
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนของไทย



21 ม.ค. 64 – ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 
เป็นกลไกการบริหารจัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
23 ก.พ. 64 – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 
ถอนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....

ในระยะเริ่มต้น มี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
ในระยะยาว คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า สามารถปรับปรุง
แก้ไข พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
ให้ครอบคลุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ทั่วประเทศได้ 
นอกเหนือจากพ้ืนที่ EEC

ความเป็นมา



เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเชิงสถาบันการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดนของไทย

เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนชายแดนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติด้านกฎระเบียบและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย



ขั้นตอนที่ 1 หาปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 หาความจริง
ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนิยามปัญหา
ขั้นตอนที่ 4 หาทางแก้
ขั้นตอนที่ 5 เลือกทางแก้
ขั้นตอนที่ 6 วางแผน 
ขั้นตอนที่ 7 ลงมือปฏิบัติ

พึงประสงค์โดยหลักการแล้ว 
(desirable in principle)

เป็นไปได้ที่จะน าไปสูก่ารปฏิบัติ 
(feasible to implement)

แนวคิด Soft System Methodology (SSM)

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย



แนวคิด Soft System Methodology (SSM)

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย



บทท่ี 4
ผลการศึกษาข้ันต้น

โครงการวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนของไทย”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภสัร์



Report Outline

PART 1            ข้อค้นพบในเชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

PART 2            บริบทและข้อจำกัดเชิงสถาบันกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

PART 3            แนวทางขั้นต้นในการออกแบบระบบและกลไกเชิงสถาบัน

เพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ



1) ภาพรวมและการดำเนินโครงการด6านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี

การจัดทำยุทธศาสตร์ให้เชียงของเป็นประตูสู่อนาคต 

(Chiang Khlong Gate to The Future) มี
แผนพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีมีศูนย์กลาง 4 ด้าน คือ ด้านการ

คมนาคม ด้านการท่องเท่ียว ด้านการค้าชายแดน และ
ด้านเกษตรกรสีเขียว เพ่ือให้เชียงของเป็น

Best Destination
รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ถือเป็นหนึ่งในพ้ืนท่ีตามแนว
ชายแดน โดยถูกจัดต้ังตามประกาศ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ 2/2558

มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นอาณา

เขต ระยะทางยาว 42 กิโลเมตร

ภาพรวมการดำเนินงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี 

มีแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัด แตร่ะดับอำเภอยังไม่มีแผนการ

ดำเนินงานที่ชัดเจน ท่ีว่าการอำเภอเชียงของ จึงจัดทำแผนแม่บทในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรียกว่า 

‘แผนเชียงของดาว 7 แฉก’ หรือ ‘แผนเชียงของ The Star’ และได้ใช้

SWOT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์พ้ืนท่ี

PART 1 ข"อค"นพบในเชิงพื้นท่ีและการขับเคลื่อนพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย



2) กลไกและบทบาทของเครือข่ายในการดำเนินงาน

ตำแหน่งแห่งท่ีรวมถึงจุดเด่นด้าน

เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ยังไม่ปรากฎความ
ชัดเจนมาก เนื่องจากความขัดแย้งด้านข้อ
กฎหมายท่ีขัดกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ถือเป็น

ข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ด้านเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมถึงการไม่สามารถบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างนโยบายและแผนงานของภาครัฐที่
ล้วนเป็นเรื่องระเบียบอำนาจแห่งรัฐ โดยอำนาจ
การตัดสินใจ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ 

ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานผ่าน
หน่วยงานส่วนกลางทั้งส้ิน

บทบาทการดำเนินงาน

ภาครัฐในพื้นที่ มีความเข้มแข็ง
และร่วมมือกัน มีการเปิดพื้นที่
ในการสนทนา แสดงความ

คิดเห็นและความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มีนโยบายใน

การดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่
ชัดเจน แต่ขาดการสร้างเวที
จากชุมชนในพื้นที่หรือการ

สร้างแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้น
จากชุมชนในพื้นที่

PART 1 ข"อค"นพบในเชิงพื้นท่ีและการขับเคลื่อนพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลไกการดำเนินงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่

มีเพียงยุทธศาสตร์และแผนงาน ต้องปรับปรุงในเรื่องของการ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ีและเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ได้ และขาดการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน เป็นการดำเนินงานจากบนลงล่างที่ไม่ได้ยกระดับ

ชุมชนและสังคมของคนในพื้นที่ รวมถึงเน้นไปที่การส่งเสริมกลุ่ม
ทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรง อีกทั้งจะต้องปรับตัวและปรับบทบาทไปตาม

