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การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค



นโยบายข้อ ๖
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ีจะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้าง

โอกาสการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม ลดความเหลือ่มล�า้ของการพฒันา ลดการกระจกุตวัของการพัฒนา 

และประชากรของเมอืงใหญ่ในปัจจบุนั โดยการสร้างสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมอืงท่ีสงบสขุ เพยีงพอ และแก้ปัญหา 

การย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้

๖.๑	 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

	 ๖.๑.๑	 พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอย่างต่อเนือ่ง โดยพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย ์

ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู ่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตร 

ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนา

บุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

	 ๖.๑.๒	 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดน	

ภาคใต้	โดยพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและโลจสิตกิส์เพือ่เพ่ิมช่องทางการส่งออกสนิค้าทางทะเล

ของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัเอเชยีใต้ พฒันาการเช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ที่ 

ฝ่ังอนัดามนักับฝ่ังอ่าวไทย และพัฒนาอตุสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรปูการเกษตรจากทรพัยากรในพืน้ที่

และประเทศเพือ่นบ้าน รวมทัง้ให้ความส�าคัญกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรม และการพฒันา 

เมืองน่าอยู่

	 ๖.๑.๓	 เพิ่มพื้นที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลัก 

เชิงพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพื้นที่ที่มีความได้เปรียบ 

เชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส 

ของพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องในการยกระดับรายได้ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดการผลกระทบท่ีอาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม	



	 ๖.๑.๔	 เร ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง  

โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพ 

ของพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจตามศกัยภาพพืน้ท่ี พฒันาเมอืงชายแดนให้มคีวามน่าอยู ่รวมทัง้ใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุการดูแล

ด้านความมัน่คงและรกัษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ี และส่งเสรมิให้ภาคประชาชนและภาคกีารพฒันาท่ีเกีย่วข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๖.๒	 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา 

เมอืงศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของประเทศ ได้แก่ กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จงัหวดัเชยีงใหม่ นครราชสีมา 

ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา

เมอืงอจัฉรยิะและเมอืงน่าอยูท่ีม่รีะบบเศรษฐกจิดจิทิลั โครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคม และพืน้ทีส่เีขยีวทีเ่พยีงพอ 

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๑.	 การส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

	 ๑.๑	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีการลงทุนทั้งจาก

ภาครฐัและภาคเอกชนประมาณ ๑.๙๓ ล้านล้านบาท ซึง่เป็นไปตามเป้าหมาย (๑.๗ ล้านล้านบาท) โดยเป็นการลงทนุ

โครงสร้างพืน้ฐานหลกั ๔ โครงการ ๖๕๔,๙๒๑ ล้านบาท การขบัเคลือ่นการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยขีัน้สงู  

โดยออกบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว ๑,๑๘๒,๕๓๘ ล้านบาท และมีงบบูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่ ๙๔,๕๑๔ ล้านบาท 

โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑.๑.๑	 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั	ผ่านการร่วมลงทนุระหว่างภาครฐัและเอกชน มกีารลงนาม

ในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนแล้ว ๔ โครงการ รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น ๖๕๔,๙๒๑ ล้านบาท โดยเป็นการลงทุน 

ของภาคเอกชน ๔๑๖,๐๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๔) และภาครัฐ ๒๓๘,๘๔๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๖) ซ่ึงคาดว่า 

รัฐจะได้รับผลตอบแทนประมาณ ๒๑๐,๓๕๒ ล้านบาท ดังนี้ 

    (๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน เพื่อเช่ือมต่อ ๓ ท่าอากาศยานในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

และท่าอากาศยานอูต่ะเภา โดยมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทนุ

กับเอกชนเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มูลค่าการลงทุน 

ทั้งโครงการ ๒๗๖,๕๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุน 

ของภาคเอกชน ๑๑๖,๖๒๓ ล้านบาท และภาครัฐ 

๑๕๙,๙๓๘ ล้านบาท โดยเอกชนได้เร่ิมด�าเนินการให้บรกิาร

และปรับปรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันมีการรับมอบพื้นท่ีก่อสร้างรถไฟ

ช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภา และงานสนับสนุนการก่อสร้าง

ทั้งหมดแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๙ 



   (๒) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ระยะที่	 ๓ เพื่อรองรับการขนถ่าย 

ก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  

มมูีลค่าการลงทนุทัง้โครงการ ๖๔,๙๐๕ ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทนุของภาคเอกชน ๕๒,๐๐๕ ล้านบาท และภาครฐั  

