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-๑- 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับ 
การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบัน 
การจัดการนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดี โดยอยู่ล าดับที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศ 
แต่หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยท าคะแนนได้ค่อนข้างต่ า ในด้านผลิตภาพ  
(อันดับที่ ๔๓) โครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ ๔๗) และเทคโนโลยี (อันดับที่ ๔๒) ซึ่งรายงาน 
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ของการประชุมเศรษฐกิจโลกให้ผลการประเมิน 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และแรงงานทักษะ มีการพัฒนาช้า 
เมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหาหลักในการท าธุรกิจในไทยอีกด้วย 
ดังนั้น เพ่ือท าให้ประเทศไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย (๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(๒) การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ และ (๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ส าคัญ และมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการแห่ง
อนาคตที่มีศักยภาพ 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง โดยด าเนินการต่อยอดความส าเร็จของโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาแล้วอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
และบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี
ให้เพ่ิมขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรที่เข้าร่วมในการด าเนินการ และมีความเชื่อมโยง 
บูรณาการการท างานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการระดับรอง และโครงการของท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และ
ทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี -
นครศรีธรรมราช)  

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  



 

-๒- 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒.๑ บทน า 
จากที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค จึงควรผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการ

ลงทุนในประเทศ ส่งเสริมการส่งออกและให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลางใน
การกระจายสินค้าในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนิน
กิจการต่างๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ และยกระดับรายได้ของประชากรใน
ประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจและการค้าใน
พ้ืนที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นก าลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า 

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย 
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ 



 

-๓- 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๓ ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ 
 ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 
 



 

-๔- 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

๔.๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 

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

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
 



 

-๕- 

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. การเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัวอย่างน้อย 
ร้อยละ ๕ 

ขยายตัวอย่างน้อย 
ร้อยละ ๕ 

ขยายตัวอย่างน้อย 
ร้อยละ ๕ 

ขยายตัวอย่างน้อย 
ร้อยละ ๕ 

๒. การลงทุนในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ได้รับการยกระดับ 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในช่วง ๕ ปีแรก (ล้านบาท) 

๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 



 

-๖- 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า ในพ้ืนที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี ๓ แผนย่อยประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (๒) การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  และ  
(๓) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยส าหรับการพัฒนาระยะยาว

ตอบสนองต่อความท้าทายภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
กระจายความเจริญออกสู่พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขั้นสูง เป็นฐานการ
สะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง
ให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความ
ต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๒) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด 
และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  

๓) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม 

๔) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว  จัดพ้ืนที่เพ่ือการ



 

-๗- 

ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๓ 
จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

๕) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับการท าวิจัย
ต่อยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

๖) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และ
ทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบาย
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 



 

-๘- 

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. การขยายตัวของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (ร้อยละต่อปี) 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๖.๓ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๖.๓ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๖.๓ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๖.๓ 

๒. การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก   

มูลค่าการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(ล้านบาท) 

๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

 



 

-๙- 

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 

และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความได้เปรียบทางกายภาพและท่ีตั้งของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพ้ืนที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาประตูการค้าฝั่ง
ตะวันตก ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกเพ่ือเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
และเชื่อมกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (๒) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน 
พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งอ่าวไทยตอนบนบริเวณหัวหิน ชะอ า
ให้เป็นแนวการท่องเที่ยวชั้นน าแห่งใหม่ และพัฒนาเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าจาก
การใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตร
และการประมงในภาคใต้ และ (๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ 
รวมทั้งเมืองน่าอยู่  

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่ อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไปยัง
ท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

๒) พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อย 
ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามันปาล์ม
ในพ้ืนที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง  

๔) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเก่ียวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และ
ป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

๕) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าแห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝั่งอันดามัน และพัฒนาเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

๖) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดย 

(๑) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 



 

-๑๐- 

พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการ
พัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ในเมืองชั้นในเพ่ือลด
ปัญหาการกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริม
ให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน รองรับความต้องการ
ด้านการเดินทางทั้งปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมทั้งจัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศ 
ให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนที่ 

(๓) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ 
ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 



 

-๑๑- 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. การขยายตัวของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(ร้อยละต่อปี) 

อย่างน้อยร้อยละ ๕  อย่างน้อยร้อยละ ๕  อย่างน้อยร้อยละ ๕  อย่างน้อยร้อยละ ๕  

๒. การลงทุนในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพ่ิมข้ึน 

มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(ล้านบาท) 

๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๓. เมืองในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากข้ึน 

จ านวนเมืองในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๒ เมือง  
(ระนอง และชุมพร) 

- ๑ เมือง 
(สุราษฎร์ธานี*) 

๑ เมือง 
(นครศรีธรรมราช) 

* เป็นเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย 



 

-๑๒- 

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่

ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพ้ืนที่และการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี 

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ และพัฒนาด่าน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดย
พัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพ้ืนที่หลักในการขับเคลื่อน  
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนให้มี 
ความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  

๓) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ในพ้ืนทีแ่ละเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่มี
อยู่เพ่ือปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้เอ้ือต่อ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้ง
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพ้ืนที่ 

๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง โดย
การจัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก าหนดมาตรการ
และระบบสื่อสารเพ่ือดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพ้ืนที่ 



 

-๑๓- 

๗) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิด
ด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ ๑ – ๕ เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่  
๖ – ๑๐ เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 
๑๖ – ๒๐ เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด 

๘) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 

๙) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือผลักดันให้เกิด
การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการผลิต 

๑๐) สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่  



 

-๑๔- 

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. การขยายตัวของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

๒. การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ล้านบาท) 

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

๓. เมืองในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่มากข้ึน 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) 

๑ เมือง  
(สงขลา) 

๖ เมือง  
(ตาก สระแก้ว 

เชียงราย* 
กาญจนบุรี* 
หนองคาย* 
มุกดาหาร*) 

- ๓ เมือง 
(นครพนม นราธิวาส 

และตราด) 

* เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย 

 