การพัฒนาพื้นที่ที่กำลังเกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทภาค
ประชาชนยังไม่ปรากฏชัดเจน



3) ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดในการขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

PART 1 ข"อค"นพบในเชิงพื้นท่ีและการขับเคลื่อนพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังคลุมเครือและไม่มีความชัดเจน

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาไปในทิศทางใด

ข้อจำกัดในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง

หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาของความขัดแย้งกันเองด้านข้อกฎหมายของที่ยึดถือและปฏิบัติ 
อำนาจในการอนุมัติหรือการตัดสินใจยังเป็นของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 

การไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงในการขับเคล่ือนงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ เกิดความไม่ชัดเจนและความไม่ต่อเนื่องในการขับเคล่ือน

ประชาชนในพื้นที่ขาดการเตรียมความพร้อมและความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ และขาดการมีส่วนร่วม

ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่จะเอ้ือกับนักลงทุนขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่
ข้อกฎหมายด้านการส่งเสริมการลงทุนบางประการไม่เอ้ือต่อการลงทุนและไม่สอดคล้องกับบริบทเฉพาะในพื้นที่ 

นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นยังขาดด้านการพัฒนาและยกระดับวิถีชีวิตคนในพื้นที่

ปัญหาและข้อจำกัดด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี



PART 1 ข"อค"นพบในเชิงพื้นท่ีและการขับเคลื่อนพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมJสอด จังหวัดตาก

1) ภาพรวมและการดำเนินโครงการด6านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี
จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

และ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ให้มีการดำเนินโครงการ
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอแม่สอด  
รวมท้ังศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service:OSS) และศูนย์โลจิสติกส์
รวมท้ังคลังสินค้า (Logistics Park)

แนวคิดการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
ริเริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจตามความร่วมมือระหว่าง
ประเทศระดับอนุภูมิภาค 

แม่สอดเป็นอำเภอที่มีความสำคัญทาง

ยุทธศาสตร์พื้นที่ชายแดน และมีความสำคัญ
ด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของประเทศไทย
มีพื้นท่ีชายแดนท่ีติดกับเมืองเมียวดี

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

ตั้งอยูบ่นแนวเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับนานาชาติ คือ 

ระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ที่ถูกผลักดัน
โดนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) 
และกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวด–ีเจ้าพระยา-

แม่โขง (Aeyawadee–Chaopraya–Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS)



PART 1 ข"อค"นพบในเชิงพื้นท่ีและการขับเคลื่อนพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมJสอด จังหวัดตาก

2) กลไกและบทบาทของเครือข่ายในการดำเนินงาน
1) กลไกและบทบาทการผลักดันของเครือข่ายภาคประชา

สังคมและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ตัวแสดงท่ีมีบทบาทนำชัดเจนใน
พ้ืนท่ีแม่สอดนั้น ได้แก่ หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

2) กลไกและบทบาทของส่วนราชการท้ังในระดับพ้ืนท่ี และ

ระดับจังหวัด ในส่วนของกลไกและบทบาทของส่วนราชการใน

พ้ืนท่ีนั้น จะเป็นการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบาย 

แผนการดำเนินงานของส่วนราชการเป็นสำคัญ 

3) การประสานร่วมมือกันในการผลักดันของทั้งสองภาคส่วน 

โดยท้ังสองภาคส่วนได้มีการร่วมมือกันในบางมิติเพ่ือเป้าหมายในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีร่วมกัน แต่ไม่ได้มีแบบแผนหรือแนวทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจน

เครือข่าย

การดำเนินงาน

ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน

แมส่อด

ภาคเอกชน/ประชาสังคม
• หอการค้าจังหวัดตาก
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

• ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
• ตัวแทนผู้ประกอบการธนาคารในพ้ืนท่ี

ส่วนราชการ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
• หน่วยงานด้านการขนส่ง

• ศุลกากรแม่สอด
• หน่วยงานปกครอง/นายอำเภอ

• หน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี



3) ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดในการขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

PART 1 ข"อค"นพบในเชิงพื้นท่ีและการขับเคลื่อนพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังคลุมเครือและไม่มีความชัดเจน

ข้อจำกัดในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง

หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาของความขัดแย้งกันเองด้านข้อกฎหมาย อำนาจการตัดสินใจ/อนุญาตอยู่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 

การไม่มีเจ้าภาพท่ีแท้จริงในการขับเคล่ือนงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี

ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่จะเอ้ือกับนักลงทุนขนาดใหญ่ นโยบายยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนรายใหม่

การขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนมีกระบวนการและข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก

ปัญหาและข้อจำกัดด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมJสอด จังหวัดตาก

ปัญหาการแลกเปล่ียนสกุลเงินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข้อจำกัดของแรงงานต่างด้าว

ข้อจำกัดด้านระยะเวลาบัตรผ่านแดน (Border Pass) ของแรงงานต่างด้าว ท่ีเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 มีอายุ 30 วัน



1) ประมวลกรอบทางยุทธศาสตร์ นโยบาย และกฎหมาย ปัจจุบันของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บริบทและข้อจำกัดเชิงสถาบันกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

PART 2

กรอบการกำหนดระดับของ แผนงาน 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับท่ี 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศด้าน ... แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนระดับท่ี 3 ได้แก่ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือ

จัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึง

แผนปฏิบัติการทุกระดับ

กรอบทางนโยบายกรอบทางยุทธศาสตร์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. … เป็นระเบียบที่เปรียบเสมือนแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการนโยบายการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เป็นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ มี

อำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และ

การบริหารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน (SEZ) และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการขับเคล่ือน

การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อย 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย: การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหล่ือมล้ำทางรายได้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

1. เป้าหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น มีสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นการดำเนินงาน 

2. เป้าหมายการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงาน

เจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นการดำเนินงาน 

3. เป้าหมายเมืองในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ากขึ้น มีกระทรวงมหาดไทยเป็น

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นการดำเนินงาน

2) ตัวแสดงหลัก บทบาท อำนาจหน้าท่ี และกรอบทางนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

บริบทและข้อจำกัดเชิงสถาบันกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

PART 2



กระทรวงท่ี

เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใต้

กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง

กรอบกฎหมาย/นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินงาน

สำนัก

นายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 เรื่อง

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2564 เรื่อง

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ

กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 

395)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลด

อัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่

ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่จัดตั้งใหม่ หรือ

การขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการประกอบกิจการสำหรับรายได้จากการ

ผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าหรือเพื่อการส่งออก และการผลิตสินค้า

ที่มีแนวโน้มจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน หรือรายได้ที่เกิดจาก

การให้บริการและมีการใช้บริการน้ันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรมธนารักษ์ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563

มีการปรับปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจเอกชนเข้ามาประมูลและลงทุน 

โดยขยายเวลาเช่าพื้นที่จาก 30 ปี เป็น 50 ปี และเพิ่มประเภทธุรกิจจาก 

7 ประเภท ให้ใกล้เคียงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ออีีซี)

กรมศุลกากร ประกาศกรมศุลกากร เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอ

จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1.เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้า

ทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า และเขตปลอดอากร 2.ลดจำนวนเงินทุน

จดทะเบียนคลังสินค้า 3.มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติอนุญาตให่้

ศุลกากรในพื้นที่

ธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นำเข้าแห่งประเทศไทย

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และได้รับวงเงิน หมุนเวียนระยะสั้นเพิ่ม 



กระทรวงท่ี

เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใต้กระทรวง

ท่ีเกี่ยวข้อง

กรอบกฎหมาย/นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินงาน

กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าวและครอบคลุม

ด้านสาธารณสุขและคนเข้าเมือง, การปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการพิจารณาคำขออนุญาตทำงานของแรงงานในลักษณะไปเช้า 

เย็นกลับ, กำหนดแนวทางฝึกอบรมแรงงาน

สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่าง

ด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุขใน

การจัดตั้งศูนย์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

กระทรวงมหาด

ไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมที่ดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

กรมการปกครอง

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

พัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่เฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ

พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน

พื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ 

และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง

กระทรวง

สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา, กรมสุขภาพจิต

,กรมควบคุมโรค, กรมการ

แพทย,์ กรมอนามัย,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระบบส่งต่อผู้ป่วย คุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อตอบโต้ปัญหาสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3. ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 4. ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน

สาธารณสุข ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ



กระทรวงท่ี

เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใต้กระทรวง

ท่ีเกี่ยวข้อง

กรอบกฎหมาย/นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินงาน

กระทรวง

อุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2562

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ในนิคมอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี เช่น ได้รับการยกเว้น

อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ รวมทั้ง

ผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิต

กระทรวง

คมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางอากาศ

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

ใช้กรอบของระเบียบกฎหมายตามภารกิจหน้าที่หน่วยงาน

ในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 

มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 10 พื้นที่

กระทรวง

พาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

จัดทำกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรมการค้าต่างประเทศ พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ผลักดันและส่งเสริมการนำเข้าสินค้า-ส่งออกสินค้า ขยายการค้าการลงทุน

ในพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ



เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก

เป็นผลให้โครงการดังกล่าวมีการจัดวาง Positioning และกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบระเบียบ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) แม้ว่าจะมีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนา แต่การจัดวาง Positioning เพื่อการพัฒนา

หรือทิศทางการวางมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจกลับไม่ปรากฏความชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด

บริบทและข้อจำกัดเชิงสถาบันกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

PART 2

3) การกำหนดและแสวงหาตำแหน่งแห่งท่ี (Positioning) และ “ความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในประเทศไทย

“ความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ของประเทศไทยได้สะท้อนผ่านการขับเคล่ือนนโยบายใน 2 โครงการที่สำคัญ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) หากพิจารณาถึงการกำหนด Positioning จะปรากฎภาพความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐไทยที่มีพัฒนาการยาวนานและสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

(Eastern Seaboard) มีที่มาและแรงผลักเชิงนโยบายในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-down approach) ที่ริเริ่มผ่านกลไกรัฐส่วนกลาง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) จะปรากฏแรงผลักส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มองเห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ตนเองที่เชื่อมโยง

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค นำไปสู่การผลักดันให้รัฐบาลกำหนดนโยบายและวางกรอบทิศทางการพัฒนากับศักยภาพดังกล่าว 

3.1 ท่ีมาและแรงผลักต่อการเกิดขึ้นของนโยบาย

3.2 เน้ือหาสาระเชิงนโยบายและการจัดวาง Positioning เพื่อการพัฒนา 



เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีลักษณะเด่นที่เป็นการพัฒนาซึ่งนำโดยรัฐ (state-led development) ผ่านการกำหนดมาตรการและการลงทุน

ต่าง ๆ ภายใต้รัฐบาลศูนย์กลางโดยตรง โดยมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมีทั้งอำนาจตามกฎหมายและทรัพยากรในการขับเคล่ือน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) มีการจัดตั้งคณะกรรมการในเชิงนโยบายแต่กมี็การปรับเปล่ียนหลายครั้ง และคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นก็มิได้มีอำนาจ

และทรัพยากรในการขับเคล่ือนโดยตรง จึงเป็นผลให้มาตรการในการขับเคล่ือนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ยังขาดความชัดเจนว่าจะพึงดำเนินการโดยกลไกใดและอย่างไร 

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงการดำเนินงานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏ ณ ปัจจุบัน จะปรากฏรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปของ (1) รัฐเป็นผู้ดำเนนิงานโดยตรง 
(2) เอกชนเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การให้สิทธิอำนาจโดยรัฐ และ (3) การร่วมกันดำเนินการโดยรัฐและเอกชน

บริบทและข้อจำกัดเชิงสถาบันกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

PART 2

3.3 ความแตกต่างในการกำหนดทิศทางและกลไกการบริหารพื้นท่ีของท้ัง 2 รูปแบบ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีการจัดทำพรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ขึ้น มีคณะกรรมการนโยบาย ฯ และมีการจัดทำแผน

การพัฒนาพร้อมแผนปฏิบัติการ EEC ขึ้นโดยเฉพาะ บทบาทการติดตามและประเมินผลเป็นของสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับสำนักงบประมาณ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ขาดตัวแสดงหลักในการขับเคล่ือนที่ชัดเจน อีกทั้งการขับเคล่ือนแผนนั้นยังคงเป็นการดำเนินการภายใต้ภารกิจหน้าที่

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าเป็นการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแต่ละพื้นที่ไม่มีกลไกของหน่วยที่ทำหน้าที่ตัดสินใจและ

ประสานความต้องการ ทำให้การพัฒนาไม่สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้

3.4 รูปแบบของการขับเคลื่อนโครงการ

3) การกำหนดและแสวงหาตำแหน่งแห่งท่ี (Positioning) และ “ความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในประเทศไทย



ปัญหาด้านการรวมศูนย์อำนาจแบบกระจัดกระจาย 

(Fragmented centralism)
ปัญหาด้าน “กรมาธิปไตย”(Departmentalism)

ปัญหาด้านความเป็น “กิจกรรมเฉพาะกิจ” (ad hoc activity) 
ของกลไกการขับเคล่ือนนโยบาย

ปัญหาด้านการขาดความเป็นสถาบันของกลไกการขับเคล่ือน

นโยบายในระดับพื้นที่ (Lack of institutionalization)
ปัญหาด้านการไม่สามารถบริหารปกครองได้ (Ungovernability) 

และการส่งผ่านนโยบายและการส่งมอบบริการสาธารณะ 
(Policy transfer and Service delivery)

บริบทและข้อจำกัดเชิงสถาบันกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

PART 2

4) ลักษณะเด่นและประเด็นปัญหาสำคัญ

1. ความไม่ชัดเจนในเน้ือหาสาระเชิงนโยบายด้านเขต

เศรษฐกิจพิเศษ
2. ขาดกลไกในการตัดสินใจและรับผิดชอบในเชิง

นโยบายอย่างชัดเจน อำนาจการตัดสินใจ
กระจายตัวอยู่หลากหลายหน่วยงาน

3. การขับเคล่ือนนโยบายท่ีผ่านมามีลักษณะจากบนลง

ล่าง (Top down) ขาดการร่วมคิดร่วมทำกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ี

4. ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอย่างเป็นระบบ

ประเด็นปัญหาสำคัญ ประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้าง



!.#.$ การวเิคราะห์ CATWOE

แนวทางขั้นต้นในการออกแบบระบบและกลไกเชิงสถาบัน
เพื่อขับเคล่ือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

PART 3

1) การวิเคราะหL CATWOE

C (Customer)

ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรง
(นักลงทุนขนาดกลางและขนาด
ใหญ่, ผู้ประกอบการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ)

ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม
(ผู้ประกอบการรายย่อย, 

ประชาชนบางกลุ่มในพ้ืนท่ี เช่น 

การสร้างอาชีพ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การเพ่ิมมูลค่าท่ีดิน ฯ )

ผู้เสียผลประโยชน์ (ประชาชน
บางกลุ่มในพ้ืนท่ี เช่น ผลกระทบ
เชิงนิเวศ ความเหลื่อมล้ำ การ

กระจายรายได้ ฯ )

A (Actors)

ภาครัฐ (หน่วยงานระดับอำเภอ: ที่ว่า
การอำเภอ, สำนักงานตำรวจระดับอำเภอ, 

สภาวัฒนธรรมอำเภอ หน่วยงานระดับ
จังหวัด: สำนักงานศุลกากรจังหวัด,

สำนักงานขนส่งจังหวัด,สำนักงานสรรพากร

จังหวัด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

หน่วยงานราชการส่วนกลาง:
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.), ส่วนราชการระดับ

กระทรวงและกรมที่เก่ียวข้อง)

ภาคเอกชน (สภาหอการค้าจังหวัด,

สำนักงานสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

จังหวัด, ผู้ประกอบการ)

ภาคประชาชน (กลุ่มในพ้ืนท่ี เช่น กลุ่ม

รักษ์เชียงของ, องค์กรภาคประชาสังคม)

T (Transformation)

§ กลไกเชื่อมต่อระหว่างตัวแสดง
ในระดับพ้ืนที่เพ่ือสะท้อนปัญหา
ความต้องการ และการจัดวาง

วาระ (agenda) ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับอุปสรรคในการพัฒนา

§ กลไกเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่กับ
รัฐส่วนกลางเพ่ือส่งต่อปัญหา 
ความต้องการ และข้อจำกัดใน

เชิงกฎเกณฑ์ให้เข้าสู่การ
พิจารณาแก้ไข

§ กลไกเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพ่ือปรึกษาหารือและ
แสวงหาทางออกร่วมกัน

W (Worldview)

§ ข้อจำกัดด้าน
กฎระเบียบของแต่
ละหน่วยงาน

ภาครัฐที่ไม่
สอดคล้องกัน

ในทางปฏิบัติ

§ ความเปลี่ยนแปลง
ในแนวนโยบาย

และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน

O (Owner)

หน่วยงานท่ีมีอำนาจ

หน้าท่ีในระดับ
นโยบาย 
(คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (กพศ.))

หน่วยงานท่ีมีอำนาจ

หน้าท่ีในระดับพ้ืนท่ี 
(หน่วยงานระดับจังหวัด
และอำเภอ)

E (Environment) 
§ แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
§ แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แนวทาง
เร่ืองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ได้ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ
§ แผนระดับท่ี 3 ได้แก่ แผนท่ีจัดทำ
ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน
ของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับ

ท่ี 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกำหนด
§ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. 2564
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2.1 “ความพิเศษ” ท่ีสัมพันธ์กับศักยภาพเชิงพื้นท่ีและทรัพยากร

รัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนถึง “ความพิเศษ” ในการส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่เป้าหมายซึ่งแตกต่างจากนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจและการพัฒนาเชิงพื้นที่อ่ืน ๆ
ความพิเศษของเขตการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องสัมพันธ์โดยตรงกับ

ศักยภาพในเชิงพื้นทีแ่ละทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
การกำหนดเขตพื้นที่รองรับนโยบายและการจัดวาง “ตำแหน่งแห่งหนใน

เชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Positioning) จะต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์

ศักยภาพและทรัพยากรในเชิงประจักษ์บนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง
การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะกับศักยภาพ

ตนเอง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจเป็นได้ทั้งเขตการค้าชายแดน เขตการค้า
เสรี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เขตศูนย์กลางการขนส่งและกระจาย
สินค้า เป็นต้น
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แนวทางขั้นต้นในการออกแบบระบบและกลไกเชิงสถาบัน
เพื่อขับเคล่ือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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2.2 การเชื่อมต่อ (Connectivity) กับพื้นท่ีอื่น

การกำหนดและใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการ
เชื่อมต่อมากกว่าการกำหนดเขตพื้นที่ที่ตัดขาดและแยกตัวออกจากพื้นที่รอบนอก 

ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อทุนทางสังคมและเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่มีอยู่
เพื่อเป้าประสงค์ในการพัฒนาได้โดยง่าย

การกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น “โครงข่ายการเชื่อมต่อของทุน” 
ภายในอาณาบริเวณหนึ่ง ๆ ที่สามารถใช้ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตภายในพื้นที่
ได้ อาทิ ศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัย เขตอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการขนส่ง

คมนาคม แหล่งที่พักอาศัย ฯลฯ ที่จะต้องกระจายตัวอยู่ในบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้
เขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ ่ง ๆ จะต้องพิจารณาถึงการเชื ่อมต่อกับพื ้นที่

ภายนอก ประเทศเพื่อนบ้าน และช่องทางในการเชื่อมโยงเข้ากับโลกให้มากที่สุด 
เพื่อให้เกิดเคล่ือนย้ายได้อย่างล่ืนไหลมากที่สุด
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2.3 ความเป็นเอกภาพในเชิงอำนาจหน้าท่ีและยุทธศาสตร์
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จำเป็นต้องมีกลไกกลางระดับชาติภายใต้การบัญชาการโดยตรง

ของคณะรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจในเชิง
นโยบายที่ชัดเจน

การสร้างความเป็นเอกภาพสามารถกระทำได้ใน 2 แนวทาง 

ได ้แก ่ หนึ ่ง การกำหนดกฎหมายเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษข ึ ้นเป ็น
พระราชบัญญัติเฉพาะและยกเว้นอำนาจของส่วนราชการอื่น ๆ ในเขต

พื้นที่ เพื่อให้กลไกการบริหารในเชิงพื้นที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ (คล้ายคลึง
กับการกำหนดเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรือ สอง การสร้างความเป็น
เอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการให้อำนาจกลไกกลางของฝ่าย

บริหารสูงส ุดในการทำหน้าที ่จ ัดแบ่งอำนาจหน้าที ่และจัดสรร
ทรัพยากรที่จำเป็นแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในที่นี้ มุ่งเน้นวางข้อเสนอบน แนวทางท่ีสอง เนื่องจากจะมีความเส่ียงจาก

การใช้อำนาจน้อยกว่ารวมถึงเป็นการลดข้อขัดแย้งอันเกิดจากการเพิกถอนอำนาจ
เดิมที่ส่วนราชการต่าง ๆ เคยมี โดยบทบาทของกลไกกลางดังกล่าวจะทำหน้าที่
สำคัญอย่างน้อย 4 ด้าน ดังนี้

(1) กำหนดและปรับแก้ข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้
เกื้อกูลต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

(2) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ แก่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะใน “กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์” หรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายที่แยกออกจากภารกิจปกติของหน่วยงาน

(3) กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบอำนาจในการดำเนินภารกิจแก่ส่วนราชการหรือ
องค์กรในภาคส่วนอื ่น ๆ ในกรณีที ่หน่วยงานเจ้าของอำนาจไม่สามารถ

ดำเนินการได้ หรือไม่สามารถดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนดได้

(4) สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกการบริหารในระดับพื้นที่ในการขับเคล่ือน
งานต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์
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2.4 โครงสร&างการบริหารจัดการในระดับพื้นท่ี (Governance Structure)

!.#.$ การวเิคราะห์ CATWOE

แนวทางขั้นต้นในการออกแบบระบบและกลไกเชิงสถาบัน
เพื่อขับเคล่ือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

PART 3

2) หลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกเชิงสถาบัน

มีการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ โดยให้ถือเป็นส่วนขยาย

ของกลไกกลางในระดับชาติที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ใน
ระดับพื้นที่และการบริหารงานที่เป็นภารกิจประจำวันอ่ืน ๆ

แม้ว่ากลไกดังกล่าวจะมีสถานะขึ้นตรงกับรัฐบาล แต่จะต้องทำหน้าที่เป็น

กลไกกลางในเชิงพื้นที่ที่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการตัดสินใจจะต้องเป็นองค์คณะที่มี

องค์ประกอบของตัวแสดงสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ตัวแทนของรัฐบาล ตัวแทน
ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน
ของภาคเอกชน  และต ัวแทนของภาคประชาส ั งคม  ร ่ วมก ัน เป ็นคณะ

กรรมการบริหารนโยบาย (Governing Board)
กำหนดให้มี “สำนักงานการบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ขึ้นเพื่อรองรับ

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนโยบาย

People หมายถึง กิจกรรมและโครงการตามยุทธศาสตร์อันเกี่ยวเนื่อง

กับการจัดการคนหรือทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการแรงงาน เป็นต้น

Place หมายถึง การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับกายภาพ

ต่าง ๆ ของพื้นที่ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แหล่งน้ำ ที่
พักอาศัย แหล่งสันทนาการและการพักผ่อน เป็นต้น

Business หมายถึง กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเศรษฐกิจ
โดยตรง อาทิ ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด 
การส่งเสริมภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

Law and Order หมายถึง บทบาทที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษากฎเกณฑ์
กติกาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อาทิ การรักษาความ

ปลอดภัย การกำกับมาตรฐานด้านโรงงานและมลภาวะ การกำกับ
มาตรฐานด้านการจราจรและการขนส่ง เป็นต้น

2.5 การกำหนดกิจกรรมและโครงการบนฐานยุทธศาสตรM



1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านศักยภาพ ประเด็นปัญหา และความต้องการจากพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการเชิงปฏิบัติ

2) การเชื่อมประสานและส่งต่อภารกิจทั้งหน่วยงานในระนาบเดียวกัน และต่างระนาบกัน

3) การสร้างเครือข่ายบนฐานของ “บทสนทนา” เพื่อการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนข้อมูลและความเห็น และแสวงหาทางออกร่วมกันระหว่างตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง

4) การพัฒนากิจกรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนกจิกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่

5) การจัดทำวาระและกำหนดประเด็นเพื่อการตัดสินใจอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ให้แก่ฝ่ายการเมืองหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง
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หน่ึง การปรับร้ือโครงสร้างและกลไกแบบถอนรากถอนโคนเพื่อจัดวางระบบและกลไกใหม่ 
สอง การปรับเปลี่ยนระบบและกลไกท่ีดำรงอยู่เดิมให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีทิศทางชัดเจนในการดำเนินงาน

“จะทำอย่างไรให้ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานภาครัฐท่ีอยู่ในสภาวะแตกกระจาย
ท้ังในระดับนโยบายส่วนกลาง และในระดับปฏิบัติการท่ีดำรงอยู่ในพื้นท่ี 

สามารถบูรณาการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและทิศทางชัดเจน”



กลไกเชิงสถาบัน ประเด็นท่ีต้องแก้ไข แนวทาง
1. คณะกรรมการนโยบาย

ระดับชาติ และหน่วย
ขับเคลื่อน

§ ยังขาด “หน่วยงานประจำ” (permanent organization) รองรับ

อย่างชัดเจน จึงทำให้บทบาทมีลักษณะเป็นกลไกประสานนโยบาย
แต่ขาด “เจ้าภาพ” ขับเคลื่อนท่ีชัดเจน

§ ขาดกลไกเพื่อทำหน้าท่ีในเชิง “Think-tank” เพื่อจัดเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการเชิง

ปฏิบัติ

§ ขาดกลไกเชื่อมประสานกับกลไกในระดับพื้นท่ีและประเทศเพื่อน
บ้าน

แนวทางท่ีหนึ่ง กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) มีฐานะเป็น “หน่วยงานประจำ” ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีและทรัพยากร
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ

แนวทางท่ีสอง มอบอำนาจด้านการงานสนับสนุนในเชิงการจัดเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการพัฒนามาตรการการขับเคลื่อนนโยบายแก่องค์การมหาชนท่ีมีศักยภาพเพื่อทำ

หน้าท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของ สศช.

แนวทางท่ีสาม พิจารณาจัดต้ังหน่วยงานเลขาธิการฯ รองรับการดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายฯ เป็นการเฉพาะ โดยมีฐานะเป็นองค์การมหาชนตาม พรบ. 

เฉพาะ

2. คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ และ
หน่วยขับเคลื่อน

§ ยังขาดกลไกการขับเคลื่อนใน “แต่ละพื้นท่ี” อย่างชัดเจน

§ ยังขาดกลไกในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันกับตัวแสดงสำคัญ
ในพื้นท่ี

§ ยังขาดกลไกในการสร้าง “บทสนทนา” เพื่อปรึกษาหารือและ

สะท้อนปัญหาความต้องการท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

§ ยังขาดกลไกการประสานงานกับกลไกเชิงพื้นท่ีของประเทศเพื่อน

บ้านเพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคเชิงปฏิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน
§ ยังขาดกลไกเชื่อมประสาน (linkage) ในการดำเนินงานร่วมกับท้ัง

ระหว่างตัวแสดงในพื้นท่ี และระหว่างกลไกการขับเคลื่อนกับกลไก

เชิงนโยบายในส่วนกลาง

ü กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีโดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัด หรือรองผู้ว่าฯ หรือนายอำเภอท่ีรับมอบหมายทำหน้าท่ีเป็นประธาน 
ดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง

ü พิจารณาจัดต้ัง “สำนักงานขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นท่ี” เพื่อทำหน้าท่ีฝ่าย

ประจำท้ังในด้านการประสานงาน การจัดเก็บข้อมูล การรวมรวมปัญหาและความ

ต้องการ การจัดวาระการประชุม และการพัฒนาข้อเสนอเชิงพื้นท่ี โดยแนวทางการ

ดำเนินการจัดต้ังอาจพิจารณาได้ใน 2 แนวทาง ได้แก่
หนึ่ง การขยายโครงสร้างสำนักงานจากส่วนกลางท่ีได้มีการจัดต้ังข้ึน (สศช. / 

องค์การมหาชนท่ีรับมอบอำนาจ / องค์การมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่)

สอง การจัดต้ังในรูปแบบของหน่วยสนับสนุนเฉพาะกิจโดยอาศัยบุคลากรและ

หน่วยงานจากภายในพื้นท่ีเพื่อทำหน้าท่ีดังกล่าว แต่ท้ังนี้ต้องมีการต้ังงบประมาณ

สนับสนุนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นระบบ



กลไกเชิงสถาบัน ประเด็นท่ีต้องแก้ไข แนวทาง
3. การพัฒนาแผนงาน

และมาตรการเชิงปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที่

§ การขาดแผนงานขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีท่ีมีการกำหนดบทบาท

และภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
§ โครงการและกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนในพื้นท่ีจะมีลักษณะแตก

กระจายไปตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานท่ีตนสังกัด

§ การขาดมาตรการเชิงปฏิบัติท่ีสอดรับกับปัญหาและความต้องการ

ในระดับพื้นท่ี

ü กำหนดให้ “สำนักงานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี” เป็นกลไกสำคัญในการ

พัฒนาแผนงานและมาตรการเชิงปฏิบัติ
ü การกำหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณพึงอยู่ภายใต้

แผนงานและมาตรการท่ีกำหนดร่วมกันข้างต้น

ü การบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ฯ และสำนักงาน

ขับเคลื่อนระดับชาติ กับกลไกพื้นท่ีพึงดำเนินงานผ่านการพัฒนาแผนงานและ

มาตรการเชิงปฏิบัติจากล่างข้ึนบนภายใต้กรอบแนวทาง (guideline) จาก
ส่วนกลาง

4. การเร่งดำเนินงานตาม

ความพร้อมผ่านการจัดทำ 
Sandbox

§ การกำหนดกิจกรรมยังเป็นไปตามรอบการดำเนินงานในระบบ

ราชการและรอบการจัดสรรงบประมาณมากกว่าการขับเคลื่อน
ในเชิงยุทธศาสตร์

§ ขาดการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการกำหนดโครงการ

และกิจกรรม

§ ขาดการพัฒนารูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนกิจกรรมไปตามความ

เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีและลักษณะของภารกิจ
§ ขาดกลไกเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการ

ดำเนินงานโดยรวมของแต่ละพื้นท่ี

ü การมุ่งเน้นให้กลไกเชิงพื้นท่ีท้ังคณะกรรมการและหน่วยงานขับเคลื่อนมีบทบาท

ร่วมกับกลไกเชิงยุทธศาสตร์ท้ังในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคมีบทบาทใน
การจัดทำคำของบประมาณโดยตรงภายใต้แผนงานท่ีกำหนดมากข้ึน

ü การกำหนด “โครงการนำร่อง” ท่ีอาจเป็นคานงัดสำคัญต่อการเร่งรัดการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านการดำเนินงานในรูปแบบ Sandbox

ü การเร่งรัดการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานผ่านการพัฒนารูปแบบการ

ขับเคลื่อนภารกิจใหม่ ๆ โดยอาศัยภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนอย่าง
เป็นระบบ อาทิ รูปแบบ Join-venture หรือ Public-Private Partnerships

ü พิจารณาเสนอให้มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะอนุกรรมการ

ภายใต้คณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวข้องภายใต้รัฐสภา เพื่อทำหน้าท่ีเป็นกลไกในเชิง

ของการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ




