงขยำยถนนทำงหลวง 4 ช่องจรำจร 
โครงกำรรถไฟทำงคู่ช่วงชมุพร – สรุำษฎร์ธำน ีและกำรพัฒนำ
ท่ำอำกำศยำนระนอง เป็นต้น ในขณะที่โครงกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมฐำนชวีภำพและกำรแปรรปูกำรเกษตรมลูค่ำสงู  
(Bio-Based & Processed Agricultural Product)  
บำงส่วนอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและขอรับ
กำรจัดสรรงบประมำณในปี 2563 ทั้งนี้หำกโครงกำร 
ดังกล ่ำวแล ้วเสร็จจะท�ำให ้อัตรำกำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิจในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 
เร่ิมด�ำเนินงำนในปี 2562 ท�ำให้ภำคีกำรพัฒนำหลำย 
ภำคส่วนยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่เพียงพอ จึงไม่ได้รับ
ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเท่ำที่ควร รวมทั้งขำดกลไก
กำรบริหำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ที่ชัดเจน นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 
ที่สนับสนุนและเอื้อต ่อกำรลงทุน กำรพัฒนำแหล่ง 
ท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน และ
กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่สนิค้ำจำกกำรเกษตรและกำรท่องเทีย่ว 
เพื่อเป็นส่วนในกำรสนับสนุนกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ นอกจำกน้ี 
แผนงำนโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนหลักของพ้ืนท่ี ได้แก่ ถนน รถไฟ สนำมบิน และ
ท่ำเรือ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน  
ซ่ึงในช่วงแรกยังไม่สะท้อนผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดได้อย่ำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่ให้กำรขบัเคลือ่น
กำร พัฒนำ พ้ืน ท่ี ระ เบี ย ง เศรษฐกิ จภำคใต ้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด ควรเร่งด�ำเนินกำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็น
กลไกกำรขับเคล่ือนและก�ำกับกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจให ้เป ็นไปตำมแผนที่ก�ำหนดไว ้อย ่ำงเป ็น 
รูปธรรม รวมทั้งเร่งด�ำเนินงำนโครงกำรส�ำคัญภำยใต ้
แผนงำนให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด อำทิ 
โครงกำรก่อสร ้ำงรถไฟทำงคู ่ช ่วงชุมพร – ระนอง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน Royal Coast ช่วงชุมพร – ระนอง 
โครงกำรส�ำรวจและออกแบบก่อสร้ำงท่ำเรือส�ำรำญ 
Thailand Riviera จ.ชุมพร โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่งเสริมกำรตลำดของท่ำเรือ
ระนอง ตลอดจนติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนิน
โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว (Royal 
Coast & Andaman Route) ในพ้ืนที่ชุมพร – ระนอง 
และโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ
และกำรแปรรูปอุตสำหกรรมเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Base 
and Produced Agricultural Product) เพื่อเพิ่มรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่ำจำกอุตสำหกรรมเกษตร
ส�ำคัญของพื้นที่  (ยำงพำรำ ปำล ์มน�้ำมัน) ซึ่ ง เป ็น
โครงสร้ำงกำรผลิตหลักที่เป็นแหล่งรำยได้ส�ำคัญให้กับ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
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090202 การลงทุนในพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้
เพ่ิมขึน้  

เป้าหมาย

กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออก 
ทำงทะเลของภำคใต้ตอนบน โดยกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพื้นที่ผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
ควำมได้เปรียบทำงกำยภำพและทีต่ัง้ของพืน้ที ่กำรลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้เพิม่ข้ึนนัน้ถอืเป็นกำรด�ำเนนิงำน 
ที่สนับสนุนกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ทั้งยังช่วยยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งกำรจะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที ่
จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช โดยควรพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำร กำรมีกลไก
กำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำพื้นที่ที่เหมำะสม นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนที่เอ้ือสิทธิประโยชน์และมีทิศทำงชัดเจน  
รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกควำมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมพื้นบ้ำน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำ
กำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และ
นครศรีธรรมรำช) ระหว่ำงปี 2561 – 
2562  มี ก ำรอนุ มั ติ ให ้ ก ำรส ่ ง เ สริ ม 
กำรลงทุนรวม 56 โครงกำร เงินลงทุน 
11,347.20 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 
ซึ่งมีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวม 16 โครงกำร เงินลงทุน 11,526.40 