๑๒,๙๐๐ ล้านบาท โดยมแีนวทางการด�าเนนิการ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที ่๑ การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ซ่ึงเป็นพื้นที่ถมทะเล ๑,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันได้เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) แล้ว ซ่ึงคาดว่า 

จะเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๙ และช่วงที่ ๒ อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน เพื่อก่อสร้าง

ท่าเรือสินค้าเหลว (แปลง A) และพื้นที่คลังสินค้าหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (แปลง C) 

   (๓) โครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมืองการบนิภาคตะวนัออก เพือ่ยกระดบัสนามบนิ 

อู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ ๓ บนพื้นที่ของกองทัพเรือ (ทร.) จ�านวน ๖,๕๐๐ ไร่  

โดยได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาร่วมลงทุน ๕๐ ปี รัฐได้รับ 

ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ๓๐๕,๕๕๕ ล้านบาท และลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการ 

ผลติไฟฟ้าและน�า้เยน็ในโครงการพฒันาสนามบินอูต่ะเภาฯ เมือ่วนัท่ี ๒๖ มถุินายน ๒๕๖๓ มลูค่าการลงทุนท้ังโครงการ 

๒๐๔,๒๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนของภาคเอกชน ๑๘๖,๕๖๖ ล้านบาท และภาครัฐ ๑๗,๖๗๔ ล้านบาท 

ปัจจุบัน ทร. ได้ด�าเนินการปรับพื้นที่ส�าหรับก่อสร้างทางขับ ระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กว่าร้อยละ ๘๖.๙๓ คาดว่าจะเปิดให้บริการสนามบินฯ ได้ภายในปี ๒๕๖๘ นอกจากนี้ 

ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีสนามบิน เพื่อการชดเชยเยียวยา

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ด้วย

    (๔) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	๓	ท่าเทียบเรือ	F ด�าเนินการโดยการท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังรองรับความต้องการขนส่ง สินค้าทางทะเล

ระหว่างประเทศ บนพ้ืนที่ ๑,๖๐๐ ไร่ ได้ลงนามสัญญา 

ร่วมลงทุนกับเอกชน เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

มลูค่าการลงทนุทัง้โครงการ ๑๐๙,๒๑๕ ล้านบาท แบ่งเป็น  

การลงทุนของภาคเอกชน ๖๐,๘๘๖ ล้านบาท และภาครัฐ 

๔,๓๒๙ ล้านบาท ประกอบด้วย ๒ ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรอื F1 

โดยได้เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างทางทะเลแล้ว และอยูร่ะหว่าง

สร้างงานสาธารณูปโภคและท่าเทียบเรอื คาดว่าจะสามารถ

เปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๘ และท่าเรือ F2 จะเริ่ม

ด�าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือภายในปี ๒๕๗๐ 

  ๑.๑.๒	 ด�าเนินงานตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕ 

จัดท�างบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการด�าเนินงานของ ๑๒ กระทรวง ๒๘ หน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย 

คอื “มลูค่าการลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี” โดยได้รบัจดัสรร 

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ�านวน ๑๑,๙๔๔.๘๑ ล้านบาท  

และมีมูลค่าการลงทุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น ๘๖,๒๒๑.๙๐ ล้านบาท (จ�าแนกเป็น เงินลงทุน 

จากภาคเอกชน จ�านวน ๗๒,๗๐๕ ล้านบาท และเงินลงทุนจากภาครัฐ จ�านวน ๑๓,๕๑๖.๙๐ ล้านบาท) ปัจจุบัน 

มีการลงทุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว ๒๓๔,๔๗๐ ล้านบาท 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๑.๑.๓	 พัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่	

    (๑) พฒันาบคุลากร ด�าเนนิการพัฒนาบคุลากรตามหลกั “ตลาดน�าการผลติ (Demand Driven)”  

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นท่ี  

“มงีานท�า มรีายได้ด ีสร้างสงัคมออีซี”ี ตามแนวทางการพฒันาบคุลากร ๒ รปูแบบ ได้แก่ (๑) การผลติบคุลากรพร้อมใช้  

เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าด�าเนินการพัฒนาฯ ทั้งหมด พร้อมทั้งรับเข้าท�างานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่ามาตรฐาน 

(EEC Model Type A) ด�าเนินการแล้วกว่า ๘,๐๐๐ คน และ (๒) การผลิตบุคลากรในระยะเร่งด่วนด้วยการฝึกอบรม

ระยะสั้น เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าด�าเนินการพัฒนาฯ ร้อยละ ๕๐ และรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าด�าเนินการพัฒนาฯ  

