


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย                      การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

เพ่ิมขึ้น 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้อง
 ของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้
  ประโยชน์ที่ดิน 

 
  

V02 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การลงทุน 

 F0201   ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้อง
    กับความต้องการของตลาด 

 F0202    หลักสูตรการศึกษาที่ผลิต
    แรงงานได้ตามความต้องการ
    ของตลาด 

 F0203  สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน 
 F0204  การประชาสัมพันธ์การลงทุนที่มี

  ประสิทธิภาพ 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่ 

 F0401 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
 F0402 การมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา 
 F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัตอิย่างเป็นระบบ 
 F0404 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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090101 

V03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การบริการ และการตลาด 

 F0301  มาตรฐานสินค้าและบริการ 
 F0302  สมรรถนะบุคคลากร  
 F0303  การตลาดและประชาสัมพันธ์  
 F0304  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

     สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และ
     บริการ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย                      การลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เป้าหมายแผนบทย่อย 

การลงทุนในเขต
พ้ืนที่พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้อง
  ของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 F0102  การวางผังเมือง ผังการใช้
  ประโยชน์ที่ดิน 

 
  

V02 แรงงานและผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ 

  F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่
  สอดคล้องกับความต้องการ
  ของตลาด 

 F0202  มาตรฐานและองค์ความรู้ของ
     ผู้ประกอบการ 

 F0203  หลักสูตรการศึกษาที่ผลิต
     แรงงานได้ตามความต้องการ
  ของตลาด  
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 F0401 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัตอิย่างเป็นระบบ 
 F0402 กฎระเบียบและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 
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090102 

V03 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การลงทุน 

 F0301  ช่องทาง/วิธีการการ
  ประชาสัมพันธ์ที่มี 
  ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
  กลุ่มนักลงทุน 

 F0302  มาตรการจูงใจนักลงทุนทั้งใน
  และต่างประเทศ 

 F0303  การอ านวยความสะดวกแก่นัก
  ลงทุน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ 

 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101  ความครอบคลุมและ 
  สอดคล้องของ 
  โครงสร้างพ้ืนฐานใน 
  พ้ืนที่ระเบียง 
  เศรษฐกิจภาคใต ้

 F0102  การวางผังเมือง  
  ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 
  

V02 การผลิตและบริการ 

 F0201 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
  ท่ีสอดคล้องกับความ
  ต้องการของพ้ืนที่  

 F202  การให้สิทธิประโยชน์
  ทางการลงทุน 

 F203  การพัฒนาทักษะฝีมือ
  แรงงาน/เกษตร/ 
  ผู้ประกอบการ  
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่ 

 F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสว่น 

 F0502 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
 F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

 F0504 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 F0505 การยอมรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพื้นท่ี 
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V03 ประชาสัมพันธ์/
การตลาด 

 F0301  ช่องทางการประชาสัมพันธ์
  ท่ีครอบคลุมทุกลุ่มเป้าหมาย 

 F0302  การออกแบบบรรจุ 
  ภัณฑ์ท่ีสร้างสรรค์และ 
  ทันสมัย 

 F0303  นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
  ทางการตลาดท่ีทันสมัย 
  เหมาะสมกับพื้นที ่

 

เป้าหมาย 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

V04  การศึกษาและการวิจัย 

 F0401 หลักสูตร
 การศึกษาที่ผลิต
 แรงงานได้ตาม
 ความต้องการ
 ของตลาด 

 F0402  การส่งเสริมการ
 วิจัยและพัฒนา
 เก่ียวกับสินค้า
 และผลิตภัณฑ์
 ในพื้นท่ี 

 

 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เพ่ิมขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เป้าหมาย                        การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความ

สะดวก  F0101  ความครอบคลุม
  และสอดคล้อง
  ของโครงสร้าง
  พ้ืนฐานในพ้ืนที่
  ระเบียงเศรษฐกิจ 
  ภาคใต้ 

 F0102    การวางผังเมือง  
     ผังการใช้ประโยชน์
     ที่ดิน 
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V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

 F0601 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
 F0602 ฐานข้อมูลด้านการลงทุน 
 F0603 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 
 F0604 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 F0605 การยอมรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพ้ืนที่ 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

090202 
Va

lu
e 

Ch
ain

 เป้าหมายแผนบท
ย่อย : การลงทุนใน

พื้นทีร่ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

เพ่ิมขึ้น 

V05  การศึกษา
และการวิจัย 

V02 ปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ 

• F0201 การทักษะ/ฝีมือแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 

• F0202 การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ
ส าหรับอุตสาหกรรมในพื้นที ่ • F0602 การวิจัยและ

พัฒนาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการในพื้นท่ี 

• F0601 หลักสูตรการศึกษาที่
ผลิตแรงงานได้ตามความ
ต้องการของตลาด   

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
• F0601 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

• F0602 ฐานข้อมูลด้านการลงทุน 

• F0603 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

V03 ประชาสัมพันธ์/
การตลาด 

• F0301 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

• F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
สร้างสรรค์และทันสมัย 

• F0303 การวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับการลงทุนในพื้นท่ี 

• F0304 การอ านวยความสะดวกแบบ 
OSS 

V04  มาตรการ
จูงใจการลงทุน 

• F0401 สิทธิประโยชน์
ด้านภาษี 

• F0402 สิทธิประโยชน์ท่ี
ไม่ใช่ด้านภาษี 

• F0604 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

• F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้อง
ของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต ้

• F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

• F0605 การยอมรับการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพื้นท่ี 

V02 ปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ 

 F0201  การทักษะ/
 ฝีมือแรงงาน
 และประกอบการ 

 F0202  การส่งเสริมการ
 ผลิตวัตถุดิบ
 ส าหรับ
 อุตสาหกรรมใน
 พื้นท่ี 

V04  มาตรการ 
จูงใจการลงทุน 
 F0401 สิทธิ 

 ประโยชน์ด้าน
 ภาษี 

 F0402 สิทธิ 
 ประโยชน์ที่
 ไม่ใช่ด้านภาษี 

V05  การศึกษา 
และการวิจัย 

 F0501  หลักสูตรการศึกษาที่
 ผลิตแรงงานได้ตาม
 ความต้องการของ
 ตลาด 

 F0502   การวิจัยและ
  พัฒนาเก่ียวกับ
  ผลิตภัณฑ์ท่ี
  สอดคล้องกับความ
  ต้องการในพื้นที่ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

V03 ประชาสัมพันธ์/
การตลาด 

 F0301  ช่องทางการประชาสัมพันธ์
 ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 F0302  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  ท่ีสร้างสรรค์และทันสมัย 

 F0303  การวิจัยและนวัตกรรมท่ี 
  สอดคล้องกับการลงทุนใน
  พื้นท่ี 

 F0304  การอ านวยความสะดวกแบบ 
  OSS 

ปี 2564 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่
ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มาก

ขึ้น 

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101  ความครอบคลุม
 และสอดคล้องของ
 โครงสร้างพื้นฐาน
 ในพื้นที่ระเบียง
 เศรษฐกิจภาคใต ้

 F0102  การวางผังเมือง  
 ผังการใช้ประโยชน์
 ที่ดิน 
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

 F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
 F0502 ฐานข้อมูลเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 
 F0504 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 F0505 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
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V02 การบริหารจัดการเมือง 

 F0201  ระบบการจราจร 

 F0202  การบริหารจัดการ 
  ขยะมูลฝอย 

 F0203   การบริหารจัดการ 
  มลพิษทางน้ า อากาศ 

 F0204  การบริหารจัดการระบบ
  การจัดการขนส่งสาธารณะ 

V03  บริการสาธารณะ 

 F0301 การพัฒนาระบบบริการ
 ทางการแพทย์ 

 F0302  การเข้าถึงบริการ 
 สาธารณสุข 

 F0303 การพัฒนาการศึกษาที่
 เหมาะสมกับสังคมใน
 พื้นที่ 
 
 

V04 ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 F0401 ความสามารถใน

 การป้องกันและ
 ปราบปราม
 อาชญากรรมของ
 ภาคส่วนที่
 เกี่ยวข้อง  

 F0402 การพัฒนา
 บุคลากรด้าน
 ความมั่นคง 

เป้าหมาย 090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ : ในแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง เป้าหมาย 090203 มกีารยุบรวมกับเป้าหมายในเล่มแผนแม่บทฯ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงข้อมูล FVCT ในระยะต่อไป 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101 ความครอบคลุม
 และสอดคล้อง
 ของโครงสร้าง
 พื้นฐานในเขต
 พัฒนาเศรษฐกิจ
 พิเศษชายแดน 
 และโครงสร้าง
 พื้นฐานเชื่อมโยงกับ
 พื้นที่เศรษฐกิจหลัก  

 F0102  การวางผังเมือง   
 ผังการใช้
 ประโยชน์ที่ดิน 
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เป้าหมาย 090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน  

V02 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและบริการ 

 F0201  ประสิทธิภาพของ    
  OSS (การลงทุน/     
  แรงงาน) 