ล้ำนบำท สะท้อนว่ำยังห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ (มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ ระหว่ำงปี 2561–  
2565 จ�ำนวน 100,000 ล้ำนบำท) จึงจ�ำเป็นที่ภำครัฐจะต้องเร่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค/
สำธำรณูปกำรที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งมีนโยบำยหรือมำตรกำรเพื่อจูงใจให้ภำคเอกชนเข้ำมำลงทุนในพื้นที่ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

3,717.602,986.00
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3,358.50

5,109.2011,526.40 6,238.00
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กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
(ล้ำนบำท)
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา เนื่องจำกกำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืนยังเป็นนโยบำยใหม่
ของรัฐบำล โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ดังนั้นกำรด�ำเนินกำรของ
ภำครัฐในช่วงในช่วงท่ีผ่ำนมำจึงเน้นไปท่ีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อรองรับ
กำรลงทุนในพื้นท่ี ได้แก่ โครงกำรพัฒนำท่ำเรือระนอง 
โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนน 4 ช่องจรำจรทำงหลวงตอน
ระนอง – พังงำ โครงกำรรถไฟทำงคู ่ช ่วงชุมพร – 
สุรำษฎร์ธำนี โครงกำรก่อสร้ำงถนน Royal Coast ช่วง
ชุมพร – ระนอง (ต่อจำกช่วงสมุทรสงครำม – เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์) และโครงกำรจัดตั้ง SECr ศูนย์ควำม
เชี่ยวชำญกำรวิจัยเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้  
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นกำรสนับสนุนปัจจัยหลัก 
สู่ควำมส�ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำร
ลงทุน อย่ำงไรก็ตำม กรณีโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ 
ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรและจะปรำกฏผลกำร
ด�ำเนินกำรในช่วงต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
กำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน  
ยังเป็นนโยบำยใหม่ที่เริ่มด�ำเนินกำรในปี 2562 โครงกำร
ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่ง 
ยังด�ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จและยังไม่ปรำกฏผลในช่วงที่
ผ ่ ำนมำ นอกจำกนี้ยั งขำดกลไกในกำรขับเคล่ือน 
กำรพัฒนำที่ ชัดเจน ประกอบกับส ่วนรำชกำรและ
ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำง 
กำรพัฒนำ ดั งกล ่ ำ ว  ส ่ ง ผล ให ้ ข ำดควำมพร ้ อม 
ในกำรด�ำเนินกำรและเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นกำรพัฒนำดังกล่ำวไม่มำกนัก อีกทั้งมำตรกำร 
ส ่งเสริมกำรลงทุนยังขำดควำมชัดเจนและไม ่ได ้มี
มำตรกำรจูงใจและสิทธิพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกพื้นที่ทั่วไป 
ไม ่สำมำรถจูงใจให ้ เ กิดกำรลงทุนในพื้นที่  รวมถึง 

