
ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 



ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0101 ควำมครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสำธำรณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก

❑ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และ ภำคอุตสำหกรรม

F0201  ทักษะฝีมือแรงงำนที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด

❑ กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน 

F0202  หลักสูตรกำรศึกษำที่ผลิตแรงงำนได้ตำมควำม
ต้องกำรของตลำด

❑ กำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรขับเคลื่อนของรัฐบำล

F0203 สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน ❑ กำรก ำหนดสิทธิประโยชน์กำรแก่นักลงทุน

F0204 กำรประชำสัมพันธ์กำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพ ❑ กำรประชำสัมพันธ์ให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและรับรู้ข้อมูลด้ำนกำรลงทุน 
❑ กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่จ ำเป็นเพื่อชักจูงนักลงทุน

F0301  มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร ❑ กำรยกระดับสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล

F0302  สมรรถนะบุคคลำกร ❑ กำรส่งเสริมทักษะควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี นวัตกรรมและกำรตลำด

F0303  กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ❑ กำรส ำรวจตลำดเพือ่ให้รู้ถึงควำมต้องกำร (Demand) และผลิตได้ตรงกับควำม
ต้องกำร

❑ กำรสร้ำงและประชำสัมพันธ์มำตรฐำนแบรนด์สินค้ำไทยให้เป็นที่น่ำเชื่อถือใน
ระดับโลก (ควรมีแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเพียงหน่ึงเดียว)

F0304  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร

❑ กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกำรผลิต

F0402 กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคีกำรพัฒนำ ❑ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

F0403 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่ำงเป็นระบบ

❑ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ ไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกสิ่งแวดล้อม

F0404 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ❑ กำรป้องกัน เฝ้ำระวังเพ่ือควำมปลอดภัยในพื้นที่

ปัจจัยที่จ ำเป็น
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : 9.1 กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
เป้ำหมำย  090101 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพิ่มขึ้น

หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : 9.1 กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
เป้ำหมำย  090102 กำรลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0302 มำตรกำรจูงใจนักลงทุนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ

❑ กฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำง ๆ (Regulatory Sandbox)
❑ ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำ EEC
❑ One Stop Service 

หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : 9.2 กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
เป้ำหมำย  090201 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0201 กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพื้นที่ 

❑ กฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำง ๆ (Regulatory Sandbox)
❑ ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ภำยใต้แผนพัฒนำ EEC
❑ One Stop Service 

F0202 กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงกำรลงทุน ❑ กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน เร่งรัดกำรลงทุน และ
ให้สิทธิประโยชน์

❑ กำรก ำหนดมำตรกำรส ำคัญท่ีส่งเสริมสภำพแวดล้อม 
(Ecosystem) ในกำรลงทุน

F0301.ช่ อ งทำ งกำ รปร ะชำสั มพั น ธ์ ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย

❑ กำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ด้ำนสื่อต่ำง ๆ 
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
กลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งภำคประชำชนให้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ
และประโยชน์ที่จะได้รับ

❑ กำรมุ่งเน้นกำรดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ และกำรเข้ำ
เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทำน

F0402 กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
เกี่ยวกับสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

❑ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือรัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน 
ในกำรวิจัยและพัฒนำ โดยเน้นกิจกำรเป้ำหมำยที่มีศักยภำพใน
พื้นที่

❑ กำรต่อยอดกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
❑ กำรสนับสนุนกำรน ำวัตถุดิบที่มีจุดเด่นในพื้นที่มำวิจัยพัฒนำ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อยแผนแม่บทย่อย : 9.2 กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
เป้ำหมำย 090202 กำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้เพิ่มขึ้น

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0101 ควำมครอบคลุมและสอดคล้องของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคใต้

❑ กำรเร่งรัดพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้แล้วเสร็จตำมแผน
❑ กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรผลิตในพื้นที่

F0102 กำรวำงผังเมืองผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน

❑ กำรจัดท ำผังเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคใต้
❑ กำรทบทวนกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

F0401 สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี ❑ มำตรกำรจูงใจทำงกำรเงินให้กับนักลงทุน 
❑ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้นัดลงทุนทรำบถึงสิทธิประโยชน์

ที่จะได้รับ

F0402 สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ด้ำนภำษี ❑ มำตรกำรจูงใจนักลงทุนที่ไม่ใช่กำรเงิน
❑ กำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ในกำรพ ำนักในประเทศส ำหรับนัก

ลงทุนต่ำงชำติ

หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อยแผนแม่บทย่อย : 9.2 กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
เป้ำหมำย 090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่มำกขึ้น

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0102 กำรวำงผังเมือง ผังกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน

❑ กำรศึกษำรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และวำงผังเมืองเพื่อ
สนับสนุนกำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

❑ กำรทบทวนกฎหมำยผังเมือง

F0204 กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรจัดกำร
ขนส่งสำธำรณะ

❑ กำรศึกษำและวำงระบบกำรจัดกำรขนส่งสำธำรณะที่สอดคล้อง
กับกำรเป็นเมืองน่ำอยู่โดยมุ่งเน้นควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
Mode

F0501 กำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำ
ทุกภำคส่วน

❑ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนในพื้นที่ภำครัฐ 
เอกชน สถำบันกำรศึกษำ ผ่ำนกลไกระดับพื้นที่

F0503 ควำมปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ❑ กำรเพิ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัย เช่น ไฟส่อง
สว่ำง น ำเทคโนโลยี / Big Data / สำรสนเทศมำใช้ประโยชน์

F0505 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

❑ กำรจัดท ำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 
เพื่อเอื้อต่อกำรพัฒนำเมืองและส่งเสริมให้เป็นเมืองน่ำอยู่

หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : 9.3 กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
เป้ำหมำย  090301 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพิ่มข้ึน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0101  ควำมครอบคลุมและสอดคล้องของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดน และโครงสร้ำงพื้นฐำน
เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 

❑ กำรเร่งรัดพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ SEZ ให้แล้วเสร็จ 
ได้มำตรฐำนทั้ งด้ ำนคมนำคมขนส่ ง  สำธำรณูปโภค / 
สำธำรณูปกำร / ดิจิทัล / ด้ำน CIQ และเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบ 
รวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก

❑ กำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนให้
เต็มศักยภำพ 

F0203 มำตรฐำนกำรผลิตและบริกำร ❑ กำรยกระดับกำรผลิตและบริกำรโดยใช้เทคโนโลยีที่สู่งขึ้นและ
สำมำรถเชื่อมโยงเข้ำดับห่วงโซ่อุปทำนของภำค/ประเทศ/
ระหว่ำงประเทศ

❑ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของรัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ 
ผู้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ภำคกำรผลิตและบริกำร

F0402  รูปแบบกำรจูงใจให้เกิดกำรลงทุนใน
พื้นที่

❑ กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม เร่งรัดกำรลงทุนที่จูงใจ รูปแบบ
ใหม่ ๆ และตรงควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

❑ กำรก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำง
สภำพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อต่อกำรลงทุน



สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : 9.3 กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
เป้ำหมำย  090302 กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่เพิ่มขึ้น

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0404 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำร
ให้สิทธิและประโยชน์จำกหน่วยงำน

❑ กำรกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที่ SEZ 
❑ กำรจัดหำแรงงำนเพื่อรองรับกำรลงทุนในพื้นที่



สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : 9.3 กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
เป้ำหมำย  090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองท่ีน่ำอยู่มำกขึ้น

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หมำยเหตุ  :        ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0202  กำรพัฒนำตำมผังเมือง ❑ กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในพื้นที่ SEZ

F0301 ระบบเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคที่
มีประสิทธิภำพ

❑ กำรเฝ้ำระวังและป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ ำ

F0401 ควำมสำมำรถในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมอำชญำกรรมของภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

❑ กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
❑ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และปรำบปรำมอำชญำกรรม เช่น

ยำเสพติด แรงงำนเถื่อน

F0504 กำรประชำสัมพันธ์ที่ครอบคลุม
เข้ำถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย

❑ กำรประชำสัมพันธ์ทุกกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรในพื้นที่
SEZ

F0505 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

❑ กำรเฝ้ำระวังและป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ ำ


