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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับ  
การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบัน  
การจัดการนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดี โดยอยู่ล าดับที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศ 
แต่หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยท าคะแนนได้ค่อนข้างต่ า ในด้านผลิตภาพ  
(อันดับที่ ๔๓) โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ ๔๗) และเทคโนโลยี (อันดับที่ ๔๒) ซึ่งรายงาน 
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ของการประชุมเศรษฐกิจโลกให้ผลการประเมิน 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานทักษะ มีการ
พัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหาหลักในการท าธุรกิจในไทย
อีกด้วย ดังนั้น เพื่อท าให้ประเทศไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ 
ปานกลาง เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย (๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(๒) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และ (๓) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ส าคัญ และมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการแห่ง
อนาคตที่มีศักยภาพ 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง โดยด าเนินการต่อยอดความส าเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาแล้วอยู่ในพื้นที่ ท าให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
และบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี
ให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรที่เข้าร่วมในการด าเนินการ และมีความเชื่อมโยง 
บูรณาการการท างานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการระดับรอง และโครงการของท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน ๔ ภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยจะส่งผลให้เกิดฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับพื้นที่เศรษฐกิจอื่นทั้งของ ไทยและประเทศ 
ในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน ๑๐ พื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
ให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  



 

-๒- 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒.๑ บทน า 
จากที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค จึงควรผลักดันและส่งเสริมให้เกิด  

การลงทุนในประเทศ ส่งเสริมการส่งออกและให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสินค้าในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่ อ
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ และยกระดับรายได้ของประชากร 
ในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจและการค้า
ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที ่

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถทางการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นก าลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒.๑.๒ ประเดน็ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า 

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย 
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 



 

-๓- 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ 
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสง่และโลจิสติกส์ 
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม 
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม ่

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม ่
๔.๓.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
๔.๓.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
๔.๓.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
๔.๓.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
๔.๓.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๒ การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๓ ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ 
 ศตวรรษที่ ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 



 

-๔- 

๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

๔.๑.๕ ส่งเสริมการบรโิภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมิอากาศ  

๔.๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกบัระดับสากล



 

-๕- 
 

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๙๐๐๐๑ ๑. ก า ร เ จ ริ ญ เติ บ โ ต ข อ ง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ
ในช่วง ๕ ปี) 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕* 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕* 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕* 

๐๙๐๐๐๒ ๒. ก า ร ล ง ทุ น ใน พื้ น ที่ เ ข ต
เศ รษ ฐกิ จ พิ เศ ษ ทั้ งห ม ด
เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในช่วง ๕ ปี (มูลค่าในช่วง ๕ ปี) 

๖๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

หมายเหตุ *ปีแรกของแต่ละห้วง *๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศและยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี ๓ แผนย่อย ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (๒) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และ (๓) การพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยส าหรับการพัฒนาระยะยาว
ตอบสนองต่อความท้าทายภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
กระจายความเจริญออกสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เป็นฐานการ
สะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง
ให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย 
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๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๙๐๑๐๑ ๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  
(เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี) 

ร้อยละ ๖.๓* ร้อยละ ๖.๓* ร้อยละ ๖.๓* 

๐๙๐๑๐๒ ๒. การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น  

มูลค่าการลงทนุในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มูลค่า
ในช่วง ๕ ปี) 

๕๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

๕๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

๕๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

หมายเหตุ *ปีแรกของแต่ละห้วง *๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า 
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๓.๒.๒ แนวทางการพฒันา 

๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความ
ต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๒) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด 
และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  

๓) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิ เศษ รวมทั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม 

๔) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๓ 
จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับการท าวิจัย
ต่อยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

๖) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และ
ทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบาย
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคและประเทศ

เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยจะส่งผลให้เกิดฐานการผลิตและ
บริการในพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับ
พื้นที่เศรษฐกิจอื่นทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ โดยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน ๔ ภาค
ประกอบด้วย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง – ตะวันตก และภาคใต ้

ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง เพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนา Creative Ecosystem ให้เอื้อต่อการเป็น
เมืองสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ สร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย และบุคลากรด้านสร้างสรรค์  

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC – 
Bioeconomy) ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย เพื่อพัฒนาให้ เป็นฐาน
อุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงการเกษตร
และอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่กับภาคเอกชน พัฒนาและ
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์กรและสถาบันการศึกษาให้กับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารในมิติเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก (Central – Western Economic Corridor: CWEC) 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม  สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของ 
ภาคกลาง – ตะวันตก ในด้านอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไฮเทคมูลค่าสูงระดับ
มาตรฐานสากลที่เช่ือมโยงกับกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง  
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเช่ือมโยงการค้าและโลจิสติกส์
กับพื้นที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน  
การท่องเที่ยวสู่นานาชาติ โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามัน แ ละการท่องเที่ยว 
แบบผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชน 

 



 

-๑๐- 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๙๐๒๐๑ ๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
ม วล รวม ข อ งพื้ น ที่ ร ะ เบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษ (เฉลี่ยร้อยละ
ในช่วง ๕ ปี) 

ร้อยละ ๕* ร้อยละ ๕* ร้อยละ ๕* 

๐๙๐๒๐๒ ๒. การลงทุนในพืน้ที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ (มูลค่าในช่วง 
๕ ปี) 

๑๕๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

๑๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๑๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

หมายเหตุ *ปีแรกของแต่ละห้วง *๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า 

 
 



 

-๑๑- 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพฒันา 

1) ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน  โดยให้ 
สิทธิประโยชน์ในระดับสูงเพื่อดึงดูดการลงทุนในพื้นที่และเพื่อให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของการพัฒนาที่จะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ครอบคลุม 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และการจัดตั้ง 
นิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนจุดเน้น
การพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3) พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพื้นที่ กับพื้นที่

โดยรอบและกับพื้นที่เศรษฐกิจแห่งอื่นในประเทศและประเทศในภูมิภาค และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  

(2) บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ โดย
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซอุ่ปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

4) พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับกิจการเป้าหมายในพื้นที่และพัฒนาแรงงาน

ที่มีศักยภาพให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
(2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนาผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่และเครือข่าย และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดย 

(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต/บริการของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพื้นที่ 

(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล / 
องค์ความรู้ ระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนที่ก าลังเติบโต 
  



 

-๑๒- 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่

ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพื้นที่และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี 

 



 

-๑๓- 
 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๙๐๓๐๑ ๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจั งหวัดที่ มี เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี) 

ร้อยละ ๓.๐* ร้อยละ ๓.๐* ร้อยละ ๓.๐* 

๐๙๐๓๐๒ ๒. การลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (มูลค่า
ในช่วง ๕ ปี) 

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

หมายเหตุ *ปีแรกของแต่ละห้วง *๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า 

 
 



 

-๑๔- 
 

๓.๓.๒ แนวทางการพฒันา 

๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนา
ด่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ 
โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลัก  
ในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายแดนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  

๓) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับ
ความต้องการของพื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ 
เพื่อปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดท าระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เอื้อต่ อ 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน 
รวมทั้งส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนการจัดต้ังกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่ สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ 

๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ 
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและ 
การเข้าเมือง โดยการจัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งก าหนดมาตรการและระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นที่ 

๗) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในเมือง 

๘) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อผลักดัน 
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต 

๙) สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที ่

 