กำรประยุกต์ใช ้ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม 
พื้นบ้ำนในกำรต่อยอดกำรเพื่อก่อให้เกิดกำรลงทุน ดังนั้น
ต้องให้ควำมส�ำคัญกับกลไกกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนและกำรสร้ำงศักยภำพของพื้นที่มำใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสู่ควำมส�ำเร็จ 
เพื่อผลักดันให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคใต้มำกขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค เพื่อให้บรรลุ
ผลตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ จึงต้องเร่งรัดกำรจัดต้ัง 
คณะกรรมกำรพัฒนำนโยบำยพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนและก�ำกับให้ส่วนรำชกำร
ด�ำเนินโครงกำรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำดังกล่ำว รวมทั้ง
ก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่มีควำมชัดเจนและ
เหมำะสมเพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที่ ตลอดจน
เร่งรัดและติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำรส�ำคัญที่ได้รับ
อนุมัติงบประมำณแล้ว ได้แก่ โครงกำรพัฒนำท่ำเรือ
ระนอง โครงกำรก่อสร้ำงถนน Royal Coast ช่วง 
ชุมพร – ระนอง และโครงกำรรถไฟทำงคู่ช่วงชุมพร –  
สุรำษฎร์ธำนี รวมถึงผลักดันโครงกำรส�ำคัญที่ยังไม่ได ้
รับกำรจัดสรรงบประมำณ ได ้แก ่ โครงกำรพัฒนำ 
ท่ำอำกำศยำนระนอง และโครงกำรยกระดับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนโทรคมนำคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้กับ
ประชำชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดกำรยอมรับและสนับสนุน
กำรพัฒนำพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ ดังนั้นเมื่อมี
กลไกบริหำรจัดกำรรองรับ มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้
มำตรฐำนและเพียงพอ และมีมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ที่เหมำะสมจะท�ำให้ภำคเอกชนให้ควำมสนใจเข้ำมำ
ลงทุนมำกขึ้นและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้
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090203 เมอืงในพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ 
ทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่  

เป้าหมาย

กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออกทำงทะเล
ของภำคใต้ตอนบน โดยกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพื้นที่ผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และควำมได้เปรียบ
ทำงกำยภำพและที่ตั้งของพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว เป้ำหมำยอีกประกำรหนึ่งคือ
กำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำร่วมกันและเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกำรขับเคล่ือนกำรลงทุนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำพื้นที่ศูนย์กลำงควำมเจริญ
ของแต่ละเมือง สนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งอนุรักษ์ จัดระบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมืองให้เพียงพอต่อจ�ำนวนประชำกร โดยกำรพัฒนำเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
เมืองน่ำอยู่นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรยกระดับกำรลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดท้ังยังเป็นผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกด้วย ท้ังนี้ กำรจะบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงเป็นรูปธรรม จะต้องพิจำรณำให้ควำม
ส�ำคัญกับระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ กำรก�ำหนดและบังคับใช้ผังเมือง และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเมืองเป้ำหมำย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มีกำรประกำศใช้
ผังเมืองรวมจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ทั้ง  
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และ
นครศรีธรรมรำช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ และกำรด�ำรงรักษำเมืองและบริเวณ 
ท่ี เกี่ยวข ้อง ในด ้ำนกำรใช ้ประโยชน ์ในทรัพย ์ สิน  
กำรคมนำคมและกำรขนส ่ ง  กำรสำธำรณูปโภค  
บริกำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต 
รวมทั้ งมีกำรก� ำหนดประเด็นกำรพัฒนำเกี่ ยวกับ 
เมืองน่ำอยู่ไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดชุมพรและระนอง ดังนี้ 
จังหวัดชุมพร ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับ
เมืองน่ำอยู ่ ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
สำธำรณูปโภค กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน  
กำรสร้ำงควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมดุล และ
กำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน จังหวัดระนอง ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองน่ำอยู่ ได้แก่ กำรพัฒนำเสริมสร้ำง

ควำมม่ันคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภำพชีวิต 
ของประชำชน และกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป ็นไปตำมปัจจัยหลักสู  ่
ควำมส�ำเร็จในเรื่องกำรมีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรก�ำหนดและบังคับใช ้ผัง เมือง และกำรพัฒนำ 
คุณภำพชีวิต ดังนั้นจึงมีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุ 
เป ้ำหมำยกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่ ในปี 2565 (พ้ืนที่ 
เป้ำหมำยได้แก่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง)

หมำยเหตุ: ประมวลจำกกำรประกำศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดและ
              แผนพัฒนำจังหวัด