ร้อยละ ๕๐ (EEC Model Type B) ด�าเนินการแล้วกว่า  

๙,๖๐๐ คน นอกจากนี้ มีหลักสูตรส�าหรับการฝึกอบรม

ระยะสั้นที่สถานศึกษาจัดท�าร ่วมกับภาคเอกชนกว่า 

๑๐๐ แห่ง โดยผ่านการรับรองจากคณะท�างานพิจารณา

รับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากร 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง จ�านวน  

๑๖๙ หลักสูตร

    (๒) พฒันาการเกษตร โดยจดัท�าแผนปฏบัิตกิารด้านการพฒันาการเกษตรในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก มเีป้าหมายหลกัคือ การยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุม่อตุสาหกรรมและบรกิาร ในปี ๒๕๘๐ 

และการยกระดับภาคการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยี 

ในการเพ่ิมผลิตภาพ และเพ่ิมการเข้าถึงตลาดสินค้า 

มูลค่าสูง ด้วยกรอบแนวคิดที่ส�าคัญคือ “ตลาดน�าการผลิต  

(Demand Driven)” และเทคโนโลยผีลกัดนัการสร้างรายได้  

โดยเน้นการพัฒนาระดับคลัสเตอร์ เช่น คลัสเตอร์ผลไม้ 

คลัสเตอร์พืชสมุนไพร และคลัสเตอร์สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  

และเน้นให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 

เป้าหมายและความต้องการของตลาด ปัจจบุนัเริม่ด�าเนนิการ 

ขบัเคล่ือนแผนฯ แล้ว เช่น โครงการระเบยีงผลไม้ภาคตะวนัออก  

(Eastern Fruit Corridor: EFC) 

   (๓) พฒันาด้านสาธารณสขุ ยกระดบัระบบบรกิารสาธารณสขุ โดยขับเคลือ่นผ่านการยกระดบั 

โรงพยาบาลปลวกแดง ๒ ให้เป็นแซนด์บอ็กซ์ในการพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุ ผลกัดนัและขับเคลือ่นการยกระดบั 

การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาโมเดลเมืองสุขภาพดี และพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์รองรับการบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม  

จ�านวน ๕๐,๐๐๐ ราย ในระยะเวลา ๕ ปี 

  ๑.๑.๔	 มูลค่าการลงทนุ	มูลค่าค�าขอรบัและออกบตัรในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก มมีลูค่า

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๔๐,๐๕๑ ล้านบาท 

เป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๑๑๗,๐๖๔ ล้านบาท ขณะที่การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

ในพืน้ที ่EEC รวม ๑๕๑,๓๘๓ ล้านบาท เป็นการออกบตัรส่งเสรมิในอตุสาหกรรมเป้าหมายมลูค่า ๙๗,๖๗๑ ล้านบาท 

โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ร้อยละ ๓๑ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ร้อยละ ๓๔ 

และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ร้อยละ ๓๕ ซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐ

สงิคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจนี และสาธารณรฐัอินเดยี โดยลงทนุในอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผลิตบุคลากรพร้อมใช้ 
ท�างานด้วยอัตราเงินเดือน
สูงกว่ามาตรฐาน 
กว่า ๘,๐๐๐ คน
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ร้อยละ ๑๗ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ร้อยละ ๑๒ อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร ร้อยละ ๑๖ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ร้อยละ ๑๔ และอุตสาหกรรมการแพทย์ ร้อยละ ๖ 

  ๑.๑.๕	 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส ่งเสริมการพัฒนากิจการที่ เกี่ยวเนื่อง 

หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๒ อุตสาหกรรม โดยการจัดตั้ง  

(๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ จ�านวน ๗ เขต ได้แก่ เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก   

เขตส่งเสรมิรถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั เขตส่งเสรมินวตักรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริมศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา)  

เขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) และเขตส่งเสริมศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

ขั้นสูงบ้านฉาง เป็นพื้นที่รวมประมาณ ๑๘,๓๑๔ ไร่ สามารถรองรับการลงทุนรวมประมาณ ๘๔๘,๖๕๖ ล้านบาท 

และ (๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้ประกาศจัดตั้งแล้ว ๒๘ เขต บนพื้นที่รวม ๙๖,๘๙๒ ไร่ สามารถรองรับ

การลงทุนรวมประมาณ ๑.๖๑ ล้านล้านบาท 

   ๑.๑.๖	 พัฒนาสนับสนุนเทคโนโลยี	5G มีแนวทางการพัฒนาส�าคัญ คือ ติดตั้งสัญญาณให้ครอบคลุม

พื้นที่ทั้งหมด และผลักดัน/ขยายการใช้ประโยชน์จากสัญญาณ 5G ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น  

ภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล  

และชมุชน โดยได้เริม่ด�าเนนิโครงการน�าร่องด้วยการผลกัดนั 

ให้บ้านฉางและเมอืงพทัยาก้าวสูช่มุชนอนาคต (Smart City)  

และผลักดันให้เกิดเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  

รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหุ ่นยนต ์

และระบบออโตเมชั่น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับภาคเอกชน

ชั้นน�าและบริษัทที่สนใจลงทุนด้านดิจิทัลให้มีส่วนร่วม 

ในการพฒันาทกัษะบคุลากร เป้าหมาย จ�านวน ๕๐,๐๐๐ คน  

ภายใน ๔ ปี

  ๑.๑.๗	 ส่ือสารและมีส่วนร่วมกับประชาชน	 ชุมชนในพื้นท่ี ได้แก่ (๑) การจัดท�าข่าว บทความ  

และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในรปูแบบตา่ง ๆ  และ (๒) การมีสว่นรว่มกบัประชาชน ชมุชนในพืน้ทีด่ว้ยการจดัประชุม สมัมนา เพือ่ระดมความเห็น

แนวทางการพัฒนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้แก่ โครงการเยาวชนอาสา โครงการพัฒนาเยาวชน 

อีอีซี สแควร์ โครงการกลุ่มเครือข่ายพลังสตรี โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ และโครงการอีอีซีต้นแบบสร้างอนาคต 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา EEC 

 ๑.๒	 การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   ๑.๒.๑	 พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 

แล้วเสรจ็ในปี ๒๕๖๕ เช่น การขยายทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วงชมุพร-ระนอง เป็นสีช่่องทางจราจร และการก่อสร้าง 

รถไฟทางคูช่่วงนครปฐม-ชมุพร และมโีครงการทีจ่ะแล้วเสรจ็ 

ในปี ๒๕๖๖ เช่น การพัฒนาถนนเลียบชายฝั ่งทะเล  

(Royal Coast) เชื่อมโยงสมุทรสงคราม-เพชรบุรี- 

ประจวบครีขีนัธ์-ชมุพร-ระนอง ระยะทางรวม ๖๕๘.๘๗ กโิลเมตร  

ก่อสร้างแล้วเสรจ็ ๔๒๕ กโิลเมตร และการศกึษาออกแบบ

พัฒนา Royal Coast 
เชื่อมสมุทรสงคราม-เพชรบุรี- 
ประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง
รวม ๖๕๘.๘๗ กม.

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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รายละเอยีดและจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการรถไฟสายใหม่ช่วงชมุพร-ระนอง นอกจากนี้ 

มโีครงการด้านการพัฒนาด้านท่องเทีย่ว การแปรรูปเกษตรมลูค่าสงู และการเป็นเมอืงน่าอยูท่ีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิงาน  

๓๐ โครงการ โดยเป็นโครงการส�าคัญที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการแปรรูป

สมนุไพรครบวงจร โครงการเฝ้าระวังภาวะฉกุเฉนิเพือ่เตรยีมความพร้อมในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบรกิารดแูล

สขุภาพผู้สูงอายสูุ่ประเทศไทย ๔.๐ เพือ่พฒันาเมอืงชมุพรเป็นเมอืงน่าอยู ่และโครงการป่าชายเลนระนองสูม่รดกโลก 

  ๑.๒.๒	 พฒันาตามศักยภาพของพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาเสริมความมัน่คง โดยนอ้มนำ 

แนวพระราชดำรแิละหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การพัฒนาภูมิสังคม” พระราชปณิธาน 

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา  

และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพือ่ประโยชน์สขุแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และแนวพระราชด�าร ิ“จติอาสา 

เราท�าความดี ด้วยใจ” มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

   (๑) พัฒนาตามศักยภาพพื้นที่

    (๑.๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

     (๑.๑.๑) ด้านสุขภาวะ ได้วางกรอบการพัฒนาตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา  

การดแูลด้านภาวะโภชนาการเดก็แรกเกดิและช่วงปฐมวยั และพัฒนาศกัยภาพเดก็ปฐมวยั โดยเฉพาะในศนูย์พฒันาเดก็เลก็  

รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผ่านกิจกรรมบูรณาการและบริหารจัดการแก้ไขปัญหา 

ภัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     (๑.๑.๒) ด้านการศกึษา ได้สนบัสนนุพฒันาการด้านการศกึษา โดยเฉพาะภาษาไทย  

โดยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา 

ซึ่งส่งผลให้การประเมินระดับการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกมิติ นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังการจัดท�าสื่อและการถ่ายทอด

นวัตกรรมการใช้ภาษาไทยควบคู่ภาษาถิ่น

     (๑.๑.๓) ด้านการพัฒนาทักษะอาชพี มุง่เน้นสนบัสนนุให้ผูว่้างงาน ผูม้รีายได้น้อย  

และเยาวชนทีอ่ยูน่อกสถานศกึษาและไม่มงีานท�าเข้ารบัการอบรมทกัษะอาชพีระยะสัน้หลายโครงการ เช่น โครงการ

ฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ๓ แห่งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฝึกอบรมศิษย์พระดาบส 

ในโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนที่ผ่านการบ�าบัด/เลิกยาเสพติด  

การฝึกอาชีพตัดเย็บให้กับกลุ่มแม่บ้าน และการฝึกอบรมการประกอบอาหารฮาลาล มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 

๓,๐๐๐ คน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกือบทั้งหมดมีงานท�าและมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

    (๑.๒) พัฒนาเศรษฐกิจ 

      (๑.๒.๑) ด้านการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากระดับครวัเรอืน มุง่เน้นสร้างความเข้มแข็ง 

ให้เกษตรกรสามารถพึง่ตนเองได้ตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยปรบัวถิฐีานรากระดบัครัวเรอืน 

จากการปลูกพชืเชิงเดีย่วให้หนัมาท�าเกษตรแบบผสมผสาน เพือ่สร้างภมูคุ้ิมกนัและสร้างรายได้ตลอดปี และส่งเสริมอาชพี 

ตามความถนัดและตามภูมิสังคม โดยด�าเนิน

โครงการน�าร่อง จ�านวน ๒๘๒ แห่ง ในพื้นที่ 

๒๘๒ ต�าบล และจะขับเคลื่อนด�าเนินการ 

อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมการปลูกพืช เช่น  

การปลกูไผ่พลงังานเพ่ือรองรบัโรงไฟฟ้าชวีมวล 

น�าร่องโครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามความถนัดและตามภูมิสังคม
๒๘๒ แห่ง ในพื้นที่ ๒๘๒ ตำ�ำบล
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ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖,๐๐๐ ไร่ สนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล (เน้นปูด�าซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาด) ในพ้ืนที ่๕ อ�าเภอชายฝ่ังทะเล ได้แก่ อ�าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา อ�าเภอหนองจกิ อ�าเภอเมอืง อ�าเภอยะหริง่ 

และอ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประมาณ ๑๐ กลุ่ม รวม ๒๐๐ ครัวเรือน และส่งเสริม

อาชีพการเลี้ยงโค แพะ และสัตว์ปีกในพื้นที่ที่เหมาะสม

      (๑.๒.๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน มุ่งเน้นการรวมกลุ่ม 

เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ด้านการผลติและพัฒนากลุม่ผูผ้ลติสนิค้าหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ประมาณ ๘๐๐ แห่ง  

รวมทัง้อตุสาหกรรมครวัเรือนและวสิาหกจิชมุชนให้มอีงค์ความรูแ้ละทกัษะ สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน 

มมีลูค่าสงู และตรงกบัความต้องการของตลาด โดยมเีป้าหมายยกระดบักลุม่และวสิาหกจิชมุชนต่าง ๆ  ให้เป็นสหกรณ์ 

ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและสามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 

ได้ในระยะยาว ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการด�าเนินงานกว่า ๓๐ แห่ง  

     (๑.๒.๓) ด้านการท่องเที่ยว ด�าเนินการผ่านโครงการเมืองต้นแบบท่องเท่ียว 

อย่างยัง่ยนื อ�าเภอเบตง จังหวดัยะลา โดยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพิม่เตมิหลายแห่งให้เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวหลกั  

และปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอเบตง ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาท่าอากาศยานเบตง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้าน 

การท่องเท่ียวต่าง ๆ  เช่น ค่าทีพ่กั ร้านอาหาร ร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก  

และค่าน�าทางท่องเทีย่ว ซึง่ขณะนีม้ทีีพ่กัทีต่�าบลอยัเยอร์เวง อ�าเภอเบตง  

จงัหวดัยะลา มากกว่า ๓๐ แห่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

     (๑.๒.๔) ด้านการพฒันาเศรษฐกจิระดบัอนภุมูภิาค	๕	จงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ส่งเสรมิการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการลงทุนในพืน้ท่ีเมอืงต้นแบบ ตามโครงการ “สามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื”  

เพื่อให้เกิดการสร้างงานในโครงการขนาดใหญ่ การเพิ่มศักยภาพด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับการค้า  

การลงทุน และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้น การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น 

ศูนย์กลางธุรกิจและอาหารฮาลาล และการยกระดับการผลิตจากภาคเกษตรดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง

ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมตามแนวทางเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว โดยได้ผลกัดัน

ให้มีโรงงานแปรรปูมะพร้าวครบวงจรในพืน้ท่ีเมอืงต้นแบบอ�าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตาน ีซึง่สร้างงานให้กบัประชาชน

ในพื้นที่ประมาณกว่า ๒๐๐ คน ท�าให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน จะมีรายได ้

จากการจ�าหน่ายผลมะพร้าว เนื่องจากจ�าหน่ายโดยตรงให้กับโรงงาน โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  

    (๑.๓) พัฒนาสังคม

       (๑.๓.๑) ด ้านการดูแลกลุ ่มคนเปราะบาง  มุ ่ ง เน ้นการสร ้างโอกาส 

และความเท่าเทียมให้กับกลุ ่มคนเปราะบางและขาดโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและด�าเนินชีวิตในสังคม 

ได้อย่างปกตสิขุตามสมควร เช่น การอดุหนนุกลุม่เดก็แรกเกดิ

กว่า ๒๓๐,๐๐๐ คน การช่วยเหลือกลุ ่มผู ้สูงอายุกว่า  

๕๐๐,๐๐๐ คน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประมาณ  

๙๔,๐๐๐ คน โดยได ้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำแนะนำแก้ไขปัญหา

โดยใช้เครื่องช่วยพยุงร่างกาย เช่น เก้าอี้สุขใจ จำนวน  

อุดหนุนเด็กแรกเกิด
กว่า ๒๓๐,๐๐๐ คน
และช่วยเหลือผู้สูงอายุ
กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๔๐๓ คน จัดทำรองเท้าสั่งตัดเฉพาะราย จำนวน ๙๓ คน  

และฟ้�นฟูร่างกายสำหรบัผูพ้กิารหรอืผูป้ว่ยติดเตยีงในพืน้ที่

ห่างไกลโดยใช้รถ “สิริเวชยาน” ให้บริการถึงพื้นที่ จำนวน 

๓,๖๗๘ คน นอกจากนี ้ได้มกีารจัดตัง้ธนาคารกายอุปกรณ์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แจกจ่าย ซ่อมบำรุง

อปุกรณท์ีไ่ดรั้บการสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นใหก้บัผูพ้กิาร

ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     (๑.๓.๒) ด้านการส่งเสรมิสังคมพหวัุฒนธรรม สนบัสนนุให้ประชาชนทกุศาสนา

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน 

บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม การสร้างพื้นที่กลาง 

และสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการปฏสิมัพนัธ์ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการท�ากจิกรรมร่วมกนัของประชาชนในพืน้ที่  

ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดโลกทัศน์แกนน�าชุมชนในพ้ืนท่ีต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรม 

ส่งเสริมวิถีไทยชายแดนใต้ และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เด็กและเยาวชน 

     (๑.๓.๓)	 ด้านการสร้างความมัน่คงในอาชพี ได้แก้ไขปัญหาแรงงานไทยในพืน้ที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) โดยประสานและช่วยเหลอืเข้าสูส่ถานประกอบการทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีก่ว่า ๔,๐๐๐ คน

   (๒) พัฒนาเสริมความมั่นคง โดยขับเคลื่อนงานผ่านโครงการต�าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

ด้วยการส่งเสริมอาชีพเละพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกลไกสภาสันติสุขต�าบล ขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล 

การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) ผ่านโครงการ ๑ ข้าราชการ  

๑ ครัวเรือนยากจน

 ๑.๓	 การเพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค	

  ๑.๓.๑	 ขับเคลือ่นกลไกการด�าเนนิงานพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ด�าเนนิงานครอบคลมุทัง้เขตพฒันา

เศรษฐกจิพิเศษชายแดน ๑๐ แห่ง (เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มกุดาหาร สระแก้ว 

ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบรุ)ี และระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษใน ๔ ภาค (ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

ภาคกลาง-ตะวันตก และภาคใต้) ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 

และขบัเคล่ือนการพฒันา ซึง่ กพศ. ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ ๓ ชุด และคณะท�างาน ๑ ชดุ ได้แก่ (๑) คณะอนกุรรมการ 

ด้านสิทธิประโยชน์ ก�าหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (๒) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

(๓) คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสมัพันธ์ และ (๔) คณะท�างานสรรหา คดัเลอืก เจรจา และก�ากบัตดิตาม

การด�าเนินการของผูล้งทนุในทีดิ่นราชพสัดุทีก่�าหนดเป็นพืน้ท่ีพฒันาในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เป็นกลไกขับเคล่ือน

การด�าเนินงานในแต่ละด้าน นอกจากนี้ จังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ตั้งกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ 

เพือ่ประสานขบัเคลือ่นการพฒันาให้เป็นไปตามนโยบายของ กพศ. และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพืน้ที่

  ๑.๓.๒	 ก�าหนดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	 ๔	 แห่ง กพศ. ได้ก�าหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  

โดยมีขอบเขตเป็นระดับจังหวัด ได้แก่ (๑) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:  

NEC) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�าพูน และล�าปาง (๒) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(Northeastern Economic Corridor: NeEC) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย 
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(๓) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (Central-Western Economic Corridor: CWEC) ได้แก่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี และ (๔) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 

(Southern Economic Corridor: SEC) ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  

และให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก�าหนดพื้นท่ี และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เร่งพิจารณา

ก�าหนดกิจกรรมเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 

และได้ขับเคลือ่นการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การให้สทิธปิระโยชน์

และการอ�านวยความสะดวกการลงทุน (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๓) การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ  

(๔) การพัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ และ (๕) การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

 ๑.๔	 การเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง	

   ๑.๔.๑	 ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า 

การลงทุนรวมประมาณ ๓๗,๖๑๘ ล้านบาท ประกอบด้วย การส่งเสริมการลงทุน โครงการลงทุนของภาคเอกชน 

ในพ้ืนทีพ่ฒันา (ทีร่าชพัสดุ) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตราด กาญจนบุร ีและนครพนม การลงทุนในนคิมอตุสาหกรรม 

ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว และสงขลา การจดัตัง้ธรุกิจใหม่และการจดัต้ังเขตปลอดอากรและคลงัสนิค้าทณัฑ์บน 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร หนองคาย  

เชยีงราย และสงขลา ทัง้นี ้ตัง้แต่การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนมกีารลงทนุอย่างต่อเนือ่ง  

โดยมีมู ลค ่ ากว ่ า  ๙ ,๘๐๐ ล ้ านบาท ส ่ วนใหญ ่ 

เป็นการผลติถงุมอืยางในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสงขลา 

  ๑.๔.๒	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความก้าวหน้าการด�าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ ๘๙ โดยโครงการ	

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เช่น ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอนแยก ต�าบลไม้รูด  

(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด) และทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ แยกสาย ๒ (บ้านหนองสองห้อง) อ�าเภอท่าบ่อ-

อ�าเภอศรีเชียงใหม่ ตอน ๒ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย) นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาและบริหารจัดการ 

การใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เชือ่มโยงกบัเส้นทางรถไฟความเร็วสงูจนี-ลาว (เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษหนองคาย) 

  ๑.๔.๓	 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

ด้านแรงงานในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน ๑๐ จงัหวดั เพือ่สนบัสนนุการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถกูต้อง 

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและอ�านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการท�างานแก่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการและกลุ่มซึ่งมิใช ่

ช่างฝีมือหรือผู ้ช�านาญการ โดยระหว่างห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้อนุญาต 

ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษชายแดนทุกสญัชาต ิจ�านวน ๕๐๘,๐๒๗ คน จ�าแนกเป็น 

แรงงานที่เข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จ�านวน ๔๔๕,๖๓๘ คน เป็นแรงงานชาวกัมพูชา  

จ�านวน ๑๗๖,๐๔๑ คน และแรงงานชาวเมียนมา จ�านวน ๒๖๙,๕๙๗ คน 

   ๑.๔.๔	 เพิม่ทักษะก�าลงัแรงงาน เพือ่เตรยีมความพร้อม 

และยกระดบัทกัษะแรงงานให้มคีวามสามารถสอดคล้องกบัความต้องการ 

ของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีผู้ได้รับ

การฝึกอบรมแล้ว จ�านวน ๖,๗๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๒ ของเป้าหมาย

เอกชนลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รวม ๓๗,๖๑๘ ล้ำนบำท

ยกระดับทักษะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
๖,๗๔๘ คน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๑.๔.๕	 บริหารจัดการพื้นที่พัฒนา	 (ที่ราชพัสดุ)	 เพื่อน�าร่องการลงทุน โดยมีเอกชนและการนิคม

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เช่าพืน้ทีพ่ฒันาในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว	และสงขลา ก่อสร้าง

นคิมอตุสาหกรรมแล้วเสรจ็และมีนกัลงทนุเข้าใช้พืน้ท่ีด�าเนนิกจิการแล้ว เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตราด	นครพนม	

และกาญจนบรุ ีเอกชนผูเ้ช่าพืน้ทีพ่ฒันาอยูร่ะหว่างเตรยีมการเข้าใช้พืน้ที ่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก (แปลงที ่๒)  

กนอ. ออกแบบนิคมอุตสาหกรรมและจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ส�าหรับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก	(แปลงที่	๑)	มุกดาหาร	และหนองคาย อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ 

   ๑.๔.๖	 โครงการศนูย์บรกิารแบบเบ็ดเสรจ็	(One	Stop	

Service)	 ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย 

นครพนม และกาญจนบุรี) เพื่ออ�านวยความสะดวกในการพิจารณา 

ออกใบอนุญาตการท�างาน และเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

บริเวณชายแดนที่เข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับ และตามฤดูกาล

อย่างเป็นระบบ มแีรงงานต่างด้าวได้รบัอนญุาตท�างานในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

จ�านวน ๒๗,๕๓๕ คน

๒.	 	 การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู ่ท่ัวประเทศ	 (Smart City)  

มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๒.๑	 การขบัเคลือ่นเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาคด้วย	7	Smart (Economy, Environment, Energy, Mobility,  

Living, People and Governance) และหารือกับจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดเชียงราย ล�าปาง พะเยา เพชรบูรณ์ 

นครสวรรค์ พิษณโุลก สโุขทยั ก�าแพงเพชร อ่างทอง นครราชสมีา นครพนม 

มหาสารคาม ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 

ปทมุธานี นนทบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีปราจนีบรุ ีสระแก้ว ระยอง ชุมพร ภเูก็ต 

สรุาษฎร์ธาน ีสงขลา ตรัง พทัลงุ ปัตตานี และนราธวิาส เพือ่เช่ือมโยงข้อมลู 

และน�าไปพัฒนา City Data Platform ของเมือง โดยค�านึงถึงศักยภาพ 

และความต้องการของแต่ละเมอืง โดยมพีืน้ทีท่ีไ่ด้รบัประกาศเป็นเขตส่งเสรมิ

เมืองอัจฉริยะแล้ว จ�านวน ๔๖ พื้นที่ ใน ๒๙ จังหวัด 

 ๒.๒	 การวางและจดัท�าผงัเมอืง ด�าเนนิการวางและจดัท�าผังเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน (ระดบัอ�าเภอ) จ�านวน ๙๔ ผงั  

โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการ การส�ารวจ ก�าหนดเขตผัง วิเคราะห์ และจัดท�าร่างผังเมืองรวม จ�านวน ๗๘ ผัง ประชุม

คณะกรรมการทีป่รกึษาผงัเมอืงรวม จ�านวน ๕ ผงั ประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน จ�านวน ๙ ผงั และประชมุ

คณะกรรมการผงัเมือง จ�านวน ๒ ผงั และศกึษาออกแบบวางผงัพืน้ทีเ่ฉพาะ จ�านวน ๑๖ ผงั โดยอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

จัดท�าผังพื้นที่เฉพาะและแผนงานโครงการตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และจัดท�าร่างแบบรายละเอียดโครงการ 

 ๒.๓	 การยกระดบัเมืองน่าอยูเ่มืองทันสมัยเพือ่คนไทยเท่าเทยีมและเท่าทนั	๑๕	เมอืง ซึง่อยูร่ะหว่างการหารอื

แนวทางการบรูณาการข้อมลูส�าหรับการพฒันาแพลตฟอร์มรวมและวเิคราะห์ข้อมลูของเมอืง (City Data Platform) 

ใน ๗ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลต�าบล 

ศรมีหาโพธิ และสามย่านเมอืงอจัฉรยิะ และเตรยีมรบัสมคัรพืน้ทีเ่ขตส่งเสรมิเมอืงอจัฉรยิะ Digital Provider เพือ่ให้เกดิ

การจบัคูใ่ห้บรกิารเมอืงอจัฉรยิะ ๗ ด้าน เกดิการลงทนุในพืน้ที ่รวมทัง้จดัท�าแผนบรหิารเมอืงอจัฉรยิะแบบร่วมลงทนุ 

และน�าเสนอเกี่ยวกับการร่วมลงทุนดังกล่าวในงาน depa Smart Living Solutions ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

แรงงานต่างด้าว
ได้รบัอนญุาตท�างาน
ในเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
๒๗,๕๓๕ คน

144 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๖
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