 F0202  ศักยภาพ 
  ผู้ประกอบการ/ 
  วิสาหกิจชุมชน 

 F0203  มาตรฐานการผลิต 
  และบริการ 

 F0204  การพัฒนาทักษะฝีมือ
  แรงงานและ 
  ผู้ประกอบการ 

 F0205  ประสิทธิภาพการ 
  ให้บริการสาธารณสุข
  ชายแดน 

 
  

V03 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การลงทุน 

 F0301 การส่งเสริม
 ความร่วมมือ
 กับต่างประเทศ 

 F0302 การให้สิทธิ
 ประโยชน์เพ่ือ
 ส่งเสริมการลงทุน 
 และการเพ่ิมโอกาส
 ในการเข้าถึงเงินทุน
 เทคโนโลยีและ
 นวัตกรรม 

 F0303 ประสิทธิภาพในการ
 อ านวยความ
 สะดวกการผ่าน
 แดน  

 
  

V04 ประชาสัมพันธ/์การตลาด 

 F0401  ช่องทางการ
 น าเสนอการ
 ประชาสัมพันธ์ที่
 เหมาะสมแก่นัก
 ลงทุน 

 F0402  รูปแบบการจูงใจ
 ให้เกิดการลงทุน
 ในพื้นที ่

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่

เพ่ิมขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101  ความครอบคลุมและ
 สอดคล้องของ
 โครงสร้างพ้ืนฐานใน
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
 พิเศษชายแดน 

 F0102  การวางผังเมือง  
 ผังการใช้ประโยชน์ 
 ท่ีดิน 

V02 ความพร้อมของ
พ้ืนที่อุตสาหกรรม 

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ   
   นิคม/เขตอุตสาหกรรม 

 F0202 การก าหนดขอบเขต 
   พ้ืนที่ที่ชัดเจน 

 F0203 การจัดสรรที่ดินและ 
    บริหารจัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพ 

 F0204 ความมั่นคงปลอดภัยใน    
    พ้ืนที่ 
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 F0501 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านต่าง ๆ 
 F0502 การอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่นักลงทุน 
 F0503 มาตรการและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 
 F0504 การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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V03 ความพร้อม 
ของแรงงาน 

 F0301 การบริหาร  
  จัดการแรงงาน 
      ต่างด้าว 

 F0302  การพัฒนา
    ทักษะฝีมือ
    แรงงานให้
    สอดคล้อง
    กับความ
    ต้องการ 

 

เป้าหมาย 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้น 

V04  กฎหมาย ระเบียบ  
และมาตรการภาครัฐ 

 F0401  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการผังเมือง/ 
 การควบคุมอาคาร 

 F0402  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 

 F0403  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ด้านกฎระเบียบคมนาคม 

 F0404  มาตรการส่งเสริมการลงทุนและ 
 การให้สิทธิและประโยชน์จาก
 หน่วยงาน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่

ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

มากขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101 ความครอบคลุมและ
 สอดคล้องของ
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
 พิเศษชายแดน 

 F0102 การวางผังเมือง  
 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
  

V02 การบริหารจัดการ
เชิงพื้นที ่

 F0201  การบังคับใช้ผังเมืองท่ีมี
 ประสิทธิภาพ 

 F0202  การพัฒนาตามผังเมือง 
 F0203  การบริหารจัดการระบบ

 คมนาคมขนส่ง 
 F0204  การบริหารจัดการระบบเฝ้า

 ระวังป้องกันควบคุมโรคตาม
 มาตรฐานสากล 
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

 F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
 F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง/การควบคุมอาคาร 
 F0503 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ/สาธารณสขุ 
 F0504 การประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 F0505 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

หน
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V03  บริการ
สาธารณะ 

 F0301  ระบบเฝ้าระวัง
 ป้องกันควบคุมโรคท่ี
 มีประสิทธิภาพ 

 F0302  การพัฒนาระบบการ
 บริการทางแพทย์ 

 F0303  การพัฒนาการศึกษา
 ท่ีเหมาะสมกับสังคม
 ในพื้นท่ี 

 
 

เป้าหมาย 090303 

V04 ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

 F0401  ความสามารถใน
 การป้องกันและ
 ปราบปราม
 อาชญากรรมของ
 ภาคส่วนที่
 เก่ียวข้อง 

 F0402 สมรรถนะ/องค์
 ความรู้ของ
 บุคลากรด้านความ
 มั่นคง 
 

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ : ในแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง เป้าหมาย 090303 มกีารยุบรวมกับเป้าหมายในเล่มแผนแม่บทฯ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงข้อมูล FVCT ในระยะต่อไป 