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภำครัฐมีกำรบูรณำกำร 
งบประมำณเพ่ือพัฒนำเมืองน่ำอยู่ในจังหวัดชุมพรและ
จังหวัดระนอง ท้ังงบประมำณของกระทรวง/กรม และ 
งบประมำณของจังหวัด โดยมีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ 
เช ่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรม 
ของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กำรพัฒนำ 
ศูนย ์บริกำรทำงกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ 
ทำงเลือกในพื้นท่ีระเบียบเศรษฐกิจภำคใต้ กำรขยำย
พื้นที่จ�ำหน่ำยน�้ำในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภำคใต้ กำรจัดหำแหล่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค  
กำรขยำยเขตไฟฟ ้ำ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป ้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรม และกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบสำธำรณูปโภคเพื่อพัฒนำเมืองน่ำอยู่ นอกจำกนี ้
ได ้มีควำมร่วมมือกับองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในกำรเพิ่มศักยภำพกำรจัดท�ำ
แผนกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและ
ระนอง ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นเป็นไปตำมปัจจัยหลัก 
สู่ควำมส�ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม ้
ในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำนรำชกำรทั้งในส่วนกลำงและ 
ในพื้นที่จะด�ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำเมืองไปสู่กำรเป็น
เมืองน่ำอยู่ แต่กำรพัฒนำดังกล่ำวจะส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ได ้จ� ำ เป ็นต ้องอำศัยควำมร ่วมมือจำกประชำชน  
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ซึ่งปัจจุบันยังเข้ำมำมีส ่วนร่วมไม่มำกนัก เนื่องจำก 
ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่  
จึงมีท้องถิ่นร่วมด�ำเนินโครงกำรไม่มำกนัก นอกจำกนี้
เนื่องจำกยังเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงกำรกำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ โครงกำรส่วนมำกจึงเน้นกำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนประเภทถนน กำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำและประปำ แต่ยังมีโครงกำรประเภทกำรพัฒนำ
คุณภำพชี วิ ต  กำรสร ้ ำ งควำมปลอดภัย ใน ชุมชน  
กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง และ 
กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองค่อนข้ำงน้อย จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนำในประเด็นดังกล่ำวต่อไปเพ่ือรองรับกำรเป็น
ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภำคใต้และขยำยตัวของเมือง 
ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักสู่ควำมส�ำเร็จในกำรผลักดันไปสู่กำร
เป็นเมืองน่ำอยู่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เมืองน่ำอยู ่ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและ 
เกิดควำมยั่งยืนควรให้ควำมส�ำคัญกับสร้ำงกำรรับรู้และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่ ส�ำหรับภำคเอกชนควรเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในเขตเมืองและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ต้องมีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม
ของจังหวัดและสนับสนุนให้จัดท�ำผังเมืองระดับย่อย 
ได้แก่ ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน และผังเมือง
เฉพำะท่ีมีควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนท่ีโดยเฉพำะพื้นที่
ศูนย์กลำงของจังหวัดเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมือง 
โดยมีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนท่ีชัดเจนเพื่อให  ้
กำรพัฒนำเมืองเป็นไปอย่ำงมีระบบและสำมำรถติดตำม
ผลกำรด�ำเนินงำนได ้  รวมทั้ งสนับสนุนให ้มีระบบ 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน เช่น 
กำรก�ำจัดขยะ กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย และกำรจัดกำรมลพิษ 
ดังน้ันเมื่อมีกำรบังคับใช ้ ผังเมือง กำรพัฒนำระบบ 
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ตลอดจนกำรพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่ 
จะส่งผลให้เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ได้รับ
กำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
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090301 การขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน
เพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

ปี 2558 ประเทศไทยได้ประกำศเขตพฒันำเศรษฐกจิพิเศษ 
ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จงัหวัด

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนใน 10 
พื้นที่ชำยแดนเป้ำหมำย ได้แก่ ตำก สระแก้ว มุกดำหำร ตรำด 
สงขลำ หนองคำย นครพนม กำญจนบุรี นรำธิวำส และเชียงรำย  
เพื่อกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค ยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิต
ของประชำชน จัดระเบียบควำมมั่นคงชำยแดน และเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จำก
ศักยภำพของพ้ืนท่ีและกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยกำร
บรรลุเป้ำหมำยสู่ควำมส�ำเร็จดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรมนั้น  
ควรพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบกำรให้บริกำรเพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและมำตรกำรสนับสนุน 
ผู้ประกอบกำร รวมถึงกำรยกระดับคุณภำพฝีมือแรงงำนและพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรในพื้นท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
ซึ่งกำรท่ีผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดให้เติบโต
และยกระดับกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ือมุ่งสู่
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรจัดท�ำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในปัจจุบันมีเพียงกำรจัดท�ำข้อมูลในระดับประเทศ 
รำยภำค และในระดับย่อยที่สุดคือรำยจังหวัด ซึ่งขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนครอบคลุมระดับ
ต�ำบล ท�ำให้กำรประเมินผลกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนยังไม่สำมำรถประเมินจำกอัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีได้โดยตรง อย่ำงไรก็ดี ในปี 2562 กำรพัฒนำโครงกำรส�ำคัญในพื้นท่ีได้เริ่มแล้วเสร็จ 
อำทิ ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด สะพำนข้ำมแม่น�้ำเมยแห่งที่ 2 ด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่ และนิคม
อุตสำหกรรมสระแก้วซึ่งเปิดรับกำรลงทุนได้แล้ว นอกจำกนี้ มีเอกชนลงทุนในพื้นที่พัฒนำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
กำญจนบุรีและนครพนมแล้ว (ในช่วงปี 2561-2562) ตลอดจนมีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) และนิติบุคคลจัดต้ังใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้มูลค่ำกำรลงทุนรวมในเขตพัฒนำ
เศรษฐกจิพเิศษชำยแดนเพิม่ขึน้จำกประมำณ  17,000 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 24,000 ล้ำนบำท ในปี 2562 นอกจำกนี ้
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนส่วนใหญ่และนิคมอุตสำหกรรมสงขลำจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งคำดว่ำ 
จะส่งผลให้อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนบรรลุผลตำม 
เป้ำหมำยได้ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2562 รัฐบำล 
ได้จัดสรรงบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ทำงเศรษฐกิจและสั งคม ท้ังด ้ ำนคมนำคมขนส ่ ง 
สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร นิคมอุตสำหกรรม และ
ด้ำนสำธำรณสุข เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรลงทุน 
รวมทั้ ง ยังได ้ ให ้สิทธิประโยชน ์กำรลงทุนเ พ่ือจูงใจ 
ภำคเอกชน และกำรจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงำน
เพื่อรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจำกนี้ 
รัฐบำลยังได้จัดหำที่ดินรำชพัสดุและบริหำรจัดกำรให้
เอกชนหรือกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เช่ำลงทุน ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และ 
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะสนับสนุนให้อัตรำกำรขยำยตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มข้ึน โดยเฉพำะกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให  ้
กับวัตถุดิบในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพิ่มศักยภำพ 
กำรส่งออก เพิ่มกำรจ้ำงงำนและช่วยกระจำยรำยได้  
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
ที่ผ ่ำนมำถือเป็นช่วงพัฒนำโครงกำร โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ
พื้นที่ โดยเฉพำะกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งต้องใช้
ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกต้องส�ำรวจ จัดหำ

ที่ดิน ออกแบบ และก่อสร้ำง และบำงโครงกำรต้อง
ท�ำควำมตกลงและหำรือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ในขณะที่
กำรได้มำซึ่งที่ดินรำชพัสดุเพื่อน�ำร่องให้เอกชนหรือ กนอ. 
เช่ำในบำงพืน้ทีต้่องใช้เวลำในกำรเจรจำกบัรำษฎรในพืน้ท่ี 
ทั้งน้ี ภำครัฐจ�ำเป็นต้องมีกำรด�ำเนินกำรก�ำหนดนโยบำย
และสิทธิพิ เศษต ่ำง ๆ และกำรยกระดับคุณภำพ 
ฝีมือแรงงำนให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของนักลงทุน 
เพ่ือให้เกิดกำรลงทุนและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
 ในพื้นที่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิ เศษในระยะต ่อไปควรเร ่ ง 
กำรพัฒนำโครงสร ้ ำ งพื้ น ฐำนด ้ ำนคมนำคมและ 
ด่ำนศุลกำกร กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดน 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำธำรณูปโภค (ระบบไฟฟ้ำ
และประปำ) รวมทั้งกำรเร่งรัดจัดต้ังนิคมอุตสำหกรรม 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จตำมแผน 
ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและก�ำหนดมำตรกำร
สนับสนุนผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องกับประเภทกิจกำร 
รวมทั้งกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์
เชิงรุกอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจำกนี้ ควรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร แรงงำน 
และผู้ประกอบกำรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดและสำมำรถรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ที่จะเกิดขึ้น
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ชายแดนเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

โดยมูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อกำรยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด รวมถึงก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดอีกด ้วย ซึ่ งมูลค ่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ประกอบด้วย กำรขอรับกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) กำรลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนำที่รำชพัสดุ 
กำรจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ และกำรขอใช้สิทธิประโยชน์ภำยใต้มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนของกรมศุลกำกร ซึ่ง
ภำครัฐจ�ำเป็นจะต้องให้กำรสนับสนุนเพื่อจูงใจและสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่นักลงทุนเพื่อผลักดันให้กำรลงทุนดังกล่ำว
บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีได้ก�ำหนดไว้โดยจ�ำเป็นที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรลงทุนควำมพร้อมของพื้นที่ส�ำหรับอุตสำหกรรม เช่น กำรจัดหำพื้นที่ส�ำหรับน�ำร่อง
กำรลงทุน ควำมมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น กำรบริหำรจัดกำรแรงงำน ทั้งแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงชำติ รวมทั้ง
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่พิเศษทั้งในเรื่องกฎระเบียบและมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย โครงกำรพัฒนำส�ำคัญ
เร่ิมแล้วเสร็จในปี 2562 และจะทยอยแล้วเสร็จใน
ช่วงปี 2563-2565 อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำโครงกำรส�ำคัญ
เพ่ิงเริ่มแล้วเสร็จ ในช่วงปี 2561-2562 มูลค่ำกำร
ลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนทั้ง 10 
แห่ง เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 รวมประมำณ 6,829 ล้ำน
บำท โดยเป็นกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก 
สกท. 2,055 ล้ำนบำท โครงกำรลงทุนของเอกชนใน
พื้นที่พัฒนำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี
และนครพนม 2,105 ล้ำนบำท กำรจัดตั้งธุรกิจใหม่ 
2,669 ล ้ำนบำท ซ่ึงมูลค ่ำกำรลงทุนดังกล ่ำว 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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มูลค่าการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

มูลค่าการลงทุนรวม 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  
และ:กรมพฒันาธรุกิจการค้า  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท 3 

โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อการยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขต4 

เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด รวมถึงก่อให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ5 

ทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย การขอรับการส่งเสริมการ6 

ลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) การลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ การจด7 

ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ และการขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐ8 

จ าเป็นจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพื่อผลักดันให้การลงทุนดังกล่าวบรรลุผล9 

ส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้าง10 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนความพร้อมของพื้นที่ส าหรับอุตสาหกรรม เช่น การจัดหาพื้นที่ส าหรับน าร่องการ11 

ลงทุน ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น การบริหารจัดการแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ รวมทั้งการ12 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษทั้งในเรื่องกฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 13 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย โครงการพัฒนาส าคัญเริ่มแล้วเสร็จ 14 

ในปี 2562 และจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2563-2565 อย่างไรก็ดี 15 

แม้ว่าโครงการส าคัญเพิ่งเริ่มแล้วเสร็จ ในช่วงปี 2561-2562 มูลค่า16 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 แห่ง เพิ่มข้ึน17 

จากปี 2560 รวมประมาณ 6,829 ล้านบาท โดยเป็นการขอรับ 18 

การส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. 2,055 ล้านบาท โครงการลงทุนของ19 

เอกชนในพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและ20 

นครพนม 2,105 ล้านบาท การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 2,669 ล้านบาท  21 

ซึ่งมูลค่าการลงทุนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ23 

ชายแดนอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมส าหรับการ24 

ลงทุน โดยในช่วงปี 2561-2562 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนามาอย่าง25 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การบริหารจัดการแรงงาน สาธารณสุข และความ26 

มั่นคง การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการลงทุน การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนของ27 

ภาคเอกชน รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในระดับสูงสุดส าหรับกิจการเปูาหมาย 13 กลุ่ม การจัดตั้งและ28 

เปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ29 

ชายแดนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และ30 

คณะอนุกรรมการ 6 ชุด ภายใต้ กนพ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  31 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะที่ผ่านมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขับเคลื่อนโดย 32 

กนพ. ซึ่งแต่งตั้งโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 และมีคณะอนุกรรมการ 6 ชุดภายใต้ กนพ.33 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้าน อย่างไรก็ดี กนพ. ได้ถูกยกเลิกโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 34 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ท าให้การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขาดกลไกขับเคลื่อนนับแต่นั้น35 

เป็นต้นมา นอกจากนี้ การจัดหาที่ดินราชพัสดุเพื่อน าร่องการลงทุนในบางพื้นที่ยังมีปัญหาราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินท า36 

090302 
ส้ม 

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน, กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 



255

09เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090302

การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอยู่ในช่วงของกำรพัฒนำเพื่อให้
พื้นที่มีควำมพร้อมส�ำหรับกำรลงทุน โดยในช่วงปี 2561-
2562 รัฐบำลได้ให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและด่ำนศุลกำกร กำรบริหำร
จัดกำรแรงงำน สำธำรณสุข และควำมมั่นคง กำรจัดหำ
พื้ น ท่ีพัฒนำ เพื่ อ ใช ้ ประ โยชน ์ ส� ำหรั บกำรลงทุน  
กำรส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกกำรลงทุนของ 
ภำคเอกชน รวมทั้งกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน
ในระดับสงูสดุส�ำหรบักจิกำรเป้ำหมำย 13 กลุ่ม กำรจดัต้ัง
และเปิดให้บริกำรศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (OSS) และ 
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยมีคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) และคณะอนุกรรมกำร 6 ชุด ภำยใต้ กนพ. เป็น
กลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน
 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะ
ที่ผ่ำนมำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนขับเคลื่อน
โดย กนพ. ซึ่งแต่งตั้งโดยค�ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ 
แห่งชำติ ที่ 72/2557 และมีคณะอนุกรรมกำร 6 ชุด 
ภำยใต้ กนพ.ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในแต่ละด้ำน 

อย ่ำงไรก็ดี  กนพ. ได ้ถูกยกเลิกโดยค�ำสั่ งหัวหน ้ำ 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 
2562 ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนขำดกลไกขับเคลื่อนนับแต ่นั้นเป ็นต ้นมำ 
นอกจำกนี้ กำรจัดหำที่ดินรำชพัสดุเพ่ือน�ำร่องกำรลงทุน
ในบำงพ้ืนท่ียังมีปัญหำรำษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินท�ำให้
เอกชนและกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ยังไม่สำมำรถเข้ำใช้ที่ดินรำชพัสดุดังกล่ำวเพื่อ
พัฒนำโครงกำรลงทุนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้กำรลงทุน
ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิ เศษชำยแดนบรรลุตำม 
เป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม ควรเร่งจัดต้ังกลไกกำร
บริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้กำรขับเคล่ือน
กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนมีกลไก
กำรบริหำรจัดกำรท่ีชัดเจน คล่องตัว สำมำรถผลักดัน 
กำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในเรื่องของกำร
ก�ำหนดมำตรกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน และกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำน ส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำรำษฎรที่ใช ้
ประโยชน์ในที่ดินรำชพัสดุในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัดด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย/
กฎระเบียบ เพื่อให้พื้นที่มีควำมพร้อมรองรับกำรลงทุน 
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ใหเ้ป็นเมืองน่าอยูม่ากขึน้ 

เป้าหมาย

สำมำรถรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรลงทุนท้ังจำกในและต่ำงประเทศ และจะสนับสนุนกำรขับเคล่ือนพ้ืนที่
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนให้เป็นฐำนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจทั้งหมดและยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดยเน้น 
กำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
ขั้นพื้นฐำนที่สำมำรถส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1-5  
เน้นกำรพัฒนำเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุผลสู่ควำมส�ำเร็จนั้น จะต้องให้
ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดและบังคับใช้ผังเมือง ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพ 
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2562 มคีวำมเป็นไปได้ในกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดในปี 2565 ค่อนข้ำงสูง 
เน่ืองจำกมีกำรสนับสนุนให้เป็นเมืองน่ำอยู่ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองทั้งถนน 
ระบบไฟฟ้ำและประปำ ระบบก�ำจัดขยะ และกำรให้บริกำรสุขภำพ รวมทั้งกำรจัดท�ำผังเมืองรวม นอกจำกนี้ ยังมี
กำรน�ำแนวคิดและเกณฑ์กำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเมืองไปสู่ 
เป้ำหมำยและยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน จึงท�ำให้เทศบำลเมืองสะเดำได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประเภทเทศบำลเมือง ในกำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ประจ�ำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562  
เป็นกำรพัฒนำถนนทำงหลวงและทำงหลวงชนบท อำคำรสำธำรณสุขกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพ กำรจัดท�ำผังเมืองรวม กำรบริหำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย กำรจัดหำแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่
ชลประทำน และปรับปรุงขยำยกำรประปำ รวมทั้งก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ ตลอดจนกำรสนับสนุนกำรพัฒนำให้เป็น 
เมืองน่ำอยู่อื่น ๆ อำทิ ก่อสร้ำงถนนในชุมชน ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว
มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จกำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีข ้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณใน 
กำรพัฒนำเมืองสะเดำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ จึงจ�ำเป็นต้อง
ข อ รั บ ก ำ ร สนั บ ส นุ น ด ้ ำ น ง บปร ะม ำณ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเมืองทั้ง 
กำรพัฒนำโครงสร ้ ำ งพื้ นฐำนด ้ ำนคมนำคมและ 
กำรท่องเที่ยว กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ และกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชนในพื้นที ่
มีรำยได้เพิ่มขึ้นและคุณภำพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน นอกจำกนี ้
กำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลำ (สะเดำ และปำดังเบซำร์) มีกระบวนกำรในกำร
ด�ำเนินกำรเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมำยที่ต้องใช้เวลำใน 
กำรด�ำเนินงำนโดยป ัจจุบันอยู ่ ในข้ันตอนรวบรวม  
ตรวจสอบพื้นที่ค�ำร้องและเตรียมจัดประชุมที่ปรึกษำ 
ผังเมืองรวมฯ (ขั้นตอนที่ 7/18) 

ภำพท่องเที่ยว : เทศบำลเมืองสะเดำ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เมืองสะเดำซ่ึงอยู ่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ 
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ควรเร่งรัดขับเคล่ือนโครงกำรส�ำคัญ 
ให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำเมือง 
ที่สะท้อนควำมต้องกำรของพื้นที่ โดยควรให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม
และกำรท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตและยกระดับ
รำยได้ของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำระบบสำธำรณสุข 
บริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภำพ 
งำนบริกำรเพื่อเสริมควำมมั่นคง นอกจำกนี้ ยังควรเร่งรัด
กำรจัดท�ำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ 
เขตพัฒนำเศรษฐกิจ พิ เศษสงขลำ (สะเดำ และ 
ปำดังเบซำร์) ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน


