
 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2560 936,053,974,500 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561 956,070,951,800 บาท

1. หลกัการและเหตผุล

2. วตัถปุระสงค ์

(1) เพือ่ใหก้ารจดัสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องส าคญัเร่งด่วนของรฐับาล ทีม่กีารด าเนินงานหลาย

หน่วยงาน ต ัง้แต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป โดยก าหนดเป็นแผนงานบูรณาการ มเีป้าหมายและวตัถปุระสงคก์ารด าเนินงาน

ทีม่คีวามเชื่อมโยง สอดคลอ้ง สนบัสนุนซึ่งกนัและกนั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่าและไม่ซ  า้ซอ้นกนั มแีผนการ

ปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมท ัง้ใหม้กีารจดัท าแผนแม่บทระยะปานกลาง

และระยะยาวทีส่อดคลอ้งกบัแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน

(2) เพือ่ใหก้ารจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์เป็นกลไกขบัเคลือ่นการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายเรื่องส าคญัเร่งด่วนของรฐับาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมหีน่วยงานเจา้ภาพหลกัเป็น

ผูร้บัผดิชอบ และมนีายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรีทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นผูก้ ากบั ดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน

ใหเ้กดิผลอย่างเป็นรูปธรรม มคีวามชดัเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตวัชี้วดั แนวทางการด าเนินงานและหน่วย

ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาทีก่  าหนด

แผนงานบูรณาการ

       เพือ่ใหก้ระบวนการจดัท างบประมาณเป็นเครื่องมอืจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ และส่งเสริมให ้

กระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกนัในลกัษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือขา่ย ทีน่ าไปสู่การบรรลจุดุมุง่หมาย

และตวัชี้วดัร่วมกนั โดยมรูีปแบบการบริหารจดัการแบบองคร์วม ค านึงถงึหลกัประหยดั ความคุม้ค่า มุง่ใหเ้กดิผล

สมัฤทธิ์ในการใชจ่้ายงบประมาณ และเกดิประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

       การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัท างบประมาณ

ในลกัษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์โดยก าหนดใหม้แีผนงานบูรณาการเรื่องส าคญั จ านวน 29 เรื่อง ทีส่อดคลอ้งกบั

ร่างกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 นโยบายความม ัน่คงแห่งชาติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาล เพือ่ใชแ้ผนงานบูรณาการเป็นกลไกขบัเคลือ่นการด าเนินงานของหน่วยงาน ใหบ้รรลผุล

ส าเร็จตามเป้าหมายเชงิยุทธศาสตรท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยมวีตัถปุระสงคข์องแผนงานเป็นกรอบในการด าเนินงาน 

มจีดุมุง่หมายใหแ้ผนงานบูรณาการท าหนา้ทีเ่ชื่อมโยงภารกจิและการด าเนินงานของหน่วยงานทีม่เีป้าหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละตวัชี้วดัร่วมกนั
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ)

1. แผนงานบูรณาการสรา้งความ

ปรองดองและสมานฉนัท ์

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1) กองอ านวยการรกัษาความ

ม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

505.3724 ลา้นบาท

จ านวน 5 หน่วยงาน

3. กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย์

จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงมหาดไทย

จ านวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงแรงงาน

จ านวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงศึกษาธิการ

จ านวน 3 หน่วยงาน

7. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง

จ านวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ)

2. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อน

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

ส านกันายกรฐัมนตรี

1) ส านกังานสภาความม ัน่คง

แหง่ชาติ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

จ านวน 4 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

13,295.3924 ลา้นบาท

2) กองอ านวยการรกัษาความ

ม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

จ านวน 4 หน่วยงาน

3. กระทรวงการต่างประเทศ

จ านวน 1 หน่วยงาน

นายกรฐัมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง

3) ศูนยอ์ านวยการบริหาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย์

จ านวน 2 หน่วยงาน

3. นายกรฐัมนตรี/รองนายกรฐัมนตรผูีก้ ากบัแผนงานบูรณาการ หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ านวน 10 หน่วยงาน

7. กระทรวงคมนาคม

จ านวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงพาณิชย์

จ านวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงมหาดไทย

จ านวน 4 หน่วยงาน

10. กระทรวงยตุธิรรม

จ านวน 1 หน่วยงาน

11. กระทรวงแรงงาน

จ านวน 2 หน่วยงาน

12. กระทรวงวฒันธรรม

จ านวน 5 หน่วยงาน

13. กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

จ านวน 1 หน่วยงาน

14. กระทรวงศึกษาธิการ

จ านวน 10 หน่วยงาน

15. กระทรวงสาธารณสุข

จ านวน 1 หน่วยงาน

16. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง

หรือทบวง

จ านวน 3 หน่วยงาน

17. หน่วยงานของศาล

จ านวน 1 หน่วยงาน

18. หน่วยงานอสิระของรฐั

จ านวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ)

3. แผนงานบูรณาการจดัการ

   ปญัหาแรงงานตา่งดา้ว

   และการคา้มนุษย์

กระทรวงแรงงาน 

1) กรมการจดัหางาน

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 2 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

832.5838 ลา้นบาท

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการต่างประเทศ

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงยตุธิรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 3 หน่วยงาน

10. กระทรวงสาธารณสุข

    จ านวน 1 หน่วยงาน

11. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

    นายกรฐัมนตรี กระทรวง 

    หรือทบวง

    จ านวน 2 หน่วยงาน

12. หน่วยงานอสิระของรฐั

    จ านวน 2 หน่วยงาน

13. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

    จ านวน 1 กองทนุ
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม)

4. แผนงานบูรณาการป้องกนั 

   ปราบปราม และบ าบดัรกัษา

   ผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงยตุธิรรม 

1) ส านกังานคณะกรรมการ

   ป้องกนัและปราบปราม

   ยาเสพตดิ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

   จ านวน 5 หน่วยงาน

4,930.0168 ลา้นบาท

3. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงยตุธิรรม

   จ านวน 4 หน่วยงาน

6. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 2 หน่วยงาน

7. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 4 หน่วยงาน

8. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 5 หน่วยงาน

9. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

   นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง

   จ านวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ)์

5. แผนงานบูรณาการพฒันา

   อตุสาหกรรมศกัยภาพ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1) ส านกังานเศรษฐกจิ

   อตุสาหกรรม 

กระทรวงแรงงาน 

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2,544.0059 ลา้นบาท

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 3. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 8 หน่วยงาน

4. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

5. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 3 หน่วยงาน

6. กระทรวงอตุสาหกรรม

   จ านวน 4 หน่วยงาน

7. รฐัวสิาหกจิ

   จ านวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ)์

6. แผนงานบูรณาการสง่เสริม

   วิสาหกจิขนาดกลางและ

   ขนาดย่อม

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1) ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิ

   ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3,825.0990 ลา้นบาท

   จ านวน 2 หน่วยงาน

3. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 3 หน่วยงาน

4. กระทรวงยตุธิรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 8 หน่วยงาน

7. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 2 หน่วยงาน

8. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงอตุสาหกรรม

   จ านวน 3 หน่วยงาน

10. รฐัวสิาหกจิ

    จ านวน 1 หน่วยงาน

11. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

    จ านวน 1 กองทนุ
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ)์

7. แผนงานบูรณาการพฒันา

   พื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

ส านกันายกรฐัมนตรี

1) ส านกังานคณะกรรมการ

   พฒันาการเศรษฐกจิ

   และสงัคมแหง่ชาติ

1. กระทรวงกลาโหม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงการคลงั

   จ านวน 1 หน่วยงาน

10,599.4762 ลา้นบาท

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 4 หน่วยงาน

4. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 4 หน่วยงาน

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 3 หน่วยงาน

8. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 3 หน่วยงาน

9. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 3 หน่วยงาน

10. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

    นายกรฐัมนตรี กระทรวง 

    หรือทบวง

    จ านวน 1 หน่วยงาน

11. รฐัวสิาหกจิ

    จ านวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ)์

8. แผนงานบูรณาการพฒันา

   ระเบยีงเศรษฐกจิ

   ภาคตะวนัออก

ส านกันายกรฐัมนตรี

1) ส านกังานคณะกรรมการ

   พฒันาการเศรษฐกจิ

   และสงัคมแหง่ชาติ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8,444.6932 ลา้นบาท
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

3. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 2 หน่วยงาน

4. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 3 หน่วยงาน

6. กระทรวงอตุสาหกรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

7. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

   นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. รฐัวสิาหกจิ

   จ านวน 3 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ)์

9. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้น

   คมนาคมและระบบโลจิสตกิส ์

กระทรวงคมนาคม 

1) ส านกังานนโยบายและ

   แผนการขนส่งและจราจร

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

113,735.2845 ลา้นบาท

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการคลงั

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 3 หน่วยงาน

5. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 7 หน่วยงาน

6. กระทรวงพลงังาน

   จ านวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงวฒันธรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

10. กระทรวงวทิยาศาสตร์

    และเทคโนโลยี

    จ านวน 2 หน่วยงาน

11. กระทรวงอตุสาหกรรม

    จ านวน 1 หน่วยงาน

12. รฐัวสิาหกจิ

    จ านวน 6 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(พลอากาศเอก ประจิน จ ัน่ตอง)

10. แผนงานบูรณาการพฒันา

     เศรษฐกจิดิจิทลั

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม

1) ส านกังานปลดักระทรวง

   ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

   และสงัคม

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4,470.6150 ลา้นบาท

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 5 หน่วยงาน

4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

   และสงัคม

   จ านวน 5 หน่วยงาน

5. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 3 หน่วยงาน

7. กระทรวงยตุธิรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงวฒันธรรม

   จ านวน 6 หน่วยงาน

9. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 3 หน่วยงาน

10. กระทรวงศึกษาธิการ

    จ านวน 20 หน่วยงาน

11. กระทรวงสาธารณสุข

    จ านวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลอากาศเอก ประจิน จ ัน่ตอง)

11. แผนงานบูรณาการวิจยั

    และนวตักรรม

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง 

1) ส านกังานคณะกรรมการ

   วจิยัแหง่ชาต ิ

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 2 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

   จ านวน 4 หน่วยงาน

3. กระทรวงการคลงั

   จ านวน 2 หน่วยงาน

4. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

17,188.7512 ลา้นบาท

2) ส านกังานคณะกรรมการ

   นโยบายวทิยาศาสตร ์

   เทคโนโลยแีละนวตักรรม

   แหง่ชาติ

   จ านวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 8 หน่วยงาน

7. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 4 หน่วยงาน

9. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

10. กระทรวงมหาดไทย

    จ านวน 2 หน่วยงาน

11. กระทรวงยตุธิรรม

    จ านวน 2 หน่วยงาน

12. กระทรวงแรงงาน

    จ านวน 3 หน่วยงาน

13. กระทรวงวฒันธรรม

    จ านวน 3 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

14. กระทรวงวทิยาศาสตร์

    และเทคโนโลยี

    จ านวน 11 หน่วยงาน

15. กระทรวงศึกษาธิการ

    จ านวน 87 หน่วยงาน

16. กระทรวงสาธารณสุข

    จ านวน 12 หน่วยงาน

17. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

    นายกรฐัมนตรี กระทรวง 

    หรือทบวง

    จ านวน 2 หน่วยงาน

18. หน่วยงานของรฐัสภา

    จ านวน 1 หน่วยงาน

19. หน่วยงานของศาล

    จ านวน 1 หน่วยงาน

20. หน่วยงานอสิระของรฐั

    จ านวน 2 หน่วยงาน

21. รฐัวสิาหกจิ

    จ านวน 5 หน่วยงาน

22. สภากาชาดไทย

    จ านวน 1 หน่วยงาน

23. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

    จ านวน 1 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ธนะศกัด์ิ ปฏมิาประกร)

12. แผนงานบูรณาการสรา้ง

    รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยว

    และบริการ

กระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

1) ส านกังานปลดักระทรวง

   การทอ่งเทีย่วและกฬีา

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 2 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8,712.2485 ลา้นบาท

3. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

   จ านวน 4 หน่วยงาน

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

5. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 2 หน่วยงาน

7. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงวฒันธรรม

   จ านวน 4 หน่วยงาน

9. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 28 หน่วยงาน

10. กระทรวงสาธารณสุข

    จ านวน 2 หน่วยงาน

11. รฐัวสิาหกจิ

    จ านวน 1 หน่วยงาน

12. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

    จ านวน 1 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลอากาศเอก ประจิน จ ัน่ตอง)

13. แผนงานบูรณาการพฒันา

    ศกัยภาพการผลติภาคเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1) ส านกังานเศรษฐกจิ

   การเกษตร

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9,698.0717 ลา้นบาท

   จ านวน 13 หน่วยงาน

3. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 3 หน่วยงาน

4. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 5 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

7. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 2 หน่วยงาน

8. รฐัวสิาหกจิ

   จ านวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ)์

14. แผนงานบูรณาการเพิ่มขีด

    ความสามารถทางการแข่งขนั

    ดา้นการคา้และการลงทนุ

    ระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย ์

1) ส านกังานนโยบาย

   และยทุธศาสตรก์ารคา้

1. กระทรวงการต่างประเทศ

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 5 หน่วยงาน

577.7597 ลา้นบาท

3. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเรือเอก ณรงค ์พพิฒันาศยั)

15. แผนงานบูรณาการพฒันา

    ศกัยภาพคนตามช่วงวยั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์

1) ส านกังานปลดักระทรวง

   การพฒันาสงัคมและ

   ความม ัน่คงของมนุษย์

1. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 4 หน่วยงาน

2. กระทรวงยตุธิรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8,474.8229 ลา้นบาท

3. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 4 หน่วยงาน

4. กระทรวงวฒันธรรม

   จ านวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 11 หน่วยงาน

6. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 7 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(พลอากาศเอก ประจิน จ ัน่ตอง)

16. แผนงานบูรณาการยกระดบั

    คณุภาพการศึกษาและ

    การเรียนรูต้ลอดชีวิต

กระทรวงศึกษาธิการ 

1) ส านกังานปลดักระทรวง

   ศึกษาธิการ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 3 หน่วยงาน

2. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

92,820.8460 ลา้นบาท

   จ านวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

3. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงวฒันธรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 72 หน่วยงาน

6. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

   นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง

   จ านวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ)์

17. แผนงานบูรณาการพฒันา

    เศรษฐกจิฐานรากและชมุชน

    เขม้แข็ง

กระทรวงมหาดไทย

1) กรมการพฒันาชุมชน

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงการพฒันาสงัคม

5,293.2123 ลา้นบาท

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 3 หน่วยงาน

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 3 หน่วยงาน

8. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 10 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

9. กระทรวงอตุสาหกรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

10. รฐัวสิาหกจิ

    จ านวน 3 หน่วยงาน

11. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

    จ านวน 4 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเรือเอก ณรงค ์พพิฒันาศยั)

18. แผนงานบูรณาการพฒันา

     ระบบประกนัสขุภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

1) ส านกังานหลกัประกนั

   สุขภาพแหง่ชาติ

1. งบกลาง

   จ านวน 1 รายการ

2. กระทรวงการคลงั

207,099.5968 ลา้นบาท

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 4 หน่วยงาน

5. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

   จ านวน 2 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเรือเอก ณรงค ์พพิฒันาศยั)

19. แผนงานบูรณาการสรา้ง

    ความเสมอภาคเพื่อรองรบั

    สงัคมผูสู้งอายุ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์

1) กรมกจิการผูสู้งอายุ

1. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 2 หน่วยงาน

1,218.7740 ลา้นบาท

2. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 12 หน่วยงาน

5. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 4 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

6. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

   จ านวน 1 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ)

20. แผนงานบูรณาการจดัการ

    ปญัหาที่ดินท ากนิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

1) ส านกังานนโยบายและ

   แผนทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

267.6627 ลา้นบาท

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 7 หน่วยงาน

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 3 หน่วยงาน

5. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ)

21. แผนงานบูรณาการบริหาร

    จดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

1) กรมควบคุมมลพษิ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

779.0104 ลา้นบาท

   จ านวน 2 หน่วยงาน

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 5 หน่วยงาน

4. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 13 หน่วยงาน

6. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 3 หน่วยงาน

7. กระทรวงอตุสาหกรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

16



นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

8. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

   จ านวน 1 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลอากาศเอก ประจิน จ ัน่ตอง)

22. แผนงานบูรณาการพฒันา

    และเพิ่มประสทิธิภาพ

    การใชพ้ลงังานที่เป็นมิตร

    กบัสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวงพลงังาน

1) ส านกังานปลดักระทรวง

   พลงังาน

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

841.7248 ลา้นบาท

3. กระทรวงพลงังาน

   จ านวน 5 หน่วยงาน

4. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงศึกษาธิการ

   จ านวน 5 หน่วยงาน

6. กระทรวงอตุสาหกรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ)

23. แผนงานบูรณาการบริหาร

    จดัการทรพัยากรน ้า

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

1) กรมทรพัยากรน า้

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 4 หน่วยงาน

2. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

64,462.0198 ลา้นบาท

   และสงัคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 7 หน่วยงาน

5. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

6. กระทรวงสาธารณสุข

   จ านวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงอตุสาหกรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. รฐัวสิาหกจิ

   จ านวน 2 หน่วยงาน

9. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

   จ านวน 1 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม)

24. แผนงานบูรณาการป้องกนั 

    ปราบปรามการทจุริตและ

    ประพฤตมิิชอบ

หน่วยงานอสิระของรฐั

1) ส านกังานคณะกรรมการ

   ป้องกนัและปราบปราม

   การทจุริตแหง่ชาติ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 3 หน่วยงาน

2. กระทรวงการคลงั

   จ านวน 1 หน่วยงาน

881.9623 ลา้นบาท

3. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 3 หน่วยงาน

4. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงพลงังาน

   จ านวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 7 หน่วยงาน

7. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 3 หน่วยงาน

8. กระทรวงยตุธิรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 4 หน่วยงาน

10. กระทรวงวฒันธรรม

    จ านวน 3 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

11. กระทรวงวทิยาศาสตร์

    และเทคโนโลยี

    จ านวน 2 หน่วยงาน

12. กระทรวงศึกษาธิการ

    จ านวน 4 หน่วยงาน

13. กระทรวงสาธารณสุข

    จ านวน 4 หน่วยงาน

14. กระทรวงอตุสาหกรรม

    จ านวน 1 หน่วยงาน

15. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

    นายกรฐัมนตรี กระทรวง 

    หรือทบวง

    จ านวน 3 หน่วยงาน

16. หน่วยงานของรฐัสภา

    จ านวน 1 หน่วยงาน

17. หน่วยงานอสิระของรฐั

    จ านวน 5 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม)

25. แผนงานบูรณาการปฏรูิป

    กฎหมายและพฒันา

    กระบวนการยตุธิรรม

กระทรวงยตุธิรรม 

1) ส านกังานกจิการยตุธิรรม

1. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงยตุธิรรม

837.6658 ลา้นบาท

   จ านวน 11 หน่วยงาน

3. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกั

   นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. หน่วยงานของศาล

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. หน่วยงานอสิระของรฐั

   จ านวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม)

26. แผนงานบูรณาการอ านวย

    ความสะดวกทางธุรกจิ

ส านกันายกรฐัมนตรี

1) ส านกังานคณะกรรมการ

   พฒันาระบบราชการ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 2 หน่วยงาน

2. กระทรวงพาณิชย์

290.2298 ลา้นบาท

   จ านวน 4 หน่วยงาน

3. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงยตุธิรรม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

นายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา)

27. แผนงานบูรณาการเสริมสรา้ง

    ความเขม้แข็งและยัง่ยืนใหก้บั

    เศรษฐกจิภายในประเทศ

กระทรวงมหาดไทย

1) ส านกังานปลดักระทรวง

   มหาดไทย

1. กระทรวงกลาโหม

   จ านวน 2 หน่วยงาน

2. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

84,412.1196 ลา้นบาท

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการพฒันาสงัคม

   และความม ัน่คงของมนุษย์

   จ านวน 2 หน่วยงาน

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   จ านวน 3 หน่วยงาน

5. กระทรวงคมนาคม

   จ านวน 5 หน่วยงาน

6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 3 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

 7. กระทรวงพาณิชย์

   จ านวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 5 หน่วยงาน

9. กระทรวงแรงงาน

   จ านวน 1 หน่วยงาน

10. กระทรวงวฒันธรรม

    จ านวน 1 หน่วยงาน

11. กระทรวงวทิยาศาสตร์

    และเทคโนโลยี

    จ านวน 4 หน่วยงาน

12. กระทรวงศึกษาธิการ

    จ านวน 22 หน่วยงาน

13. กระทรวงสาธารณสุข

    จ านวน 2 หน่วยงาน

14. กระทรวงอตุสาหกรรม

    จ านวน 2 หน่วยงาน

15. จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

    จ านวน 69 หน่วยงาน

16. รฐัวสิาหกจิ

    จ านวน 5 หน่วยงาน

17. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

    จ านวน 1 กองทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม)

28. แผนงานบูรณาการสง่เสริม

    การกระจายอ านาจใหแ้ก่

    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

กระทรวงมหาดไทย 

1) กรมส่งเสริมการปกครอง

   ทอ้งถิ่น 

1. ส านกันายกรฐัมนตรี

   จ านวน 1 หน่วยงาน

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

263,400.0000 ลา้นบาท

   และสิ่งแวดลอ้ม

   จ านวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงมหาดไทย

   จ านวน 3 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม)

29. แผนงานบูรณาการสง่เสริม

    การพฒันาจงัหวดัและ

    กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ

กระทรวงมหาดไทย

1) ส านกังานปลดักระทรวง

   มหาดไทย

1. จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

   จ านวน 76 จงัหวดั 18 กลุ่มจงัหวดั

25,631.9343 ลา้นบาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

  หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี

    กระทรวง หรอืทบวง

   จากผูเ้หน็ต่างทางความคดิไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

            เพือ่เสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชุมชนและสงัคม ลดความขดัแยง้ของ

 คนในชาต ิผูเ้หน็ต่างทางความคดิสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งสนัต ิและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ

 ประชาชน โดยสรา้งความรกั ความสามคัคเีป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั สรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

 ตลอดจนค่านิยมและจติส านึกในความรกัชาตใิหแ้ก่ประชาชน ปลูกฝงัทศันคตคิวามเป็นไทย และวถิชีีวติ

 ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องชาตเิป็นหลกั

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนท ัว่ประเทศ

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านักนายกรฐัมนตรี

  1) กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

1. ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัรู ้เขา้ใจปญัหา และร่วมกจิกรรมการมส่ีวนร่วมดว้ยความสามคัคี

   กลมเกลยีว ท าใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมายมากกวา่รอ้ยละ 80 เกดิความปรองดองและสมานฉนัท์

2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 เขา้ร่วมกจิกรรมการมส่ีวนร่วมดว้ยความสมคัรสมาน

   สามคัคโีดยใชแ้นวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และการขยายผลโครงการพระราชด ารไิป

   ประกอบอาชีพ รวมถงึประยกุตห์ลกัการทรงงาน 23 ประการของรชักาลที ่9 ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั

   ท าใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมายเกดิความปรองดองและสมานฉนัท์

3. ประชาชนกลุม่พื้นทีเ่ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มวีถิชีีวติ และคุณภาพชีวติดขีึ้นอยา่งมนียัส าคญั

   เกดิค่านิยมร่วม (Shared Value) อยา่งม ัน่คงต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์มคีวามภาคภูมใิจใน

   ความเป็นเอกราชและความเสยีสละของบรรพบรุุษไทยอยา่งแน่นเฟ้นและสามารถลดความขดัแยง้

แผนงานบูรณาการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท ์

484,720,200                 

505,372,400                 
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5 แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

ยุทธศาสตรด์า้น : ความม ัน่คง 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

  ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่  

2.3 : จ านวนกจิกรรมที่ประชาชนมสี่วนร่วมป้องกนัแกไ้ขปญัหาความม ัน่คงเพิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 : สงัคมมคีวามสมานฉนัท ์ผูเ้หน็ต่างทางความคิดของคนในชาตสิามารถอยู่

ร่วมกนัไดอ้ย่างสนัต ิประชาชนมสี่วนร่วมป้องกนัแกไ้ขปญัหาความม ัน่คง 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความ 

ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 

 

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมมคีวามสมานฉนัท ์ผูเ้หน็ต่างทางความคิดของคนในชาตสิามารถ

อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสนัต ิร่วมกนัสรา้งความรกัความสามคัคี เพือ่น าไปสู่ความม ัน่คง

ของชาตแิละประโยชนสุ์ขของประชาชน 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

 

แผนงานบูรณาการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท ์

งบประมาณปี 2561 จ านวน 505.3724 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมมคีวามสมานฉนัท ์ผูเ้หน็ต่างทางความคดิของคนในชาตสิามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่าง

สนัต ิร่วมกนัสรา้งความรกัความสามคัค ีเพือ่น าไปสู่ความม ัน่คงของชาตแิละประโยชนสุ์ขของประชาชน

......................................................................................................................................................................................

....... 

 

เป้าหมาย 

แนวทาง 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้เขา้ใจปัญหาและมีส่วน
ร่วมการด าเนินการเสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการปรองดองและ
สมานฉันท์ตามแผนด าเนินงานในระดับพื้นที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

แนวทางที่ 1.1.1 : การรบัรูเ้ขา้ใจปญัหาและการเสริมสรา้ง

การมสี่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางที่ 1.1.2 : การเพิม่ประสทิธิภาพในการ

ขบัเคลือ่นการปรองดองและสมานฉนัทข์องสงัคม 

ตวัช้ีวดั 

 กระทรวงกลาโหม 

1. ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. กองบญัชาการกองทพัไทย 

3. กองทพับก 

4. กองทพัเรือ 

5. กองทพัอากาศ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 

กระทรวงมหาดไทย 

1. ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน 

1. ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

2. มหาวทิยาลยันเรศวร 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื

ทบวง 

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร  

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร. 

 

 

 

งบประมาณ  138.4366 ลา้นบาท งบประมาณ  366.9358  ลา้นบาท งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 
ตัวชีว้ัดที่ 1.1 : ความขดัแย้งของประชาชนในมิติที่เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
และสิง่แวดล้อม ลดลงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 
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6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณ

6.1 เป้าหมายที่ 1 สงัคมมีความสมานฉนัท ์ผูเ้ห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่าง

สนัติ ร่วมกนัสรา้งความรกัความสามคัคี เพื่อน าไปสูค่วามมัน่คงของชาติและประโยชน์สขุของประชาชน

505,372,400       บาท

6.1.1 ตวัชี้วดัที ่1 ความขดัแยง้ของประชาชนในมติทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และ

สิง่แวดลอ้ม ลดลงไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5

505,372,400     บาท

6.1.1.1 แนวทางการด าเนินงานที่ 1 การรบัรูเ้ขา้ใจปญัหาและการเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของประชาชน 138,436,600       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ประชาชนกลุม่เป้าหมายรบัรูเ้ขา้ใจปญัหาและมส่ีวนร่วมการด าเนินการเสริมสรา้ง

ความปรองดองและสมานฉนัท ์ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

138,436,600     บาท

6.1.1.2 แนวทางการด าเนินงานที่ 2 การเพิ่มประสทิธิภาพในการขบัเคลื่อนการปรองดองและสมานฉนัท ์

ของสงัคม

366,935,800       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นการปรองดองและสมานฉนัทต์ามแผนด าเนินงานในระดบัพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

366,935,800     บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

2.2 พื้นทีด่  ำเนินกำร : พื้นที ่5 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

       รำยได ้คุณภำพชีวติทีด่ขี ึ้น

    4) นกัเรยีน นกัศึกษำ ในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ดร้บักำรสนบัสนุนทำงกำรศึกษำ และไดร้บั

       อดุหนุนทนุกำรศึกษำใหม้คุีณภำพมำตรฐำนสูงขึ้น

    5) ประชำชนและเยำวชนจงัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ดร้บักำรอบรมส่งเสรมิใหม้คีวำมเขำ้ใจ 

       และสอดคลอ้งกบัวถิชีีวติ อตัลกัษณ์ ศำสนำและสงัคมพหุวฒันธรรม

    6) ประชำชนองคก์รกลุม่เครอืข่ำยนอกภำครฐัมคีวำมเขำ้ใจกำรแกไ้ขปญัหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

 2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

     1) ประชำชนและหมู่บำ้นในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ดร้บักำรดูแลควำมปลอดภยัในชีวติ

        และทรพัยส์นิ

     2) ประชำชนไดร้บัควำมยุตธิรรมจำกกระบวนกำรพจิำรณำคด ีและผูไ้ดร้บัผลกระทบ

        จำกเหตคุวำมไม่สงบรวมท ัง้ครอบครวั ไดร้บักำรเยยีวยำอย่ำงท ัว่ถงึและเป็นธรรม

    3) ประชำชนในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใตท้กุกลุม่อำชีพไดร้บักำรส่งเสรมิอำชีพ และยกระดบั

ดำ้นภำษำ ศำสนำ ศิลปะ และประวตัศิำสตรท์อ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ทำงสงัคม วฒันธรรม

และมเีอกภำพ พฒันำกำรบรหิำรจดักำรทีม่ ุ่งบูรณำกำรภำรกจิงำนทีด่  ำเนินกำรในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดน

สรำ้งควำมปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ ส่งเสรมิอ ำนวยควำมยุตธิรรมและช่วยเหลอืเยยีวยำผูไ้ดร้บั

ของประชำชน ตลอดจนพฒันำยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะในสถำนศึกษำของรฐั ส่งเสรมิ

และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ของประชำชนในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ภำยใตส้งัคมพหุวฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

มุ่งสรำ้งควำมเขำ้ใจต่อสถำนกำรณ์ควำมเป็นจรงิทีเ่กดิขึ้นต่อสงัคมอย่ำงถูกตอ้งต่อเน่ือง เนน้กำร

ผลกระทบอย่ำงท ัว่ถงึ เป็นธรรม รวมท ัง้ขยำยกำรพฒันำเศรษฐกจิ สงัคม และยกระดบัคุณภำพชีวติ

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

12,271,113,100              

13,295,392,400              

         เพือ่สนบัสนุนกำรขบัเคลือ่นกำรแกไ้ขปญัหำและพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใตอ้ย่ำงเป็นระบบ

ภำคใต ้โดยยดึม ัน่แนวทำงสนัตวิธิีทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุนจำกทกุภำคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ในและนอกภำครฐั
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

    แนวนโยบำยของรฐับำล

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านักนายกรฐัมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 15 กระทรวง 48 หน่วยงาน 3 สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ี

กระทรวงหรอืทบวง 1 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานอสิระของรฐั 

   ประชำชนไดร้บักำรเสรมิสรำ้งอำชีพทีม่ ัน่คง โครงสรำ้งพื้นฐำนไดร้บักำรพฒันำต่อเน่ือง

3. ประชำชนไดร้บับรกิำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ และบรกิำรภำครฐัอย่ำงท ัว่ถงึ เพือ่ยกระดบั

   คุณภำพชีวติใหด้ขีึ้น และไดร้บักำรส่งเสรมิดำ้นภำษำ ศำสนำ ศิลปะ ประวตัศิำสตรท์อ้งถิน่

   วฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ทำงสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่

   ของตนเอง และด ำรงชีวติไดอ้ย่ำงมสีนัตสุิขภำยใตส้งัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

 4. ประชำชนชำยไทยและต่ำงประเทศ สนบัสนุนกำรแกไ้ขปญัหำจงัหวดัชำยแดนภำยใตต้ำม

1. ประชำชนในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใตม้คีวำมปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ โดยเฉพำะ

   กำรป้องกนัมใิหเ้กดิเหตรุุนแรงในพื้นที ่8 เมอืงหลกั รวมท ัง้ไดร้บักำรอ ำนวยควำมยุตธิรรม 

   และไดร้บักำรช่วยเหลอืเยยีวยำกรณีเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบ 

   อย่ำงท ัว่ถงึทนัต่อเหตกุำรณ์ดว้ยควำมเป็นธรรมและเท่ำเทยีม

2. พื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ดร้บักำรพฒันำทำงดำ้นเศรษฐกจิใหม้กีำรเตบิโตเป็นล ำดบั
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

5.1  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : ความม ัน่คง 

 

 

เป้าหมายที่ : 1  ประชาชนในพื้นที ่ 

3 จชต. 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา  

ท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และหมู่บา้น

เป้าหมาย มคีวามปลอดภยัในชวีติ 

และทรพัยส์นิ 

เป้าหมายที่ : 2  เศรษฐกิจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มอีตัราการ

ขยายตวัเตบิโตเพิม่ขึ้น และประชาชน 

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ : 3  ประชาชนในพื้นที่

กลุม่เป้าหมายมโีอกาสทางการศึกษา 

และมคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัศาสนาที่

ถูกตอ้งสามารถด าเนินชวีติร่วมกนัได ้

อย่างปกตสุิข ในสงัคมทีม่คีวาม

หลากหลายทางวฒันธรรม 

เป้าหมายที่ : 4  ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ๆ มคีวาม

เขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืภาครฐัในการ

แกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี  

ยทุธศาสตรท์ี่  5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 

 

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มโีอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชพีทีส่รา้งรายไดเ้พิม่ขึ้น 

 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ที่  

3.1 : มลูค่าความเสยีหายและจ านวนการก่อเหตรุา้ยทีม่มีลูเหตจุากความไม่สงบลดลง 

 

 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัของ 

  แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ 

 แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ 
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5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณปี 2561 จ านวน  13,295.3924  ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส  านกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอ านวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์  านวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

จ านวนเจา้หนา้ทีร่ฐัทีร่บัผดิชอบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตม้ปีระสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานดา้นความม ัน่คงเพิม่ขึ้น ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 
ตวัช้ีวดั  

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ประสทิธิภาพการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ  

 

แนวทางที่ 1.1.2 : พฒันางานอ านวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บั

ผลกระทบ  

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย  

 
แนวทาง 

เป้าหมายที่  1 : ประชาชนในพื้นที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และหมูบ่า้นเป้าหมาย มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : จ านวนเหตุการณล์ดลง ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 เปรียบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้นหลงั 

 

ตวัช้ีวดั 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

1,070.2895  ลา้นบาท 

ส านักนายกรฐัมนตรี  

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองบญัชาการกองทพัไทย  

2. กองทพับก  

3. กองทพัเรอื 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

1. กรมพลศึกษา  

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมการปกครอง   

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง  

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

2. ศูนยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ส านักนายกรฐัมนตรี  

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

จ านวนเหตกุารณล์ดลงของการ 

ก่อเหตฯุ ใน 8 เมอืงหลกัไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 30 เทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 

ปี ยอ้นหลงั 

จ านวนหมู่บา้นเสรมิสรา้งความม ัน่คง

ลดลงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 จาก

จ านวนปจัจบุนั 

งบประมาณ 

 5,996.4990 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

147.0000  ลา้นบาท 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง  

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

หน่วยงานอสิระของรฐั  

1. ส านกังานอยัการสูงสุด 

ส านักนายกรฐัมนตรี  

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงยุติธรรม  

1. ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม  

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง  

1. ศูนยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

หน่วยงานศาล  

1. ส านกังานศาลยุติธรรม  

หน่วยงานอสิระของรฐั  

1. ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 

จ านวนคดคีวามม ัน่คงทีเ่ขา้สู่การ

พจิารณาในข ัน้อยัการ เพิม่ขึ้นไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนคด ี

จ านวนประชาชนกลุม่เป้าหมายทกุ

รายทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์

ความไม่สงบและการปฏบิตังิานขอ

เจา้หนา้ทีร่ฐัสามารถด ารงชวีติอยู่ใน

สงัคมไดอ้ย่างเป็นปกตสุิขไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 

งบประมาณ 

40.309  ลา้นบาท 

งบประมาณ 

867.3100  ลา้นบาท 

ส านักนายกรฐัมนตรี  

1. สภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

3. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมการปกครอง 

2. กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง  

1. ศูนยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส  านกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอ านวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์  านวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

งบประมาณ 

644.2306  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ตวัช้ีวดั 

รายไดเ้ฉลีย่ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา  

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 

 

 

 

จ านวนของการประกอบการในพื้นที ่จชต. เพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมา  

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10   

 

จ านวนประชาชนในพื้นที ่จชต. ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการพฒันาดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน และไดร้บับริการสาธารณสุขจากภาครฐัไมน่อ้ยกว่า 

รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ ๓  จชต. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายที่ 2 : เศรษฐกจิในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้มอีตัราการขยายตวัเติบโตเพิม่ขึ้น และประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

 

 

 

เป้าหมาย 

แนวทางที่ 2.1.1 : พฒันาตามศกัยภาพของพื้นที ่และคุณภาพชีวติประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต ้

 

 

 

กระทรวงกลาโหม   กระทรวงมหาดไทย   

1. กองบญัชาการกองทพัไทย   1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงแรงงาน 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

2. กรมการขา้ว   กระทรวงศึกษาธิการ 

3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์   1. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

4. กรมประมง    2. จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

5. กรมปศุสตัว ์   3. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

6. กรมพฒันาที่ดนิ    สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ี

7. กรมวชิาการเกษตร    กระทรวง หรอืทบวง 

8. กรมสง่เสริมการเกษตร    1. ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน 

9. กรมสง่เสริมสหกรณ ์   ภาคใต ้

10. กรมหมอ่นไหม  

 

 

 

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมที่ดนิ  

กระทรวงแรงงาน  

1. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. ส  านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง  

1. ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 

1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวงชนบท   

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง  

กระทรวงสาธารณสุข  

1. ส  านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง  

1. ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณ 

149.1906  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

1,241.7266  ลา้นบาท 
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แนวทาง 

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : จ านวนนกัเรยีน นกัศึกษา และเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีศึ่กษาต่อในสถาบนัของรฐั  

ในทกุระดบัช ัน้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายที่ 3 :  ประชาชนในพื้นทีก่ลุ่มเป้าหมายมโีอกาสทางการศึกษา และมคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัศาสนาที่ถกูตอ้งสามารถด าเนินชวีติร่วมกนัไดอ้ย่างปกติสุข ในสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 

 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัที่ 3.2 :  รอ้ยละของชมุชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย สามารถจดักิจกรรมร่วมกนัแบบสงัคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึ้น 

 

 

แนวทางที่ 3.1.1 : พฒันาการศึกษา 

 

แนวทางที่ 3.2.1 : พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

 

งบประมาณ 

1,803.0011  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

99.8843  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

670.0212  ลา้นบาท 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส  านกังานสภาความม ัน่คง

แห่งชาต ิ

2. กองอ านวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์  านวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ  

1. ส  านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

2. ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน   

3. ส  านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  

4. ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

5. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา   

8. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

1. ศูนยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ส านกันายกรฐัมนตรี  

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

กระทรวงวฒันธรรม  

1. กรมการศาสนา   

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง  

1. ส  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ 

2. ศูนยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 

กระทรวงวฒันธรรม  

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

2. กรมศิลปากร  

3. กรมส่งเสรมิวฒันธรรม  

4. ส  านกังานศิลปวฒัธรรมร่วมสมยั 

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน  

 

รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการบรกิารทางการศึกษาทีไ่ดม้าตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึ้น 

 

รอ้ยละของผูน้ าศาสนาในพื้นที่เป้าหมายใหค้วาม

ร่วมมอืและสนบัสนุนหน่วยงานภาครฐัในการแกไ้ข

ปญัหา จชต. เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละของแหลง่เรียนรูแ้ละกจิกรรมทีส่บืทอด

ประเพณีวฒันธรรมใหเ้ขม้แขง็เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา 

ตวัช้ีวดั 
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งบประมาณ 
งบประมาณ 

173.9978  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

254.2302  ลา้นบาท 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส  านกังานสภาความม ัน่คง

แห่งชาต ิ

2. กองอ านวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์  านวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

หน่วยงาน 
ส านกันายกรฐัมนตรี  

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

 

ส านกันายกรฐัมนตรี  

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัอากาศ  

กระทรวงการตา่งประเทศ  

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ  

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง  

1. ศูนยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องเจา้หนา้ทีร่ฐัละเมดิสทิธมินุษยชน 

ต่อประชาชนลดจ านวนลงเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

 

รอ้ยละของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมี

ความเขา้ใจต่อการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องรฐับาล 

 

ตวัช้ีวดั 
จ านวนกจิกรรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจและใหค้วาม

ร่วมมอืของเครอืข่ายนอกภาครฐัเพิม่ขึ้น 

 

กระบวนการพดูคุยสนัติสุข ด าเนินการเป็นไปตาม

แผนทีก่  าหนด 

 

แนวทาง แนวทางที่ 4.1.1 : เพิม่ประสทิธิภาพการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี 

 

แนวทางที่ 4.2.1 : เสรมิสรา้งความเขา้ใจการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : จ านวนกลุม่องคก์าร/เครอืขา่ยนอกภาครฐัทีใ่หค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนกบัหน่วยงานภาครฐั  

ในการแกไ้ขปญัหา จชต. ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 

 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 4.2 : ประเดน็ปญัหาเรื่องสถานการณใ์นพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้มถ่กูหยบิยกเขา้สู่เวทขีององคก์าร

ระหว่างประเทศเพือ่แทรกแซงการท างานของรฐับาล 

 

เป้าหมายที่ 4 : ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ มคีวามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืภาครฐัในการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

100.1215  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

37.5000  ลา้นบาท 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง  

1. ศูนยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ส านกันายกรฐัมนตรี  

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             13,295.3924

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชมุชน 

และหมู่บา้นเป้าหมาย มีความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ

              8,121.4885

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : จาํนวนเหตุการณ์ลดลง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 เปรยีบเทียบกบัค่าเฉลี่ย 3 ปี 

ยอ้นหลงั

              8,121.4885

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและ

ทรพัยส์นิ

              6,143.4990

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนเหตุการณล์ดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมอืงหลกัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30  

เทยีบกบัค่าเฉลีย่  3 ปี ยอ้นหลงั

             5,996.4990

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี              2,237.8601

1.1 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร              2,237.8601

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัในพื้นที่              2,237.8601

กิจกรรม งานรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การก่อ

เหตุการณ์

ลดลงรอ้ยละ

30              2,237.8601

2. กระทรวงกลาโหม              2,247.3091

2.1 กองบญัชาการกองทพัไทย                  47.5057

โครงการที ่1 : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  47.5057

กิจกรรม โครงการแกไ้ขปญัหาการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ หมู่บา้น 12                  47.5057

2.2 กองทพับก              1,479.9753

โครงการที่ 1 : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้              1,479.9753

กิจกรรม การแกไ้ขปญัหาการก่อความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รอ้ยละ 90              1,178.7270

กิจกรรม การสนบัสนุนหน่วยในการปฏบิตัิภารกิจในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รอ้ยละ 90                 301.2483

2.3 กองทพัเรอื                 719.8281

โครงการที่ 1 : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 719.8281

กิจกรรม การแกไ้ขปญัหาการก่อความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ชมุชน/พื้นที่

เป้าหมาย

10                 719.8281

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  69.2200

3.1 กรมพลศึกษา                  69.2200

โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนนัทนาการเพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 69.2200

กิจกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชวีติที่ดี คน/คร ัง้ 400,000                  69.2200

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

4. กระทรวงมหำดไทย                 627.6009

4.1 กรมกำรปกครอง                 627.6009

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่

ประชำชนในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                627.6009

กจิกรรม เสรมิสรำ้งศกัยภำพของกองก ำลงัประจ ำถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้ รอ้ยละ 60                 126.7409

กจิกรรม พฒันำและบูรณำกำรกำรแกไ้ขปญัหำ รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิำพกำร

ใหบ้รกิำรภำครฐั

                500.8600

5. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 814.5089

5.1 ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ                 122.5529

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรรกัษำควำมปลอดภยัและกำรด ำเนินคดี

ควำมม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 54.7284

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิำพกำรรกัษำควำมปลอดภยัในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้ รอ้ยละ 30                  54.7284

โครงกำรที ่2 : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพก ำลงัพลและพฒันำคุณภำพชวีติของ

ขำ้รำชกำรต ำรวจในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 67.8245

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิำพก ำลงัพลและพฒันำคุณภำพชวีติของขำ้รำชกำรต ำรวจ

ในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้

รอ้ยละ 30                  67.8245

5.2 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 691.9560

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งพื้นทีท่ีม่คีวำมปลอดภยัท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และ

หมูบ่ำ้นเป้ำหมำย

                691.9560

กจิกรรม กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ กจิกรรม 6                 691.9560

ตวัชี้วดัที ่1.2 : จ านวนหมูบ่า้นเสรมิสรา้งความม ัน่คงลดลง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 จาก

จ านวนปจัจบุนั

                147.0000

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                 147.0000

1.1 กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมม ัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร                 147.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเฝ้ำระวงัดูแลควำมปลอดภยัในพื้นที่                 147.0000

กจิกรรม งำนรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ กำรก่อ

เหตกุำรณ์

ลดลงรอ้ยละ

30                 147.0000

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : พฒันางานอ านวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูท้ี่ไดร้บั

ผลกระทบ

                907.7000

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนคดคีวามม ัน่คงทีเ่ขา้สู่การพจิารณาในข ัน้อยัการ เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 10 ของจ านวนคดี

                 40.3900

1. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  39.7570

1.1 ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ                  39.7570

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรรกัษำควำมปลอดภยัและกำรด ำเนินคดี

ควำมม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 39.7570
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม เพิ่มประสิทธภิาพการดําเนินคดีความม ัน่คงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

รอ้ยละ 10 39.7570

2. หน่วยงานอสิระของรฐั 0.6330

2.1 สาํนกังานอยัการสูงสุด 0.6330

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมินิติรฐัและเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินคดคีวามม ัน่คง 

และอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

0.6330

กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิตัิการ การใชพ้ยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร ์และการ

ดาํเนินคดคีวามม ัน่คงในสถานการณภ์าคใต ้ณ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

รอ้ยละ 80 0.6330

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายทุกรายที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่

สงบและการปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ที่รฐัสามารถดาํรงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นปกติสุขไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

                867.3100

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 190.0213

1.1 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                 190.0213

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัในพื้นที่                 190.0213

กิจกรรม งานอาํนวยความยุติธรรม และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ คน(การจา้งงาน

เร่งด่วน)

3,100                 190.0213

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 139.6220

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 139.6220

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากร

เป้าหมายในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                139.6220

กิจกรรม แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ คน 7,186                 139.6220

3. กระทรวงยุติธรรม 63.1628

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม 63.1628

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็น

ธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

63.1628

กิจกรรม เสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

ราย 10,000 63.1628

4. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 470.0000

4.1 ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 470.0000

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งพื้นที่ที่มคีวามปลอดภยัท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และหมู่บา้น

เป้าหมาย

                470.0000

กิจกรรม การอาํนวยความยุติธรรมและการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ รอ้ยละ 80                 470.0000

5. หน่วยงานของศาล 2.6630

5.1 สาํนกังานศาลยุติธรรม 2.6630

โครงการที่ 1 : โครงการเยาวชนไทยหวัใจเดยีวกนั (Belia Sejiwa Sehati) 2.6630

กิจกรรม บรกิารและใหค้วามรูท้างกฎหมาย (เยาวชนไทยหวัใจเดยีวกนั) รอ้ยละ 90 2.6630
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

6. หน่วยงำนอสิระของรฐั                    1.8409

6.1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ                    1.8409

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนใต ้                    1.8409

กจิกรรม เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นสทิธมินุษยชน คน 540                    1.8409

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มประสทิธิภาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย               1,070.2895

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนเจา้หนา้ทีร่ฐัทีร่บัผดิชอบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้มปีระสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานดา้นความม ัน่คงเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75

              1,070.2895

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                 934.7008

1.1 ส ำนกังำนสภำควำมม ัน่คงแห่งชำติ เรื่อง 6                  88.5608

โครงกำรที ่1 : โครงกำร นโยบำย แนวทำง มำตรกำร กำรประสำน และบูรณำกำร

เพือ่ไขปญัหำควำมไมส่งบในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 88.5608

กจิกรรม พฒันำนโยบำย แนวทำง และระบบกลไกทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแกไ้ขปญัหำ

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 88.5608

1.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน                  49.1400

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพและพฒันำคุณภำพชวีติของ

ขำ้รำชกำรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 49.1400

กจิกรรม กำรเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพและพฒันำคุณภำพชวีติของขำ้รำชกำรใน

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

คน 1,800                  49.1400

1.3 กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมม ัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร                 797.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพภำครฐัและกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์                 797.0000

กจิกรรม กำรอ ำนวยกำรเพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์ รอ้ยละ 90                 797.0000

2. กระทรวงมหำดไทย                  87.4355

2.1 กรมกำรปกครอง                  80.9825

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่

ประชำชนในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 80.9825

กจิกรรม พฒันำและบูรณำกำรกำรแกไ้ขปญัหำ รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิำพกำร

ใหบ้รกิำรภำครฐั (2)

หมูบ่ำ้น 1,969                  80.9825

2.2 กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่                    6.4530

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำสถำนศึกษำในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้                    6.4530

กจิกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรพฒันำสถำนศึกษำในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดน

ภำคใต ้

รอ้ยละ 100                    6.4530

3. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  48.1532

3.1 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  48.1532

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งพื้นทีท่ีม่คีวำมปลอดภยัท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และ

หมูบ่ำ้นเป้ำหมำย

                 48.1532

กจิกรรม กำรเพิม่ประสทิธภิำพภำครฐัและกำรขบัเคลือ่นนโยบำย คน 9,500                  48.1532

67



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : เศรษฐกจิในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีอตัราการขยายตวัเติบโตเพิ่มข้ึน 

และประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน

              2,035.1478

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิของ 3 จชต. เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง               2,035.1478

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : พฒันาตามศกัยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน

ในจงัหวดัชายแดนใต ้

              2,035.1478

ตวัชี้วดัที ่1 : รายไดเ้ฉลีย่ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5                 644.2306

1. กระทรวงกลำโหม                  22.8095

1.1 กองบญัชำกำรกองทพัไทย                  22.8095

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีและพฒันำคุณภำพชวีติจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  22.8095

กจิกรรม โครงกำรส่งเสรมิอำชพีและพฒันำคุณภำพชวีติจงัหวดัชำยแดนใต ้ หมูบ่ำ้น 6                  22.8095

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 218.7863

2.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  31.2877

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  31.2877

กจิกรรม กำรพฒันำกำรเกษตรในพื้นทีช่ำยแดนภำคใต ้ รำย 12,659                  31.2877

2.2 กรมกำรขำ้ว                  22.6925

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  22.6925

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันำอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ รำย 5,760                  22.6925

2.3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                  23.2026

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งกำรบรหิำรกำรเงนิแก่สมำชกิสหกรณ์และกลุม่

เกษตรกรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                 23.2026

กจิกรรม ฝึกอบรมกำรบรหิำรกำรเงนิแก่สมำชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรใน

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

รำย 9,600                  23.2026

2.4 กรมประมง                  22.7642

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  22.7642

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันำอำชพีกำรประมง รำย 3,600                  22.7642

2.5 กรมปศุสตัว ์                  22.3681

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  22.3681

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันำอำชพีดำ้นกำรปศุสตัว ์ รำย 1,850                  22.3681

2.6 กรมพฒันำทีด่นิ                  26.3900

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  26.3900

กจิกรรม ส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ ไร่ 20,000                  26.3900

2.7 กรมวชิำกำรเกษตร                  28.2550

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  28.2550

กจิกรรม ส่งเสรมิอำชพีดำ้นเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ รำย 11,000                  28.2550

2.8 กรมส่งเสรมิกำรเกษตร                  22.1820

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  22.1820

กจิกรรม ส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ รำย 7,620                  22.1820
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.9 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  15.7212

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  15.7212

กจิกรรม ส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ รำย 3,986                  15.7212

2.10 กรมหมอ่นไหม                    3.9230

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอำชพีดำ้นกำรเกษตรในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                    3.9230

กจิกรรม ส่งเสรมิอำชพีดำ้นหมอ่นไหมจงัหวดัชำยแดนใต ้ รำย 300                    3.9230

3. กระทรวงมหำดไทย                  88.7470

3.1 กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง                  88.7470

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  88.7470

กจิกรรม ก่อสรำ้งและพฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำนในพื้นทีฟ่ำรม์ตวัอย่ำงฯ แห่ง 18                  88.7470

4. กระทรวงแรงงำน                  12.0400

4.1 กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน                  12.0400

โครงกำรที ่1 : โครงกำรอบรมฝีมอืแรงงำนในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  12.0400

กจิกรรม ฝึกทกัษะอำชพีใหก้บักลุม่เป้ำหมำยในพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้ คน 600                    9.0300

กจิกรรม ฝึกอบรมฝีมอืใหก้บักลุม่เป้ำหมำยตำมโครงกำรพำคนกลบับำ้น คน 200                    3.0100

5. กระทรวงศึกษำธกิำร                  39.0081

5.1 สถำบนัวทิยำลยัชมุชน                  14.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรศึกษำและพฒันำเพือ่สรำ้งชมุชนชำยแดนใตต้น้แบบ                  14.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิกำรพฒันำทกัษะอำชพีในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

คน 3,500                  14.0000

5.2 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั                  22.0081

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

                 22.0081

กจิกรรม กำรเพิม่ศกัยภำพบคุลำกรจำกพื้นทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต ้ คน 1,000                  22.0081

5.3 มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์                    3.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรศึกษำและพฒันำเพือ่สรำ้งชมุชนชำยแดนใตต้น้แบบ                    3.0000

กจิกรรม กำรศึกษำและพฒันำเพือ่สรำ้งชมุชนชำยแดนใตต้น้แบบ ชมุชน 2                    3.0000

6. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 262.8397

6.1 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 262.8397

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งอำชพีและพฒันำคุณภำพชวีติของประชำชน                 262.8397

กจิกรรม กำรพฒันำตำมศกัยภำพของพื้นทีแ่ละพฒันำคุณภำพชวีติประชำชน รอ้ยละ 5                 262.8397

ตวัชี้วดัที ่2 : จ านวนของการประกอบการในพื้นที ่จชต. เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 10

                149.1906

1. กระทรวงพำณิชย์                  32.2889

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงพำณิชย์                  32.2889

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำเศรษฐกจิกำรคำ้ชำยแดนภำคใต ้                  32.2889

กจิกรรม พฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรและเสรมิสรำ้งช่องทำงกำรตลำด ครัง้ 7                  32.2889
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงมหาดไทย                  57.9895

2.1 กรมที่ดนิ                  57.9895

โครงการที่ 1 : โครงการเดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงในพื้นที่ 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 57.9895

กิจกรรม เดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงในพื้นที่ 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

แปลง 15,000                  57.9895

3. กระทรวงแรงงาน                   6.4122

3.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                   6.4122

โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานจงัหวดัชายแดนภาคใตป้ลอดภยัสรา้งสรรค์

เศรษฐกิจไทย

                  6.4122

กิจกรรม พฒันาใหแ้รงงานในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในการทาํงาน คน 2,065                   6.4122

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  24.0000

4.1 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  24.0000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการสรา้งผูป้ระกอบการใหม่และวสิาหกิจเริ่มตน้

ในภมูภิาคชายแดนใต ้

                 24.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิการสรา้งผูป้ระกอบการใหม่และวสิาหกิจเริ่มตน้ในภมูภิาคชายแดนใต ้ โครงการ 10                  24.0000

5. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  28.5000

5.1 ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  28.5000

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน                  28.5000

กิจกรรม การพฒันาตามศกัยภาพของพื้นที่และพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน รอ้ยละ 5                  28.5000

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนประชาชนในพื้นที่ จชต. ที่ไดใ้ชป้ระโยชนก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐาน และไดร้บับรกิารสาธารณสุขจากภาครฐัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย

             1,241.7266

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  39.7600

1.1 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร                  39.7600

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากร

เป้าหมายในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 39.7600

กิจกรรม ช่วยเหลอืประชาชน หลงั 1,988                  39.7600

2. กระทรวงคมนาคม                 357.3948

2.1 กรมทางหลวงชนบท                 357.3948

โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 357.3948

กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ กม. 92.825                 357.3948

3. กระทรวงมหาดไทย                 647.4478

3.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 647.4478

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 647.4478

กิจกรรม พฒันาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ แห่ง 81                 647.4478
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

4. กระทรวงสำธำรณสุข                 117.1060

4.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข                 117.1060

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่กำรเขำ้ถงึบรกิำรสุขภำพชำยแดนภำคใตแ้บบบูรณำกำร                 117.1060

กจิกรรม พฒันำตำมศกัยภำพของพื้นทีแ่ละคุณภำพชวีติประชำชนในจงัหวดั

ชำยแดนใตแ้บบบูรณำกำร

รอ้ยละ 60                 117.1060

5. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  80.0180

5.1 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  80.0180

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งอำชพีและพฒันำคุณภำพชวีติของประชำชน                  80.0180

กจิกรรม กำรพฒันำตำมศกัยภำพของพื้นทีแ่ละพฒันำคุณภำพชวีติประชำชน รอ้ยละ 5                  80.0180
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ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิ่มข้ึนอย่างตอ่เน่ือง

กระทรวงกลาโหม

1. กองบญัชาการกองทพัไทย

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวิตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,809,500              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 22,809,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศ 22,809,500             บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

31,287,700              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 31,287,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการเกษตรในพื้นทีเ่ฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 31,287,700              บาท

2. กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,692,500              บาท

1. งบด าเนินงาน 21,660,500              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,660,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 370,000 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000               บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,465,500               บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กิจกรรม/นิทรรศการ 899,000 บาท

(5) วสัดุการเกษตร 16,926,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,032,000               บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,032,000               บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,032,000               บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,032,000               บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,032,000               บาท

รวม 3 รายการ (รวม 56 หน่วย)

เป้าหมายที่ 2 : เศรษฐกิจในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีอตัราการขยายตวัเตบิโตเพิ่มข้ึน 

และประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดเ้ฉลี่ยของผูเ้ขา้รว่มโครงการเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : พฒันาตามศกัยภาพของพื้นที่และคณุภาพชีวิตประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต ้
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในพื้นที่กลุม่เป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู ้ความ

เขา้ใจหลกัศาสนาที่ถูกตอ้งสามารถด าเนินชีวิตรว่มกนัไดอ้ย่างปกติสขุ ในสงัคมที่มีความ

หลากหลายทางวฒันธรรม

              2,572.9066

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : จ านวนนักเรยีน นักศึกษา และเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่ศึกษาต่อ

ในสถาบนัของรฐั ในทกุระดบัชัน้เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20

              1,803.0011

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.1 : พฒันาการศึกษา               1,803.0011

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการบรกิารทางการศึกษาทีไ่ดม้าตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึ้น

              1,803.0011

1. กระทรวงศึกษำธกิำร               1,756.5404

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธกิำร 310.4492

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิ

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

310.4492

กจิกรรม โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

คน 7,195 97.7525

กจิกรรม สนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำของโรงเรยีนเอกชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

คน 128,609 166.9560

กจิกรรม จดักำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัในจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

คน 39,719 45.7407

1.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข ัน้พื้นฐำน 885.0165

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษ

เฉพำะกจิจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

885.0165

กจิกรรม พฒันำรูปแบบกำรจดักำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

รอ้ยละ 3 885.0165

1.3 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ 198.4708

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 198.4708

กจิกรรม พฒันำกำรอำชวีศึกษำในเขตพฒันำพเิศษจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ สถำนศึกษำ 22 198.4708

1.4 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ 72.8900

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

72.8900

กจิกรรม สนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

คน 1,810 72.8900

1.5 มหำวทิยำลยันรำธวิำสรำชนครนิทร์ 77.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิ

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

77.0000

กจิกรรม สนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

คน 5,200 77.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.6 มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ                  58.2663

โครงกำรที ่1 : โครงกำรขบัเคลือ่นกำรแกไ้ขปญัหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  58.2663

กจิกรรม กำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ โครงกำร 1                  58.2663

1.7 มหำวทิยำลยัรำชภฏัสงขลำ                    2.3760

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

                   2.3760

กจิกรรม กำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ คน 350                    2.3760

1.8 มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์                 152.0716

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

                152.0716

กจิกรรม พฒันำกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม โครงกำร 12                 152.0716

2. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  46.4607

2.1 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  46.4607

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสนบัสนุนกำรศึกษำ ส่งเสรมิศำสนำ และศิลปวฒันธรรม                  46.4607

กจิกรรม กำรพฒันำกำรศึกษำ แห่ง 134                  46.4607

ตวัช้ีวดัที่ 3.2 : รอ้ยละของชมุชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถจดักจิกรรมรว่มกนัแบบสงัคมพหุ

วฒันธรรมเพิ่มข้ึน

                769.9055

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.2.1 : พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                 769.9055

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของผูน้ าศาสนาในพื้นทีเ่ป้าหมายใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุน

หน่วยงานภาครฐัในการแกไ้ขปญัหา จชต. เพิม่ขึ้น

                670.0212

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                  18.5000

1.1 กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมม ัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร                  18.5000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำ ส่งเสรมิศำสนำและศิลปวฒันธรรม                  18.5000

กจิกรรม งำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวฒันธรรม เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5                  18.5000

2. กระทรวงวฒันธรรม                  16.0000

2.1 กรมกำรศำสนำ                  16.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรวฒันธรรมเชือ่มใจ ชำยแดนใตส้นัตสุิข                  16.0000

กจิกรรม สรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ในหลกัธรรมทำงศำสนำในพื้นทีจ่งัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

คน 11,000                  16.0000

3. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 635.5212

3.1 ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ                 255.4452

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิควำมม ัน่คงของสถำบนัพระพทุธศำสนำ

ในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                255.4452

กจิกรรม ส่งเสรมิควำมม ัน่คงของสถำบนัพระพทุธศำสนำในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ กจิกรรม 5                 255.4452

3.2 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 380.0760

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสนบัสนุนกำรศึกษำ ส่งเสรมิศำสนำ และศิลปวฒันธรรม                 380.0760

กจิกรรม กำรพฒันำศำสนำ ศิลปและวฒันธรรม คน 340                 380.0760
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละของแหลง่เรยีนรูแ้ละกจิกรรมทีส่บืทอดประเพณีวฒันธรรมใหเ้ขม้แขง็

เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา

                 99.8843

1. กระทรวงวฒันธรรม                  95.8843

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงวฒันธรรม                  25.3389

โครงกำรที ่1 : โครงกำรวฒันธรรมเชือ่มใจ ชำยแดนใตส้นัตสุิข                  25.3389

กจิกรรม ส่งเสรมิกำรจดักจิกรรมทำงศำสนำ ศิลปะและวฒันธรรม เพือ่สนบัสนุน

กำรอยูร่่วมกนัอย่ำงสนัตสุิขในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้และก ำกบัตดิตำมผลกำร

ด ำเนินกจิกรรมทำงศำสนำ ศิลปะและวฒันธรรมในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

กจิกรรม 8                  25.3389

1.2 กรมศิลปำกร                  40.3570

โครงกำรที ่1 : โครงกำรวฒันธรรมเชือ่มใจชำยแดนใตส้นัตสุิข                  40.3570

กจิกรรม ส่งเสรมิ สรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ในดำ้น กำรอนุรกัษม์รดก

ศิลปวฒันธรรมของประชำชนในพื้นที ่จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

กจิกรรม 7                  40.3570

1.3 กรมส่งเสรมิวฒันธรรม                  16.6400

โครงกำรที ่1 : โครงกำรวฒันธรรมเชือ่มใจชำยแดนใตส้นัตสุิข                  16.6400

กจิกรรม จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ำงวฒันธรรมทอ้งถิน่

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

กจิกรรม 3                  16.6400

1.4 ส ำนกังำนศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                  13.5484

โครงกำรที ่1 : โครงกำรวฒันธรรมเชือ่มใจ ชำยแดนใตส้นัตสุิข                  13.5484

กจิกรรม สำนใจรกัษง์ำนศิลป์ถิน่แดนใต ้ คน 500                  13.5484

2. กระทรวงศึกษำธกิำร                    4.0000

2.1 สถำบนัวทิยำลยัชมุชน                    4.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกำรศึกษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิ

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

                   4.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันำพเิศษ

เฉพำะกจิจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

คน 3,000                    4.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 4 : ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคสว่นอืน่ๆ มีความเขา้ใจและ

ใหค้วามรว่มมือภาครฐัในการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัติวิธี

                565.8495

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : จ านวนกลุม่องคก์าร/เครอืข่ายนอกภาครฐัที่ใหค้วามรว่มมือและ

สนับสนุนกบัหน่วยงานภาครฐัในการแกไ้ขปญัหา จชต. ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

                137.6215

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.1.1 : เพิ่มประสทิธิภาพการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้

โดยสนัติวิธี

                137.6215

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนกจิกรรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืของ

เครอืขา่ยนอกภาครฐัเพิม่ขึ้น

                 37.5000

1. กระทรวงศึกษำธกิำร                    2.5000

1.1 มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์                    2.5000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรแกไ้ขควำมขดัแยง้โดยสนัตวิธิี                    2.5000

กจิกรรม กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรแกไ้ขควำมขดัแยง้โดยสนัตวิธิี เรื่อง 6                    2.5000

2. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  35.0000

2.1 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  35.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละควำมเขำ้ใจทีด่ี                  35.0000

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิำพกำรแกไ้ขปญัหำควำมขดัแยง้โดยสนัตวิธิี กจิกรรม/ครัง้ 2/100                  35.0000

ตวัชี้วดัที ่2 : กระบวนการพูดคุยสนัตสุิข ด าเนินการเป็นไปตามแผนทีก่  าหนด                 100.1215

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                 100.1215

1.1 กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมม ัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร                 100.1215

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเฝ้ำระวงัดูแลควำมปลอดภยัในพื้นที่                  75.0000

กจิกรรม งำนรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ กำรก่อ

เหตกุำรณ์

ลดลงรอ้ยละ

30                  75.0000

โครงกำรที ่2 : โครงกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจเพือ่แกไ้ขควำมขดัแยง้โดยสนัตวิธิี                  25.1215

กจิกรรม งำนแสวงหำทำงออกจำกควำมขดัแยง้โดยสนัติ งำน/โครงกำร 1                  25.1215

ตวัช้ีวดัที่ 4.2 : ประเด็นปญัหาเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ถูก

หยิบยกเขา้สูเ่วทีขององคก์ารระหว่างประเทศเพื่อแทรกแซงการท างานของรฐับาล

                428.2280

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.2.1 : เสรมิสรา้งความเขา้ใจการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                428.2280

ตวัชี้วดัที ่1 : ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องเจา้หนา้ทีร่ฐัละเมดิสทิธมินุษยชนต่อประชาชนลดจ านวนลง

เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา

                254.2302

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                 254.2302

1.1 กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมม ัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร                 254.2302

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจเพือ่แกไ้ขควำมขดัแยง้โดยสนัตวิธิี                 254.2302

กจิกรรม งำนเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจท ัง้ในและต่ำงประเทศ/เรื่องสทิธมินุษยชน กจิกรรม 1                 254.2302

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละของประชาชนและชาวต่างประเทศมคีวามเขา้ใจต่อการแกไ้ขปญัหาและ

พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องรฐับาล

                173.9978
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                  28.5100

1.1 กรมประชำสมัพนัธ์                  28.5100

โครงกำรที ่1 : โครงกำรประชำสมัพนัธก์ำรแกไ้ขปญัหำในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  28.5100

กจิกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขำ่วสำรกำรแกไ้ขปญัหำในจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

รอ้ยละ 85                  28.5100

2. กระทรวงกลำโหม                    9.9502

2.1 กองทพัอำกำศ                    9.9502

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัประชำชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชำยแดนภำคใต ้

                   9.9502

กจิกรรม มวลชนสมัพนัธเ์พือ่ควำมปลอดภยัรอบทีต่ ัง้ สนำมบนิบ่อทอง จงัหวดั

ปตัตำนี

คน 1,390                    9.9502

3. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ                  33.7000

3.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ                  33.7000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรแกไ้ขปญัหำและพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  33.7000

กจิกรรม ผูบ้รหิำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศเยีย่มเยอืนนกัศึกษำไทยมสุลมิ

ในต่ำงประเทศ

ครัง้ 2                    2.0000

กจิกรรม จดักจิกรรมสนบัสนุนนกัศึกษำไทยในต่ำงประเทศ คน 8,500                  28.2000

กจิกรรม ส่งเสรมิควำมเขำ้ใจท ัง้ในและต่ำงประเทศเกีย่วกบัประเดน็

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

คร ัง้ 2                    3.5000

4. ส่วนรำชกำรไมส่งักดัส ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 101.8376

4.1 ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 101.8376

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละควำมเขำ้ใจทีด่ี                 101.8376

กจิกรรม กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจท ัง้ในและต่ำงประเทศและสทิธมินุษยชน คน 4,500                 101.8376
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

      1) แรงงานต่างดา้ว บคุคลซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย ไดร้บัการจดัระบบอย่างมปีระสทิธิภาพ ไดร้บัการ  

         คุม้ครองและปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมาย

      2) ประชากรกลุม่เสีย่งไดร้บัการป้องกนัไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ของขบวนการคา้มนุษย์

      3) ผูเ้สยีหายจากขบวนการคา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอื คุม้ครองและกลบัคืนสู่สงัคมอย่างปลอดภยั

      4) ผูก้ระท าผดิในกรอบขบวนการคา้มนุษยไ์ดร้บัการลงโทษ

      5) แรงงานประมงไดร้บัการปกป้องคุม้ครองไม่ตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย์

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษย์

787,322,000                 

832,583,800                 

เพือ่บรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว บคุคลซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยใหท้  างานถูกตอ้งตามกฎหมายไดส้ทิธิประโยชน์

ตามทีก่ฎหมายก าหนดและไดร้บัการคุม้ครอง และด าเนินการใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่ เด็ก สตร ี

แรงงานไทย และแรงงานต่างดา้ว ไดร้บัความปลอดภยัจากขบวนการคา้มนุษย ์สนบัสนุนการป้องกนั 

การช่วยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหาย ใหพ้รอ้มคืนสู่สงัคม โดยส่งเสรมิความร่วมมอืและชี้แจงท าความเขา้ใจ

ในต่างประเทศ บูรณาการฐานขอ้มูลดา้นแรงงานต่างดา้วและดา้นการป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษยร์ะหว่าง

หน่วยงาน เผยแพร่ความรูแ้ก่กลุม่เป้าหมาย และรณรงคส์รา้งจติส านึกแก่สถานประกอบการและองคก์ร

เครอืข่ายในการป้องกนัแกไ้ขปญัหา เพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินคดต่ีอผูก้ระท าความผดิรูปแบบต่าง ๆ 

อย่างเขม้งวด รวมท ัง้ด าเนินการใหแ้รงงานประมงปลอดภยัจากการคา้มนุษย์

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

  หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 10 กระทรวง 13 หน่วยงาน 2 สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ี

  กระทรวง หรอืทบวง 2 หน่วยงานอสิระของรฐั และ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

1) แรงงานต่างดา้ว บคุคลซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยไดร้บัการจดัระบบและบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

   เขา้สู่ระบบการจา้งงานทีถู่กตอ้ง ไดร้บัสทิธิประโยชนแ์ละไดร้บัการคุม้ครองตามทีก่ฎหมายก าหนด  

2) ประชากรกลุม่เป้าหมายประกอบดว้ย เด็ก สตร ี แรงงานไทย และแรงงานต่างดา้ว ไดร้บัการปกป้อง

   คุม้ครองจากขบวนการคา้มนุษย ์และผูเ้สยีหายจากขบวนการคา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอืใหก้ลบัคืน

   สู่สงัคมอย่างปลอดภยั ผูก้ระท าความผดิเกี่ยวกบัการคา้มนุษยไ์ดร้บัการด าเนินคด ีโดยมกีารพฒันา

   กลไกเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพือ่ขบัเคลือ่นการด าเนินการดงักลา่วอย่างมปีระสทิธิภาพ 

   รวมท ัง้หน่วยงานต่างประเทศไดร้บัรู ้และมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการด าเนินงานเพือ่ป้องการคา้มนุษย์

   ของประเทศไทย ซึง่จะน าไปสู่การลดอนัดบัในการจดัท ารายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์(TIP Report)

   ในทีสุ่ด  

3) แรงงานประมงไดร้บัการปกป้องคุม้ครองไม่ตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์ซึง่จะส่งผลใหจ้ านวนเหตกุารณ์

   การกระท าผดิกฎหมายทางทะเลลดลง

หน่วยงานเจา้ภาพ : กรมการจดัหางาน
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างยุทธศาสตรช์าติ

ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง 

แผนพฒันาฯ              

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ  

เป้าหมายที ่4 ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นความม ัน่คง 

ในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซยีนมติรประเทศและนานาประเทศ ในการป้องกนั

ภยัคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกบัการรกัษาผลประโยชนข์องชาติ 

ตวัช้ีวดัของ

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

4.2 จ านวนคดทีี่เกี่ยวขอ้งกบัภยัคุกคามขา้มชาติ

ลดลง 

4.3 จ านวน

เหตุการณก์าร

กระท าผดิกฎหมาย

ทางทะเลลดลง 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 

แรงงานต่างดา้ว/

บคุคลซึง่ไมม่ี

สญัชาตไิทยเขา้สู่

ระบบการจา้งงานที่

ถกูตอ้งตาม

กฎหมายไดส้ทิธิ

ประโยชนต์ามที่

กฎหมายก าหนด      

เป้าหมายที่ 2 

ประชากร

กลุม่เป้าหมาย

ปลอดภยัจาก

การคา้มนุษย ์   

 

เป้าหมายที่ 3 

แรงงานประมง

ปลอดภยัจากการ 

คา้มนุษย ์  

 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่

ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 
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5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์

งบประมาณปี 2561 จ านวน 832.5838 ลา้นบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 : แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไมม่ี

สญัชาตไิทยเขา้สู่ระบบการจา้งงานทีถู่กตอ้งตาม

กฎหมายไดส้ทิธิประโยชนต์ามทีก่ฎหมายก าหนด    

 

เป้าหมายที่ 2 : ประชากรกลุม่เป้าหมายปลอดภยัจากการคา้มนุษย ์   

  

 

เป้าหมายที่ 3 : แรงงานประมงปลอดภยัจาก 

การคา้มนุษย ์  

 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไมม่ ี    

สญัชาตไิทยท างานถูกตอ้งตามกฎหมาย 1,042,000 คน 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมบริหารจดัการแรงงาน 

ต่างดา้วอย่างมปีระสทิธิภาพ  

แรงงานต่างดา้วเขา้สู่

ระบบทีถู่กตอ้งตาม

กฎหมาย 909,000 คน                                               

แรงงานต่างดา้ว/ 

บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย 

มเีอกสารแสดงตนที่ 

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

133,000 คน 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

  

ส านกันายกรฐัมนตร ี

1. กรมประชาสมัพนัธ ์

 กระทรวงแรงงาน 

1. กรมการจดัหางาน 

  

 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง  

  

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : ประชากรกลุม่เป้าหมายไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองจากขบวนการคา้มนุษย ์(กลุม่เป้าหมาย คอื เดก็ สตรี  แรงงานไทย และแรงงานต่างดา้ว )1,601,000 คน 

แนวทางที่ 2.1.1 : พฒันา

กลไกเชงินโยบายและการ

ขบัเคลือ่น    

รอ้ยละ 85 ของการพฒันา 

กลไกเชงินโยบายและแผน  

ทีห่น่วยงานน าไปสู่การปฏบิตัิ

สามารถขบัเคลือ่นได ้  

กระทรวงการต่างประเทศ 

1. ส  านกัปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความม ัน่คง 

ของมนุษย ์

กระทรวงแรงงาน 

1. ส  านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน 

2. กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 

งบประมาณ  

22.1771 ลา้นบาท  

งบประมาณ 

10.6610 ลา้นบาท 

งบประมาณ งบประมาณ  

83.6510 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.1.2 : พฒันาการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษย์

อย่างมปีระสทิธิภาพ                                                    

ประชากรกลุม่เป้าหมายมี

ความรูค้วามเขา้ใจ สามารถ

ปกป้องตนเองไมต่กเป็น

เหยือ่ของขบวนการคา้มนุษย ์

1,598,500 คน  

ส านกันายกรฐัมนตร ี

1. กองอ านวยการรกัษาความ 

ม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

กระทรวงการต่างประเทศ 

1. ส  านกังานปลดักระทรวง         

การต่างประเทศ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. ส  านกังานปลดักระทรวง          

การพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงแรงงาน  

1. กรมการจดัหางาน 

2. กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 

หน่วยงานอสิระของรฐั  

1. ส านกังานคณะกรรมการ 

สทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 

  กองทุนและเงนิทุนหมุนเวียน 

  1. กองทุนเพือ่การป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์    

แนวทางที่ 2.1.4 : เร่งรดัการด าเนินคดคีา้มนุษย ์      

ด าเนินคดเีกี่ยวกบัการ 

คา้มนุษย ์264 เรื่อง/คด ี            

ส านกันายกรฐัมนตร ี

1. กองอ านวยการ

รกัษาความม ัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร 

 กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

 

  

 

    

งบประมาณ 

 155.4200 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.1.3 : คุม้ครอง

ช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการ 

คา้มนุษย ์  

 

ผูเ้สยีหายจากขบวนการ 

คา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอื

คุม้ครองและกลบัคนืสู่สงัคม 

อย่างปลอดภยั 2,500 คน   

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย ์

 

งบประมาณ 

 109.7025 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 :  แรงงานประมงไดร้บัการปกป้อง

คุม้ครองไมต่กเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์5,550 คน    

แนวทางที่ 3.1.1 : คุม้ครองแรงงานประมง 

ในภาคทะเล   

 แรงงานประมงไดร้บั 

 การตรวจและคุม้ครอง 

 ป้องกนัการคา้มนุษย ์   

 5,550 คน  

 

ส านกันายกรฐัมนตร ี

1. กองอ านวยการ

รกัษาความม ัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน 

  

  

งบประมาณ 

291.6463 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 90 ของแรงงาน

ต่างดา้วและผูต้ดิตาม 

มหีลกัประกนัสุขภาพ   

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส  านกังานปลดั 

กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

งบประมาณ  

5.7300 ลา้นบาท 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย ์

กระทรวงยุติธรรม  

1. กรมสอบสวนคดพีเิศษ  

  สว่นราชการไม่สงักดัส านกั   

  นายกรฐัมนตร ีกระทรวง           

  หรอืทบวง 

  1. ส  านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

  2. ส  านกังานป้องกนัและ   

  ปราบปรามการฟอกเงนิ 

  หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. ส  านกังานอยัการสูงสุด 

  

 

 ปฏบิตักิารตรวจตราเพือ่               

 เฝ้าระวงัและปราบปราม                

  878 อ าเภอ   

 

งบประมาณ  

52.9548  ลา้นบาท 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัเรือ 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

1. กรมประมง 

 กระทรวงคมนาคม  

1. กรมเจา้ท่า 

 

 

งบประมาณ  

23.1771 ลา้นบาท 

บูรณาการตรวจเรือ

และการใชแ้รงงาน

ประมง 372 ครัง้  

งบประมาณ  

77.4640 ลา้นบาท 

       หน่วยงานเจา้ภาพ : 

   กรมการจดัหางาน 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น                 832.5838

เป้าหมายที่ 1 : แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยเขา้สูร่ะบบการจา้งงานที่ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายไดส้ทิธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด

                 32.8381

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยท างานถูกตอ้งตามกฎหมาย

1,042,000 คน

                 32.8381

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : สง่เสรมิบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้วอย่างมี

ประสทิธิภาพ

                 32.8381

ตวัชี้วดัที ่1 : แรงงานต่างดา้วเขา้สู่ระบบทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 909,000 คน                  22.1771

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  12.8793

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์                  12.8793

โครงการที ่1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและ

การคา้มนุษย์

                 12.8793

กจิกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้ว

และการคา้มนุษย์

รอ้ยละ 85                  12.8793

2. กระทรวงแรงงาน                    9.2978

2.1 กรมการจดัหางาน                    9.2978

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว                    9.2978

กจิกรรม พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน คน 909,000                    9.2978

  ตวัชี้วดัที ่2 : แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย มเีอกสารแสดงตนทีถู่กตอ้ง

  ตามกฎหมาย 133,000 คน

                  10.6610

1. กระทรวงมหาดไทย                  10.6610

1.1 กรมการปกครอง                  10.6610

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์

ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

                 10.6610

กจิกรรม ส ารวจ ปรบัปรุง และก าหนดสถานะบคุคลทีไ่มม่สีญัชาตไิทย คน 133,000                  10.6610

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมายที่ 2 : ประชากรกลุม่เป้าหมายปลอดภยัจากการคา้มนุษย์                 699.1046

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : ประชากรกลุม่เป้าหมายไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองจากขบวนการ

คา้มนุษย ์(กลุม่เป้าหมาย คือ เด็ก สตร ีแรงงานไทย และแรงงานต่างดา้ว) 1,601,000 คน

                699.1046

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : พฒันากลไกเชิงนโยบายและการขบัเคลือ่น                  83.6510

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 85 ของการพฒันากลไกเชงินโยบายและแผนทีห่น่วยงาน

น าไปสู่การปฏบิตัสิามารถขบัเคลือ่นได ้

                 83.6510

1. กระทรวงการต่างประเทศ                    3.3210

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ                    3.3210

โครงการที ่1 : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                    3.3210

กจิกรรม การสรา้งความเขา้ใจกบัสหรฐัฯ เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาการ

คา้มนุษยข์องไทย

กจิกรรม 2                    2.3100

กจิกรรม เขา้ร่วมการประชมุกระบวนการบาหลแีละการประชมุภายใตก้รอบ

อนุสญัญาวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาตทิีจ่ดัต ัง้ในลกัษณะองคก์ร

และพธิสีารแนบทา้ยและจดัการประชมุในไทย

กจิกรรม 3                    1.0110

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  67.6008

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  67.6008

โครงการที ่1 : โครงการต่อตา้นการคา้มนุษย์                  67.6008

กจิกรรม การพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่น เรื่อง 2                  67.6008

3. กระทรวงแรงงาน                  12.7292

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน                  11.4959

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน                  11.4959

กจิกรรม จดัท าและขบัเคลือ่นมาตรการเชงินโยบายในการป้องกนัการคา้มนุษย์

ดา้นแรงงาน

เรื่อง 1                  11.4959

3.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                    1.2333

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช ้

แรงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย

                   1.2333

กจิกรรม ขบัเคลือ่นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบ

ทีเ่ลวรา้ย

คน 580                    1.2333

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.2 : พฒันาการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยอ์ย่างมี

ประสทิธิภาพ

                297.3763

ตวัชี้วดัที ่1 : ประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถปกป้องตนเอง

ไมต่กเป็นเหยือ่ของขบวนการคา้มนุษย ์1,598,500 คน

                291.6463

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                    1.1500

1.1 กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                    1.1500

โครงการที ่1 : โครงการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนีเขา้เมอืง

โดยผดิกฏหมายและการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

                   1.1500

กจิกรรม การแกป้ญัหาคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย คน 640                    1.1500

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงการต่างประเทศ                    3.6790

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ                    3.6790

โครงการที ่1 : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                    3.6790

กจิกรรม การอบรมใหค้วามรูก้บักลุม่เสีย่งในการเตรยีมตวัเดนิทางไป

ต่างประเทศอย่างปลอดภยัจากการคา้มนุษย์

คน 1,000                    0.8690

กจิกรรม การเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัภยัจากขบวนการคา้มนุษยแ์ละ

อาชญากรรมขา้มชาติ

คร ัง้ 10                    2.8100

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  94.6114

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  94.6114

โครงการที ่1 : โครงการต่อตา้นการคา้มนุษย์                  94.6114

กจิกรรม การป้องกนัปญัหาการคา้มนุษย์ คน 68,200                  94.6114

4. กระทรวงแรงงาน                 171.4018

4.1 กรมการจดัหางาน                 153.9784

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน                 153.9784

กจิกรรม ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ คน 242,000                    3.5647

กจิกรรม การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครอง

คนหางาน

คน 1,000,000                  43.0158

กจิกรรม สนบัสนุนการแกไ้ขและป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน คน 240,700                 107.3979

4.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  17.4234

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานและ

การใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย

                 17.4234

กจิกรรม ส่งเสรมิ พฒันา และก ากบัดูแลใหแ้รงงานทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งไดร้บัการ

คุม้ครองตามกฎหมาย

คน 46,450                  17.4234

5. หน่วยงานอสิระของรฐั                    0.8041

5.1 ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ                    0.8041

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนเพือ่ป้องกนัการคา้มนุษย์                    0.8041

กจิกรรม ขบัเคลือ่นงานในการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ คน 150                    0.8041

6. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  20.0000

6.1 กองทนุเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์                  20.0000

โครงการที ่1 : กองทนุเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์                  20.0000

กจิกรรม สนบัสนุนโครงการเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ โครงการ 40                  20.0000

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละ 90 ของแรงงานต่างดา้วและผูต้ดิตามมหีลกัประกนัสุขภาพ                    5.7300

1. กระทรวงสาธารณสุข                    5.7300

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                    5.7300

โครงการที ่1 : โครงการแกไ้ขปญัหาสุขภาพแรงงานขา้มชาตแิละการคา้มนุษย์

แบบบูรณาการ

                   5.7300

กจิกรรม พฒันาหลกัประกนัสุขภาพส าหรบัแรงงานต่างดา้วและเหยือ่จากการ

คา้มนุษย์

รอ้ยละ 90                    5.7300
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.3 : คุม้ครองช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์                 109.7025

ตวัชี้วดัที ่1 : ผูเ้สยีหายจากขบวนการคา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครองและกลบัคนื

สู่สงัคมอย่างปลอดภยั 2,500 คน

                109.7025

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 109.7025

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 109.7025

โครงการที ่1 : โครงการต่อตา้นการคา้มนุษย์                 109.7025

กจิกรรม คุม้ครองช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ คน 2,500                 109.7025

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.4 : เรง่รดัการด าเนินคดีคา้มนุษย์                 208.3748

ตวัชี้วดัที ่1 : ด าเนินคดเีกีย่วกบัการคา้มนุษย ์264 เรื่อง/คดี                 155.4200

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                    1.0686

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                    1.0686

โครงการที ่1 : โครงการต่อตา้นการคา้มนุษย์                    1.0686

กจิกรรม การด าเนินคดกีบัผูก้ระท าความผดิดา้นคา้มนุษย์ รุ่น/คน 3/160                    1.0686

2. กระทรวงยุตธิรรม                    7.5875

2.1 กรมสอบสวนคดพีเิศษ                    7.5875

โครงการที ่1 : โครงการการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์                    7.5875

กจิกรรม การปราบปรามผูก้ระท าผดิและเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานทางคดี เรื่อง 29                    7.5875

3. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 141.2812

3.1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                 140.2702

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดกีารกระท า

ความผดิคา้มนุษย์

                140.2702

กจิกรรม  ป้องกนั ปราบปราม ด าเนินคด ีและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยแ์ละการ

กระท าความผดิทีเ่กีย่วขอ้ง

คน 100                  33.1770

กจิกรรม  เพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดกีารกระท าความผดิ

คา้มนุษยแ์ละความผดิทีเ่กีย่วขอ้ง

คดี 200                 104.9039

กจิกรรม  เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปราบปราม

และด าเนินคดี

รอ้ยละ 80                    2.1893

3.2 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ                    1.0110

โครงการที ่1 : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของ

ผูก้ระท าความผดิมลูฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ

                   1.0110

กจิกรรม สบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผดิ

มลูฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ

เรื่อง 35                    1.0110

4. หน่วยงานอสิระของรฐั                    5.4827

4.1 ส านกังานอยัการสูงสุด                    5.4827

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพพนกังานอยัการในการด าเนินคดคีา้มนุษย์                    5.4827

กจิกรรม ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร คน 795                    5.4827
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่2 : ปฏบิตักิารตรวจตราเพือ่เฝ้าระวงัและปราบปราม 878 อ าเภอ                  52.9548

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  12.5000

1.1 กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                  12.5000

โครงการที ่1 : โครงการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนีเขา้เมอืง

โดยผดิกฏหมายและการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

                 12.5000

กจิกรรม การแกป้ญัหาคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย จงัหวดั 25                  12.5000

2. กระทรวงมหาดไทย                  40.4548

2.1 กรมการปกครอง                  40.4548

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์

ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

                   40.4548

กจิกรรม ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาท

ของฝ่ายปกครอง

อ าเภอ 878                  40.4548
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมายที่ 3 : แรงงานประมงปลอดภยัจากการคา้มนุษย์                 100.6411

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แรงงานประมงไดร้บัการปกป้องคุม้ครองไม่ตกเป็นเหย่ือการคา้มนุษย ์

5,550 คน

                100.6411

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : คุม้ครองแรงงานประมงในภาคทะเล                 100.6411

ตวัชี้วดัที ่1 : แรงงานประมงไดร้บัการตรวจและคุม้ครองป้องกนัการคา้มนุษย ์5,550 คน                  23.1771

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                    2.4000

1.1 กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                    2.4000

โครงการที ่1 : โครงการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนีเขา้เมอืง

โดยผดิกฏหมายและการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

                   2.4000

กจิกรรม การแกป้ญัหาคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย คน 150                    2.4000

2. กระทรวงแรงงาน                  20.7771

2.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  20.7771

โครงการที ่1 : โครงการคุม้ครองสทิธแิรงงานประมงทะเล                  20.7771

กจิกรรม ก ากบั ดูแล แรงงานในเรอืประมงทะเลใหไ้ดร้บัการคุม้ครอง

ตามกฎหมาย

คน 5,550                  20.7771

ตวัชี้วดัที ่2 : บูรณาการตรวจเรอืและการใชแ้รงงานประมง 372 ครัง้                  77.4640

1. กระทรวงกลาโหม                  50.1760

1.1 กองทพัเรอื                  50.1760

โครงการที ่1 : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                  50.1760

กจิกรรม การจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ คร ัง้ 128                  50.1760

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  15.8400

2.1 กรมประมง                  15.8400

โครงการที ่1 : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

ดา้นการประมง

                 15.8400

กจิกรรม จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง ครัง้ 144                  15.8400

3. กระทรวงคมนาคม                  11.4480

3.1 กรมเจา้ท่า                  11.4480

โครงการที ่1 : โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงาน

ต่างดา้วและการคา้มนุษย์

                 11.4480

กจิกรรม ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและ

การคา้มนุษย์

คร ัง้ 100                  11.4480

เป้าหมาย
งบประมาณ
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

2 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ

3.1 คดทีเีกยีวขอ้งกบัยาเสพตดิมจีาํนวนลดลงเมอืเทยีบกบัปีทผี่านมา
3.2 ระดบัความพงึพอใจและความเชอืมนัของประชาชนต่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของรฐับาล
และหน่วยงานทเีกยีวขอ้งในภาพรวมสูงขนึเมอืเทยีบกบัปีทผี่านมา

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 8 กระทรวง 24 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ
4,915,179,800                
4,930,016,800                

เพอืสรา้งภูมคุิม้กนัภยัจากยาเสพตดิโดยป้องกนั เด็ก เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชนกลุม่เสยีงไม่ใหไ้ป
เกยีวขอ้งกบัยาเสพตดิ ปราบปราม จบักมุผูผ้ลติ ผูค้า้ ผูม้อีทิธิพลและเจา้หนา้ทรีฐัทเีกยีวขอ้งกบัยาเสพตดิทกุราย
สรา้งความร่วมมอืกบัต่างประเทศในการควบคุมและสกดักนัยาเสพตดิ รวมทงับาํบดั รกัษา และฟืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิใหส้ามารถกลบัไปใชช้ีวติในสงัคมไดต้ามปกต ิโดยมกีลไกตดิตามการช่วยเหลอืผูผ้่านการ
บาํบดัรกัษาอย่างเป็นระบบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทงัประเทศ
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

 

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : ความม ัน่คง 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 4.4 : จ านวนคดทีี่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิลดลง 

เป้าหมายที่ : 4 ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกลุม่ประเทศ

สมาชกิอาเซยีน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกนัภยัคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ     

ควบคู่ไปกบัการรกัษาผลประโยชนข์องชาต ิ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ : 5 การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความม ัง่คัง่และย ัง่ยนื 

เ ป้ าหมายที่  1 :  เด็ ก 

เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และ

ประชาชน ไดร้บัการสรา้ง

ภูมิคุ ้มกันและป้องกัน   

ยาเสพตดิ หมู่บา้น/ชมุชน 

พื้ นที่ เ ป้ าหม ายมี การ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิ 

เป้าหมายที่ 2 : ผูค้า้    

ยาเสพตดิรายส าคญัและ

เครอืข่ายถกูจบักมุและ

ด าเนินการตาม

กระบวนการยุตธิรรม 

 

เป้าหมายที่  3 : ผู เ้สพ      

ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บัการ

บ า บ ัด ร ักษ า ติ ด ต า ม 

ช่วยเหลอืตามก าหนด 

แผนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562  

เป้าหมาย : (1) เดก็และเยาวชนมภีูมคิุม้กนัยาเสพตดิทุกคน (2) หมู่บา้น/ชมุชน สถานศึกษา 

สถานประกอบการมคีวามเขม้แขง็ในการป้องกนัยาเสพตดิ (3) ท าลายเครือขา่ยการคา้และองคก์ร

อาชญากรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิฯ ลดพื้นทีป่ลูกพชืเสพตดิและท าลายแหลง่ผลติ  

(4) ผูเ้สพผูต้ดิไดร้บัการบ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยา่งมมีาตรฐาน (5) ประเทศไทย        

เป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของอาเซียน 

 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

 

 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

 

แผนยุทธศาสตรฯ์ 

ปี 2558 - 2562 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

                                                                                                 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม  และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 

งบประมาณปี 2561 จ านวน 4,930.0168 ลา้นบาท  
 

 
เป้าหมายท่ี 1 : เด็ก เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชนไดร้บัการสรา้งภูมิคุม้กนัและ 

ป้องกนัยาเสพติด หมู่บา้น/ชุมชน พื้นทีเ่ป้าหมายมีการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ :ส านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

งบประมาณ 

1,144.2658 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

494.5111 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 : ผูเ้สพรายใหม่ ไม่เกินรอ้ยละ 7 

งบประมาณ 

1,421.1123 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

112.7760 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

1,691.3196 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

66.0320 ลา้นบาท 

เป้าหมายท่ี 2 : ผูค้า้ยาเสพติดรายส  าคญั และเครือข่ายถูกจบักุมและด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 2.1 : สดัส่วนผูก้ระท  าผิดคดียาเสพติดรายส  าคญั ไม่เกิน 120 คน ต่อประชากร 100,000 คน 

 

แนวทาง 1.1.1 : สรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนั

ยาเสพติด 

แนวทาง 1.1.2 : สรา้งสภาพแวดลอ้มและ 

การมีส่วนร่วมป้องกนัยาเสพติดใหก้บัชุมชน 

แนวทาง 2.1.1 : ปราบปรามการคา้ยาเสพติด 
แนวทาง 2.1.2 : ความร่วมมอืระหว่างประเทศ    

ดา้นการปราบปราม 

 

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายทีห่น่วยงาน

ก าหนดไดร้บัการสรา้งภูมิคุม้กนัยาเสพติด 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 9,092,000 คน 

รอ้ยละ 20 ของหมู่บา้นชุมชนทีม่ีปญัหายาเสพติด

ลดลง(หมู่บา้น/ชุมชนที่มีปญัหายาเสพติดระดบั

รุนแรงและระดบัปานกลาง จ านวนท ัง้สิ้น 30,699 

หมู่บา้น/ชุมชน) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการ      

ความร่วมมอืระหว่างประเทศประจ าปีฯ                  

ไม่นอ้ยกว่า 6 โครงการ/กิจกรรม 

ด าเนินการติดตามผูผ่้านการบ  าบดัรกัษาให ้

เป็นไปตามเกณฑท์ีก่  าหนดได ้ไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 50 ของผูผ่้านการบ  าบดัรกัษาทุกระบบ 

จบักุมผูก้ระท  าผิดคดียาเสพติดรายส  าคญั  

ไม่นอ้ยกว่า 62,000 คด ี

การคงอยู่ของผูเ้ขา้รบัการบ  าบดัฟ้ืนฟูในระบบบ าบดั

ทุกระบบ (Retention Rate) รอ้ยละ 70 (ผูเ้ขา้รบั

การบ  าบดัรกัษาจ านวนท ัง้สิ้น 220,000 คน) 

กระทรวงกลาโหม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. กองบญัชาการกองทพัไทย 

3. กองทพับก 

4. กองทพัเรือ 

5. กองทพัอากาศ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย  ์

1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

กระทรวงยุติธรรม 

1. กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

2. กรมราชทณัฑ์ 

3. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงแรงงาน 

1. ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

2. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2.ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมสุขภาพจติ 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี  

กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1. กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร  

กระทรวงมหาดไทย 

1. ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

2. กรมการปกครอง 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

ส่วนราชการไม่สงักดั 

ส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กระทรวงกลาโหม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. กองบญัชาการกองทพัไทย 

3. กองทพับก 

4. กองทพัเรือ 

5. กองทพัอากาศ 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2. ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงกลาโหม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. กองทพับก 

3. กองทพัเรือ 

4. กองทพัอากาศ 

กระทรวงยุติธรรม 

1. กรมคุมประพฤติ 

2. กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

3. กรมราชทณัฑ์ 

4. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. กรมการแพทย์ 

3. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

4. กรมสุขภาพจติ 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. กรมสุขภาพจติ 

 

แนวทาง 3.1.1 : บ  าบดัรกัษาผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด

และการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด 

แนวทาง 3.1.2 : ติดตามดูแล ช่วยเหลอื  

ผูผ่้านการบ  าบดัรกัษายาเสพติด 

เป้าหมายท่ี 3 : ผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติดไดร้บัการบ  าบดัรกัษา ติดตาม ช่วยเหลอืตามก าหนด 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 : รอ้ยละ 90 ของผูป่้วยทีใ่ชย้าเสพติดทีห่ยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือน หลงัจ าหน่ายจากการ

บ  าบดัรกัษาทุกระบบ (3 month remission rate) 

 

153



9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

รวมทงัสนิ               4,930.0168
เป้าหมายท ี1 : เด็ก เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชน ไดร้บัการสรา้งภูมิคุม้กนัและ
ป้องกนัยาเสพติด หมู่บา้น/ชมุชน พนืทเีป้าหมายมีการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

              1,638.7769

ตวัชีวดัท ี1.1 : ผูเ้สพรายใหม่ ไม่เกนิรอ้ยละ 7               1,638.7769
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 : สรา้งภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด               1,144.2658
ตวัชวีดัท ี1 : กลุม่เป้าหมาย/เป้าหมายทหีน่วยงานกาํหนดไดร้บัการสรา้งภูมคุิม้กนัยาเสพตดิ 

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 9,092,000 คน
             1,144.2658

1. กระทรวงกลาโหม                  59.1501

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม                    2.0282

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ                    2.0282

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ คน             950                    2.0282

1.2 กองบญัชาการกองทพัไทย                  10.7929

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ                  10.7929

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ คน          13,780                  10.7929

1.3 กองทพับก                  30.7540

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ                  30.7540

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ คน          18,000                  30.7540

1.4 กองทพัเรอื                    3.2000

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ                    3.2000

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ คน           5,000                    3.2000

1.5 กองทพัอากาศ                  12.3750

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ                  12.3750

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ คน           4,500                  12.3750

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                  15.1100

2.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน                  15.1100

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเดก็และเยาวชนจากยาเสพตดิ                  15.1100

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัภยัยาเสพตดิสาํหรบัเดก็และเยาวชน คน           2,310                  15.1100

3. กระทรวงมหาดไทย                  97.7059

3.1 กรมการปกครอง                  97.7059

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ                  97.7059

กจิกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ แห่ง           6,190                  97.7059

4. กระทรวงยุตธิรรม                 426.4064

4.1 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                  11.3301

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ                  11.3301

กจิกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE แห่ง               51                    5.0000

กจิกรรม ป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุม่เสยีงต่อการใชย้าเสพตดิ ราย           7,000                    6.3301

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

4.2 กรมราชทณัฑ์                  27.0763

โครงการท ี1 : โครงการ TO BE NUMER ONE ในเรอืนจาํและทณัฑสถาน                    8.0763

กจิกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํและทณัฑสถาน แห่ง             142                    8.0763

โครงการท ี2 : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพตดิ                  19.0000

กจิกรรม แกไ้ขปญัหายาเสพตดิและสงิของตอ้งหา้มในเรอืนจาํ แห่ง             142                  19.0000

4.3 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ                 388.0000

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ                 388.0000

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ คน        100,660                 388.0000

5. กระทรวงแรงงาน                  35.8009

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน                  21.7420

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ                  21.7420

กจิกรรม ดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ คน          13,170                  21.7420

5.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  14.0589

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นยาเสพตดิ
ในสถานประกอบกจิการ

                 14.0589

กจิกรรม สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ คน      1,200,000                  14.0589

6. กระทรวงศึกษาธกิาร                 232.7183

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                  10.8083

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ                  10.8083

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา ตอน               45                  10.8083

6.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                 162.4600

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา                 162.4600

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา คน      6,856,272                 162.4600

6.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  41.4500

โครงการท ี1 : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ                  41.4500

กจิกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) แห่ง             910                  10.0000

กจิกรรม อาชวีะตา้นยาเสพตดิ คน        257,200                  31.4500

6.4 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                  18.0000

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา                  18.0000

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา คน        120,000                  18.0000

7. กระทรวงสาธารณสุข                  90.0000

7.1 กรมสุขภาพจติ                  90.0000

โครงการท ี1 : โครงการประชาชนกลุม่เสยีงต่อปญัหาจติเวชยาเสพตดิไดร้บัการส่งเสรมิ
ป้องกนัและประชาชนทมีปีญัหาจติเวชยาเสพตดิไดร้บัการบาํบดัรกัษา

                 90.0000

กจิกรรม พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการป้องกนัปญัหายาเสพตดิ เรือง                2                  90.0000

8. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 187.3742

8.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 187.3742
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ                 187.3742

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัในกลุม่เป้าหมายระดบัโรงเรยีนประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษาหรอืเทยีบเท่า

คน        493,500                 187.3742

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 : สรา้งสภาพแวดลอ้มและการมีสว่นรว่มป้องกนัยาเสพติด
ใหก้บัชมุชน

                494.5111

ตวัชวีดัท ี1 : รอ้ยละ 20 ของหมูบ่า้นชมุชนทมีปีญัหายาเสพตดิลดลง                 494.5111

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 207.9104

1.1 กองอาํนวยการรกัษาความมนัคงภายในราชอาณาจกัร                 207.9104

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ                 207.9104

กจิกรรม การอาํนวยการ ประสานงาน และเสรมิการปฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐั
ดา้นยาเสพตดิ

หมูบ่า้น           1,200                 207.9104

2. กระทรวงมหาดไทย                  63.5407

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย                  28.6340

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษา
ผูต้ดิยาเสพตดิกระทรวงมหาดไทย

                 28.6340

กจิกรรม สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพนืที รอ้ยละ               20                  28.6340

2.2 กรมการปกครอง                  34.9067

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ                  34.9067

กจิกรรม การเสรมิสรา้งชมุชนและหมูบ่า้นเขม้แขง็เพอืเอาชนะยาเสพตดิอย่างยงัยนื แห่ง / อาํเภอ             878                  34.9067

3. กระทรวงยุตธิรรม                 221.5600

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ                 221.5600

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ                 221.5600

กจิกรรม การสรา้งสภาพแวดลอ้มและการมส่ีวนร่วมป้องกนัยาเสพตดิ แห่ง / อาํเภอ             878                 221.5600

4. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                    1.5000

4.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                    1.5000

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ                    1.5000

กจิกรรม จดัระเบยีบสงัคมรอบสถาบนัการศึกษา รอ้ยละ               20                    1.5000
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

เป้าหมายท ี2 : ผูค้า้ยาเสพติดรายสาํคญั และเครอืข่ายถูกจบักมุและดําเนินการ
ตามกระบวนการยตุิธรรม

              1,533.8883

ตวัชีวดัท ี2.1 : สดัสว่นผูก้ระทาํผิดคดียาเสพติดรายสาํคญั ไม่เกนิ 120 คนต่อประชากร 
100,000 คน

              1,533.8883

แนวทางการดําเนินงานท ี2.1.1 : ปราบปรามการคา้ยาเสพติด               1,421.1123
ตวัชวีดัท ี1 : จบักมุผูก้ระทาํผดิคดยีาเสพตดิรายสาํคญั ไมน่อ้ยกวา่ 62,000 คดี              1,421.1123

1. กระทรวงกลาโหม                 260.1321

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม                    0.4000

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ                    0.4000

กจิกรรม การปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ แห่ง                4                    0.4000

1.2 กองบญัชาการกองทพัไทย                  26.8005

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ                  26.8005

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ ภาค                4                  21.6204

กจิกรรม การอาํนวยการและบรหิารจดัการงานแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ภาค                4                    5.1801

1.3 กองทพับก                 183.0530

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ                 183.0530

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ จดุตรวจ             180                 183.0530

1.4 กองทพัเรอื                  43.5705

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ                  43.5705

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ ชมุชน/ลาํ  12/3,000                  43.5705

1.5 กองทพัอากาศ                    6.3081

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ                    6.3081

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ แห่ง               12                    6.3081

2. กระทรวงยุตธิรรม                 533.0240

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ                 533.0240

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ                 533.0240

กจิกรรม การปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ คดี          62,000                 533.0240

3. กระทรวงสาธารณสุข                  23.1369

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา                  23.1369

โครงการท ี1 : โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารตงัตน้ทเีป็นวตัถเุสพตดิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

                 23.1369

กจิกรรม ควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารตงัตน้ทเีป็นวตัถเุสพตดิ รายการ          26,500                  23.1369

4. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 604.8193

4.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 593.6536

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ                 593.6536

กจิกรรม การสกดักนั ปราบปราม การผลติ การคา้ยาเสพตดิ คดี          62,000                 593.6536

4.2 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ                  11.1657
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

โครงการท ี1 : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพอืดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํ
ความผดิมลูฐานยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ

                 11.1657

กจิกรรม สบืสวน ปราบปรามเพอืดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิ
มลูฐานยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ

เรือง             120                  11.1657

แนวทางการดําเนินงานท ี2.1.2 : ความรว่มมือระหว่างประเทศดา้นการปราบปราม                 112.7760
ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตักิารความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
ประจาํปีฯ ไมน่อ้ยกวา่ 6 โครงการ/กจิกรรม

                112.7760

1. กระทรวงยุตธิรรม                 112.7760

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ                 112.7760

โครงการท ี1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ                 112.7760

กจิกรรม การประสานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ โครงการ / กจิกรรม                6                 112.7760
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
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เป้าหมาย งบประมาณ

เป้าหมายท ี3 : ผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บัการบาํบดัรกัษา ติดตาม ช่วยเหลอืตามกาํหนด               1,757.3516
ตวัชีวดัท ี3.1 : รอ้ยละ 90 ของผูป่้วยทใีชย้าเสพติดทหียดุเสพต่อเนือง 3 เดือนหลงัจาํหน่าย
จากการบาํบดัรกัษาทกุระบบ (3 month remission rate)

              1,757.3516

แนวทางการดําเนินงานท ี3.1.1 : บาํบดัรกัษาผูเ้สพผูต้ิดยาเสพติดและการลดอนัตรายจาก
การใชย้าเสพติด

              1,691.3196

ตวัชวีดัท ี1 : การคงอยู่ของผูเ้ขา้รบัการบาํบดัฟืนฟูในระบบบาํบดัทกุระบบ (Retention 

Rate) รอ้ยละ 70
             1,691.3196

1. กระทรวงกลาโหม                    8.6600

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม                    0.3600

โครงการท ี1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ                    0.3600

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ คน           3,600                    0.3600

1.2 กองทพับก                    4.2000

โครงการท ี1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ                    4.2000

กจิกรรม การบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ คน           4,200                    4.2000

1.3 กองทพัเรอื                    1.4000

โครงการท ี1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ                    1.4000

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาและฟืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ คน           1,400                    1.4000

1.4 กองทพัอากาศ                    2.7000

โครงการท ี1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ                    2.7000

กจิกรรม การบาํบดั รกัษา และฟืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ คน           2,700                    2.7000

2. กระทรวงยุตธิรรม                 755.7550

2.1 กรมคุมประพฤติ                 339.1970

โครงการท ี1 : โครงการฟืนฟูผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบงัคบับาํบดั                 339.1970

กจิกรรม การฟืนฟูในระบบบงัคบับาํบดั ราย          25,000                 339.1970

2.2 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                    6.8372

โครงการท ี1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ                    6.8372

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาฟืนฟูสมรรถภาพเดก็และเยาวชนตามผลการจาํแนก ราย           2,500                    6.8372

2.3 กรมราชทณัฑ์                  38.1408

โครงการท ี1 : โครงการบาํบดัและฟืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเสพตดิในรูปแบบ
ชมุชนบาํบดัและววิฒันพ์ลเมอืงราชทณัฑ์

                 38.1408

กจิกรรม บาํบดัและฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ คน          17,700                  38.1408

2.4 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ                 371.5800

โครงการท ี1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ                 371.5800

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ คน          56,300                 371.5800

3. กระทรวงสาธารณสุข                 926.9046

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 360.3200

โครงการท ี1 : โครงการลดปจัจยัเสยีงทางสุขภาพดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ                 360.3200
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย งบประมาณ

กจิกรรม ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและฟืนฟูสภาพผูป่้วยยาเสพตดิในพนืที คน          60,000                 360.3200

3.2 กรมการแพทย์                 386.1398

โครงการท ี1 : โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบาํบดั รกัษาและฟืนฟู
สมรรถภาพ

                386.1398

กจิกรรม พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการบาํบดัรกัษายาและสารเสพตดิ เรือง                8                 258.3788

กจิกรรม บรกิารบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิทมีภีาวะยุง่ยากซบัซอ้น คน          10,500                 122.3400

กจิกรรม พฒันาระบบบรกิารเพอืสรา้งเครอืขา่ยกบัประชาคมอาเซยีนดา้นยา
และสารเสพตดิ

โครงการ                4                    5.4210

3.3 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                 101.6308

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพตดิ การควบคุมตวัยา
และสารเคมทีางหอ้งปฏบิตักิาร

                101.6308

กจิกรรม  ศึกษา คน้ควา้ พฒันาผลงานทางวชิาการเพอืกาํหนดมาตรการทาง
หอ้งปฏบิตักิารเพอืสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ตวัอย่าง          90,000                 101.6308

3.4 กรมสุขภาพจติ                  78.8140

โครงการท ี1 : โครงการ ประชาชนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ ไดร้บัการป้องกนั 

บาํบดัรกัษา และฟืนฟูจากปญัหายาเสพตดิ
                 78.8140

กจิกรรม บาํบดั รกัษา และฟืนฟูผูป่้วยยาเสพตดิทมีปีญัหาสุขภาพจติ ราย           4,900                  78.8140

แนวทางการดําเนินงานท ี3.1.2 : ติดตาม ดูแล ช่วยเหลอื ผูผ่้านการบาํบดัรกัษายาเสพติด                  66.0320
ตวัชวีดัท ี1 : ดาํเนินการตดิตามผูผ้่านการบาํบดัรกัษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์กีาํหนดได ้

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของผูผ้่านการบาํบดัรกัษาทกุระบบ
                 66.0320

1. กระทรวงยุตธิรรม                  20.0000

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ                  20.0000

โครงการท ี1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ                  20.0000

กจิกรรม การตดิตาม ดูแล ช่วยเหลอืผูผ้่านการบาํบดัยาเสพตดิ รอ้ยละ               80                  20.0000

2. กระทรวงสาธารณสุข                  46.0320

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  43.6800

โครงการท ี1 : โครงการลดปจัจยัเสยีงทางสุขภาพดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ                  43.6800

กจิกรรม ตดิตามผูป่้วยทผี่านการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ และกลุม่เสยีงทมีปีระวตัิ
เสพยาเสพตดิ

รอ้ยละ               90                  43.6800

2.2 กรมสุขภาพจติ                    2.3520

โครงการท ี1 : โครงการ ประชาชนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ ไดร้บัการป้องกนั บาํบดั 

รกัษา และฟืนฟูจากปญัหายาเสพตดิ
                   2.3520

กจิกรรม ตดิตามผูป่้วยยาเสพตดิทมีปีญัหาสุขภาพจติ ราย           4,900                    2.3520
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1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่  ำเนินกำร : ท ัว่ประเทศ

สถำนประกอบกำรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรในกลุม่อตุสำหกรรมเป้ำหมำยมผีลติภำพกำรผลติ และผลติภำพ

แรงงำนเพิม่ขึ้น ไดร้บักำรส่งเสรมิโดยน ำนวตักรรมและเทคโนโลยสีรำ้งผลติภณัฑใ์หม่ทีม่มีูลค่ำเชิงพำณิชย ์

สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล สรำ้งกลุม่เครอืข่ำยและสถำนประกอบกำรมกีำรขยำยกำรด ำเนินงำนหรอืลงทนุใหม่

ในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย รวมถงึพฒันำบคุลำกรรองรบัใหต้รงควำมตอ้งกำรของอตุสำหกรรมเป้ำหมำย

ทีม่ศีกัยภำพ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงอตุสาหกรรม

1) ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

2) กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน 1 รฐัวิสาหกจิ

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

2,544,005,900               

1,192,130,800               

เพือ่ยกระดบัผลติภำพและประสทิธิภำพของอตุสำหกรรมศกัยภำพ โดยกำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

พฒันำฝีมอืแรงงำนเพือ่รองรบัอตุสำหกรรมศกัยภำพเตรยีมตวัเขำ้สู่ไทยแลนด ์4.0 และปจัจยัสนบัสนุน 

ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมศกัยภำพใหอ้ยู่ในระดบัสูง รวมท ัง้ส่งเสรมิ

ใหเ้กดิกำรลงทนุใหม่ในอตุสำหกรรมศกัยภำพ และยกระดบัผลติภณัฑใ์หม้มีูลค่ำเพิม่ตำมมำตรฐำนสำกล

2.1 กลุม่เป้ำหมำย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

    1) กลุม่ผูป้ระกอบกำร

    2) บคุลำกรรวมท ัง้แรงงำนในภำคอตุสำหกรรม หน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

   5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ที่ 4.1 : ผลติภาพการผลติของ

ปจัจยัการผลติไม่ต า่กว่า 

รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 4 : เพิม่ผลติภาพการผลติของประเทศ 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได ้

อย่างย ัง่ยนื 

 

เป้าหมายที่ 1 : สถาน

ประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

มผีลติภาพการผลติและ   

ผลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น / 

ส่งเสรมิการรวมกลุม่เครอืขา่ย

และมกีลไกสนบัสนุนการเพิม่

ผลติภาพเพือ่การพฒันา

อตุสาหกรรม 

 

 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ที่ 4.2 : ผลติภาพการผลติของ

ปจัจยัแรงงานไมต่ า่กว่า 

รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

 

เป้าหมายที่ 2 : มสีถาน

ประกอบการทีไ่ดม้าตรฐานใน

อตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น/

ผูป้ระกอบการและบคุลากร

รวมท ัง้แรงงานทีเ่ขา้ร่วม

โครงการไดร้บัการพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมไปสู่

การผลติและผลติภณัฑท์ีม่ี

มลูค่าสูง 
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5.2 แผนภาพความเชือ่มโยงระดับแผนงานบรูณาการ 
แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ  

งบประมาณปี 2561  จ านวน 2,544.0059 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : สถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพการผลติและผลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น 

/ ส่งเสรมิการรวมกลุม่เครอืข่ายและมกีลไกสนบัสนุนการเพิม่ผลติภาพเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรม 

แนวทาง 

รอ้ยละ 80 ของสถาน

ประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 80 ของแรงงานที่ 

เขา้ร่วมโครงการผ่านการพฒันา

เพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงาน 

แนวทางที่ 1.1.1 : ยกระดบั

ผลติภาพภาคอตุสาหกรรม

โดยใชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรม และระบบ

บริหารจดัการ 

แนวทางที่ 1.1.2 : ยกระดบั

ผลติภาพแรงงานใหม้ทีกัษะ

สามารถตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงของภาค 

อตุสาหกรรม 

ตวัช้ีวดั 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1.สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

2.ส านกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน 

1.กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1.ส านกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม/

2.กรมพฒันาฝีมอื

แรงงาน

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : ผลติภาพการผลติของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 /ผลติภาพ

แรงงานของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 5 / ระดบัความส าเร็จของกลุ่มเครือข่าย

เพิม่ขึ้น และจ านวนฐานขอ้มลู/ศูนยพ์ฒันาอตุสาหกรรมเพือ่เพิ่มผลติภาพการผลติ 

รอ้ยละ 80 ของกลุม่

เครือข่ายที่เขา้ร่วม

โครงการมกีารสรา้ง/

บริหารจดัการกลุม่

เครือข่ายที่ดไีมน่อ้ยกวา่

ระดบั 3 จาก 5 

จ านวนฐานขอ้มลูและ/หรือ

ศูนยพ์ฒันาอตุสาหกรรม

เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ

(Industrial Productivity 

Platform) เพิม่ขึ้น 

สถานประกอบการมกีารน าเทคโนโลยี

และนวตักรรมมาใชใ้นการผลติ/

พฒันาผลติภณัฑใ์หมท่ี่มมีลูค่า 

เชิงพาณิชยไ์มต่ า่กวา่รอ้ยละ 80  

ของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ 

จดัท ามาตรฐาน 

การผลติและ

ผลติภณัฑท์ี่ส  าคญั 

ในอตุสาหกรรม

ศกัยภาพสอดคลอ้ง

กบัระดบัสากล 

มโีครงสรา้งพื้นฐานดา้น

การทดสอบในระดบั

อตุสาหกรรม (Industrial 

Scale) ตามมาตรฐาน 

ที่ส  าคญัในอตุสาหกรรม

ศกัยภาพ 

สถานประกอบการไดร้บั

การผ่านการประเมนิเพือ่

รบัรองมาตรฐานส  าคญั 

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ของสถานประกอบการ 

ที่เขา้ร่วมโครงการ 

จดัท ามาตรฐาน 

การพฒันาทกัษะและ

องคค์วามรู ้

และหลกัสูตรใหม ่

ในการพฒันาฝีมอื

แรงงาน เพือ่รองรบั 10 

อตุสาหกรรมศกัยภาพ 

แนวทางที่ 1.1.3 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้ม 

เพือ่สนบัสนุนและผลกัดนัการเพิม่ผลติภาพ 

เป้าหมายที่ 2 : มสีถานประกอบการทีไ่ดม้าตรฐานในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น /ผูป้ระกอบการและบคุลากรรวมท ัง้แรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

ไดร้บัการพฒันาทกัษะ เทคโนโลยแีละนวตักรรมไปสู่การผลติและผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูง 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : จ านวนสถานประกอบการใหมห่รือที่ขยายการด าเนินงานในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 15 ต่อปี / จ านวนผูป้ระกอบการและบุคลากร 

รวมท ัง้แรงงานที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันาทกัษะเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่รองรบั 10 อตุสาหกรรมศกัยภาพ / แรงงานที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะ 

ที่หลากหลาย (Multi-skills) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 

แนวทางที่ 2.1.1 : ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

สู่การสรา้งผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูงและการผลติรูปแบบใหม ่

ทีส่รา้งมลูค่าเชงิพาณิชย ์/ มกีารลงทนุต่อยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมจากงานวจิยั (Laboratory Scale) สู่ระดบั

อตุสาหกรรม (Industrial Scale) 

แนวทางที่ 2.1.2 : ส่งเสริมและพฒันามาตรฐานทีส่  าคญั 

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

แนวทางที่ 2.1.3 : พฒันาผูป้ระกอบการและ

บคุลากรรวมท ัง้แรงงานในอตุสาหกรรมศกัยภาพ

ใหม้ทีกัษะในการประกอบการหรือการท างาน 

ทีส่อดคลอ้งกบัการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม 

ดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.ส านกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1.ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2.ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

3.ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

4.ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ

ภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

5.สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

6.ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

รฐัวิสาหกจิ

1.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

1.สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

กระทรวงสาธารณสขุ

1.กรมพฒันาการแพทย ์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก

2.กรมวทิยาศาสตร ์

การแพทย ์

2.กระทรวงอตุสาหกรรม

1.ส านกังานมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

1.กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

2.สถาบนัมาตรวทิยา

แห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั

กระทรวงอตุสาหกรรม

1.ส านกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม

2.ส านกังานมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.ส านกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม

2.กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

รฐัวิสาหกจิ

1.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1.สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงแรงงาน 

1.กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.ส านกังานคณะกรรมการ

การอาชวีศึกษา

งบประมาณ 

343.2440 ลา้นบาท 

งบประมาณ  

29.2628 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

5.0000 ลา้นบาท 

งบประมาณ  

631.7324 ลา้นบาท     

งบประมาณ 

82.8797 ลา้นบาท   

งบประมาณ 

690.7971 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

193.4279 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

112.1939 ลา้นบาท 

มฐีานขอ้มลูส าหรบั 

การบริหารจดัการ

อตุสาหกรรมศกัยภาพ

และ/หรือกลไกการแปลง

นวตักรรมสู่ภาค 

อตุสาหกรรม 

(Innovation Bridge) 

อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

2.ส านกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

งบประมาณ  

110.7606 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 75 ของ

ผูป้ระกอบการและบุคลากร

รวมท ัง้แรงงานที่เขา้ร่วม

โครงการผา่นการรบัรอง

มาตรฐานการพฒันาทกัษะ

และองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่

รองรบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

ส านกันายกรฐัมนตรี  

1.สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี

(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงแรงงาน 

1.กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงสาธารณสขุ

1.ส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา

งบประมาณ 

181.5586 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

163.1489 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : มีสถานประกอบการที่ไดม้าตรฐานในอตุสาหกรรมศกัยภาพ

เพิ่มข้ึน / ผูป้ระกอบการและบคุลากรรวมทัง้แรงงานที่เขา้รว่มโครงการไดร้บั

การพฒันาทกัษะ เทคโนโลยีและนวตักรรมไปสูก่ารผลติและผลติภณัฑท์ี่มีมูลค่าสูง

              2,003.3502

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : จ านวนสถานประกอบการใหม่หรอืที่ขยายการด าเนินงาน

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 15 ต่อปี / จ านวนผูป้ระกอบการ

และบคุลากร รวมทัง้แรงงานที่เขา้รว่มโครงการไดร้บัการพฒันาทกัษะเทคโนโลยี

และนวตักรรมเพื่อรองรบั 10 อตุสาหกรรมศกัยภาพ / แรงงานที่เขา้รว่มโครงการ

ไดร้บัการพฒันาใหมี้ทกัษะที่หลากหลาย (Multi-skills) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75

              2,003.3502

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมสูก่ารสรา้ง

ผลติภณัฑท์ี่มีมูลค่าสูงและการผลติรูปแบบใหม่ที่สรา้งมูลค่าเชิงพาณิชย ์/ 

มีการลงทนุต่อยอดดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมจากงานวิจยั 

(Laboratory Scale) สูร่ะดบัอตุสาหกรรม  (Industrial Scale)

                742.4930

ตวัชี้วดัที ่1 : สถานประกอบการมกีารน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการผลติ / 

พฒันาผลติภณัฑใ์หมท่ีม่มีลูค่าเชงิพาณิชยไ์มต่ า่กวา่รอ้ยละ 80 ของสถานประกอบการ

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

                631.7324

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                 285.5860

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                    5.2000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำธุรกจินวตักรรมอำหำร                    5.2000

กจิกรรม กำรด ำเนินงำนส ำนกัควำมร่วมมอือตุสำหกรรม-เมอืงนวตักรรมอำหำร รำย 20                    5.2000

1.2 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                 125.4000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเมอืงนวตักรรมอำหำร (Food Innopolis) 

ในอทุยำนวทิยำศำสตรแ์ห่งประเทศไทย

                125.4000

กจิกรรม กำรเร่งกำรเตบิโต (Accerelation) ของผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยี

รำยใหมใ่หม้อีตัรำเพิม่ของรำยไดร้ะดบัสูงในสำขำทีส่นบัสนุนนวตักรรม

ในเมอืงนวตักรรมอำหำร

รำย 10                  20.0000

กจิกรรม สนบัสนุนกำรท ำงำนร่วมวจิยัและพฒันำกบัภำคอตุสำหกรรมอำหำร โครงกำร 10                  12.0000

กจิกรรม กำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ศูนยก์ลำงบรกิำรวเิครำะหท์ดสอบ

เพือ่ใหบ้รกิำรภำคเอกชนในเมอืงนวตักรรมอำหำร

รำยกำร 100                  93.4000

1.3 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชำติ                  47.1500

โครงกำรที ่1 : โครงกำรจดัต ัง้และบรหิำรจดักำรเมอืงนวตักรรมอำหำร                  47.1500

กจิกรรม กำรส่งเสรมิกำรลงทนุวจิยัพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมของ

ภำคเอกชนดำ้นอตุสำหกรรมอำหำรและอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เสรมิสรำ้ง

ขดีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัและพฒันำระบบเศรษฐกจิของประเทศ

รำย 10                  47.1500

1.4 ส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน)                    6.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกลุม่เครอืขำ่ยคลสัเตอร ์ดำ้น Aerospace 

เพือ่สรำ้งศกัยภำพใน Global Value Chain

                   6.0000

กจิกรรม กำรพฒันำกลุม่เครอืขำ่ยคลสัเตอร ์ดำ้น Aerospaceเพือ่สรำ้งศกัยภำพ

ใน Global Value Chain

รอ้ยละ 80                    6.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.5 สถำบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ำรมหำชน)                  87.8360

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภำพดำ้นอำหำรและกำรเกษตร

ดว้ยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน

                 87.8360

กจิกรรม กำรพฒันำศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภำพดำ้นอำหำรและกำรเกษตร

ดว้ยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน

บรษิทั 10                  87.8360

1.6 ศูนยค์วำมเป็นเลศิดำ้นชวีวทิยำศำสตร ์(องคก์ำรมหำชน)                  14.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิและเครื่องส ำอำงเชงิพำณิชย์                  14.0000

กจิกรรม พฒันำโรงงำนสำรสกดัมลูค่ำสูงจำกยำงพำรำสู่เชงิพำณิชย์ สูตรต ำรบั/

ผลติภณัฑ์

2                    7.0000

กจิกรรม พฒันำสำรสกดัจำกผลติภณัฑธ์รรมชำตเิพือ่เป็นอำหำรเสรมิ

และเครื่องส ำอำง

สูตรต ำรบั/

ผลติภณัฑ์

2                    7.0000

2. กระทรวงอตุสำหกรรม                 184.0000

2.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม                 184.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ                 184.0000

กจิกรรม ยกระดบัผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมศกัยภำพ รำย 495                 184.0000

3. รฐัวสิำหกจิ                 162.1464

3.1 สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                 162.1464

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพวจิยัอำหำร                    9.4420

กจิกรรม พฒันำศกัยภำพวจิยัอำหำรภำคเอกชน รอ้ยละ 80                    9.4420

โครงกำรที ่2 : โครงกำรจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมกำรผลติหวัเชื้อจลุนิทรยี ์

เพือ่อตุสำหกรรม

                152.7044

กจิกรรม พฒันำนวตักรรมกำรผลติหวัเชื้อจลุนิทรยีเ์พือ่อตุสำหกรรม 

: โพรไบโอตกิและพรไีบโอตกิ

รอ้ยละ 80                 152.7044

ตวัชี้วดัที ่2 : มฐีานขอ้มลูส าหรบัการบรหิารจดัการอตุสาหกรรมศกัยภาพและ/หรอืกลไก

การแปลงนวตักรรมสู่ภาคอตุสาหกรรม (Innovation Bridge) อย่างเป็นระบบเพิม่ขึ้น

                110.7606

1. กระทรวงอตุสำหกรรม                 110.7606

1.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                  57.7606

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพและเชือ่มโยงกำรรวมกลุม่อตุสำหกรรม

เป้ำหมำย

                 57.7606

กจิกรรม ยกระดบัและพฒันำอตุสำหกรรมไทยสู่กำรเป็นอตุสำหกรรมอจัฉรยิะ คน/กจิกำร 150/30                  57.7606

1.2 ส ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม                  53.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ                  53.0000

กจิกรรม กำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่กำรสรำ้งผลติภณัฑ์

ทีม่มีลูค่ำสูงและกำรผลติรูปแบบใหมท่ีส่รำ้งมลูค่ำเพิม่

ฐำนขอ้มลู 3                  53.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.2 : สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานที่ส าคญั

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ

                967.1047

ตวัชี้วดัที ่1 : จดัท ามาตรฐานการผลติและผลติภณัฑท์ีส่  าคญัในอตุสาหกรรมศกัยภาพ

สอดคลอ้งกบัระดบัสากล

                 82.8797

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                    2.1816

1.1 สถำบนัมำตรวทิยำแห่งชำติ                    2.1816

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติอำหำรแปรรูปและขำ้วหอมมะลิ

ไทยใหป้ลอดภยัดว้ยมำตรวทิยำ

                   1.1489

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติอำหำรแปรรูปและขำ้วหอมมะลไิทย

ใหป้ลอดภยัดว้ยมำตรวทิยำ

รอ้ยละ 80                    1.1489

โครงกำรที ่2 : โครงกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถอตุสำหกรรมอำหำรและน ำ้ดืม่                    1.0327

กจิกรรม กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถอตุสำหกรรมอำหำรและน ำ้ดืม่ รำย 4                    1.0327

2. กระทรวงสำธำรณสุข                  76.4956

2.1 กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลอืก                    4.7700

โครงกำรที ่1 : โครงกำรต ำรบัยำสมนุไพรมศีกัยภำพ พรอ้มต่อกำรขึ้นทะเบยีน                    4.7700

กจิกรรม พฒันำขอ้ก ำหนดมำตรฐำนต ำรบัยำแผนไทย ต ำรบั/ปี 5                    4.7700

2.2 กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย์                  71.7256

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิอตุสำหกรรมดำ้นผลติภณัฑสุ์ขภำพ

และเทคโนโลยกีำรแพทย์

                 71.7256

กจิกรรม ส่งเสรมิอตุสำหกรรมดำ้นผลติภณัฑสุ์ขภำพและเทคโนโลยี

ทำงกำรแพทยด์ว้ยขอ้มลูทำงพนัธุกรรมและกำรวเิครำะห ์Big Data

รำย 1,000                  40.9256

กจิกรรม ส่งเสรมิกำรพฒันำกำรทดสอบใหส้อดคลอ้ง OECD GLP มำตรฐำน 1                  14.3000

กจิกรรม พฒันำขดีควำมสำมำรถและเครอืขำ่ยหอ้งปฏบิตักิำรเพือ่ส่งเสรมิ

สนบัสนุนอตุสำหกรรมและเฝ้ำระวงัผลติภณัฑสุ์ขภำพของประเทศ

แห่ง 14                  16.5000

3. กระทรวงอตุสำหกรรม                    4.2025

3.1 ส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม                    4.2025

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำอตุสำหกรรมเครื่องมอืแพทยร์องรบัอตุสำหกรรม

ศกัยภำพ

                   4.2025

กจิกรรม พฒันำผูป้ระกอบกำรรำยสำขำ สถำน

ประกอบกำร

20                    4.2025

ตวัชี้วดัที ่2 : มโีครงสรา้งพื้นฐานดา้นการทดสอบในระดบัอตุสาหกรรม 

(Industrial Scale) ตามมาตรฐานทีส่  าคญัในอตุสาหกรรมศกัยภาพ

                690.7971

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                  29.8821

1.1 กรมวทิยำศำสตรบ์รกิำร                  15.5000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรทดสอบคุณภำพอำหำร

ในเมอืงนวตักรรมอำหำร

                 15.5000

กจิกรรม พฒันำคุณภำพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบกำรดำ้นอตุสำหกรรมอำหำร รำย 15                  15.5000
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1.2 สถำบนัมำตรวทิยำแห่งชำติ                  14.3821

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำควำมสำมำรถผูป้ระกอบกำรไปสู่อตุสำหกรรม

ศกัยภำพ

                   9.0199

กจิกรรม กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรวดัไฟฟ้ำแรงสูงแบบ On-site 

เพือ่อตุสำหกรรมผลติหมอ้แปลงไฟฟ้ำ

รำย 10                    9.0199

โครงกำรที ่2 : โครงกำรพฒันำมำตรฐำนกำรวดัสู่กำรพฒันำศกัยภำพหอ้งปฏบิตัิ

กำรทดสอบอำหำรเพือ่คุณภำพชวีติและเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื

                   3.0167

กจิกรรม กำรพฒันำมำตรฐำนกำรวดัสู่กำรพฒันำศกัยภำพหอ้งปฏบิตัทิดสอบ

อำหำรเพือ่คุณภำพชวีติและเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื

รำยกำรวดั 4                    3.0167

โครงกำรที ่3 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพอำหำรฮำลำลเพือ่รองรบักำรเป็น

ศูนยก์ลำงอตุสำหกรรมอำหำรฮำลำลโลก

                   2.3455

กจิกรรม กำรพฒันำศกัยภำพหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบอำหำรสู่มำตรฐำนฮำลำล

สำกลเพือ่รองรบักำรเป็นศูนยก์ลำงอตุสำหกรรมอำหำรฮำลำลโลก

รำยกำรวดั 1                    2.3455

2. กระทรวงศึกษำธกิำร                  27.0000

2.1 สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั                  27.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ                  27.0000

กจิกรรม ออกแบบมำตรฐำนกำรทดสอบ ดำ้นแบตเตอรี่ และระบบกำรขบัเคลือ่น

ทีเ่หมำะสมกบับรบิทของประเทศไทย

ศูนย์ 1                  27.0000

3. กระทรวงอตุสำหกรรม                 633.9150

3.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม                    8.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ                    8.0000

กจิกรรม เสรมิสรำ้งกำรพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ ศูนย์ 1                    8.0000

3.2 ส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม                 625.9150

โครงกำรที ่1 : โครงกำรจดัต ัง้ศูนยท์ดสอบยำนยนตแ์ละยำงลอ้แห่งชำติ                 625.9150

กจิกรรม จดัต ัง้ส่วนปฏบิตักิำรทดสอบยำนยนตแ์ละยำงลอ้ (UN R117) แห่ง 1                 450.2900

กจิกรรม จดัต ัง้ส่วนทดสอบยำนยนตแ์ละชิ้นส่วนยำนยนต์ สนำม 5                 175.6250

ตวัชี้วดัที ่3 : สถานประกอบการไดร้บัการผ่านการประเมนิเพือ่รบัรองมาตรฐานส าคญั

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

                193.4279

1. กระทรวงอตุสำหกรรม                 146.5279

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม                  66.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ                  66.0000

กจิกรรม พฒันำสถำนประกอบกำรอตุสำหกรรมศกัยภำพ รำย 200                  66.0000

1.2 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                  80.5279

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพและเชือ่มโยงกำรรวมกลุม่อตุสำหกรรม

เป้ำหมำย

                 80.5279

กจิกรรม เพิม่ศกัยภำพและยกระดบัเทคโนโลยอีตุสำหกรรมเป้ำหมำย

ตำมนโยบำยรฐับำล

คน/กจิกำร 1,120/145                  80.5279
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2. รฐัวสิำหกจิ                  46.9000

2.1 สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  46.9000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพอตุสำหกรรมและนวตักรรมอำหำรปลอดภยั                  46.9000

กจิกรรม พฒันำศกัยภำพอตุสำหกรรมและนวตักรรมอำหำรปลอดภยั รอ้ยละ 80                  46.9000

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.3 : พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรรวมทัง้

แรงงานในอตุสาหกรรมศกัยภาพใหมี้ทกัษะในการประกอบการหรอืการท างาน

ที่สอดคลอ้งกบัการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

                293.7525

ตวัชี้วดัที ่1 : จดัท ามาตรฐานการพฒันาทกัษะและองคค์วามรู ้และหลกัสูตรใหม่

ในการพฒันาฝีมอืแรงงาน เพือ่รองรบั 10 อตุสาหกรรมศกัยภาพ

                112.1939

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                  41.1143

1.1 สถำบนัคุณวุฒวิชิำชพี (องคก์ำรมหำชน)                  41.1143

โครงกำรที ่1 : โครงกำรจดัท ำและทบทวนมำตรฐำนอำชพีและคุณวุฒวิชิำชพี

เพือ่รองรบัไทยแลนด ์4.0

                 41.1143

กจิกรรม จดัท ำและทบทวนมำตรฐำนอำชพีและคุณวุฒวิชิำชพีเพือ่รองรบั

ไทยแลนด ์4.0

สำขำวชิำชพี 11                  41.1143

2. กระทรวงแรงงำน                  15.4000

2.1 กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน                  15.4000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรบูรณำกำรจดัท ำมำตรฐำนฝีมอืแรงงำน และพฒันำหลกัสูตร

รองรบั Thailand 4.0

                 15.4000

กจิกรรม จดัท ำมำตรฐำนฝีมอืแรงงำนแห่งชำตแิละวธิกีำรทดสอบมำตรฐำนฝีมอื

เพือ่รองรบั Thailand 4.0

สำขำ 10                  10.0000

กจิกรรม พฒันำหลกัสูตรยกระดบัฝีมอืตำมควำมสำมำรถ

(Competency Based Curriculum)

หลกัสูตร 60                    5.4000

3. กระทรวงศึกษำธกิำร                  55.6796

3.1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ                  55.6796

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำมำตรฐำนก ำลงัคนอำชวีศึกษำดำ้นเทคโนโลยี

นวตักรรม (Innovative Technology) ใหพ้รอ้มกำ้วสู่ THAILAND 4.0

                 55.6796

กจิกรรม พฒันำมำตรฐำนก ำลงัคนอำชวีศึกษำดำ้นเทคโนโลยนีวตักรรม

ใหพ้รอ้มกำ้วสู่ THAILAND 4.0

คน 548                  55.6796

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละ 75 ของผูป้ระกอบการและบคุลากรรวมท ัง้แรงงานทีเ่ขา้ร่วม

โครงการผ่านการรบัรองมาตรฐานการพฒันาทกัษะและองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่รองรบั

อตุสาหกรรมศกัยภาพ

                181.5586

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                  39.5000

1.1 สถำบนัคุณวุฒวิชิำชพี (องคก์ำรมหำชน)                  39.5000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งโอกำสในกำรพฒันำสมรรถนะของผูป้ระกอบอำชพี

ไปสู่ไทยแลนด ์4.0

                 39.5000

กจิกรรม สรำ้งโอกำสในกำรพฒันำสมรรถนะของผูป้ระกอบอำชพี

ไปสู่ไทยแลนด ์4.0

คน 39,500                  39.5000
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2.1 กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน                 120.0528

โครงกำรที ่1 : โครงกำรศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสำหกรรม

แห่งอนำคต

                120.0528

กจิกรรม ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสำหกรรมแห่งอนำคต คน 10,000                 120.0528

3. กระทรวงสำธำรณสุข                  22.0058

3.1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ                  22.0058

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิผูป้ระกอบกำรและวจิยัพฒันำเพือ่ยกระดบั

มำตรฐำนกำรประกอบกำร และควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

                 22.0058

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรใหส้ำมำรถผลตินวตักรรม

หรอืส่งออกผลติภณัฑสุ์ขภำพได ้

รำย 22                  22.0058
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 ลา้นบาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 ลา้นบาท

1. วตัถปุระสงค ์

เพือ่สนบัสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามสามารถ

ในการแข่งขนัมากขึ้น โดยจดัใหม้กีารส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหค้วามช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมในแต่ละระดบั

การเตบิโตทางธุรกจิ สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม่ (Startup) ใหส้ามารถพฒันาความคิดรเิริ่ม

สรา้งสรรค ์สู่การประกอบธุรกจิ และเริ่มตน้ธุรกจิไดอ้ย่างเขม็แขง็  พฒันา SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular)

ใหไ้ดร้บัการปรบัปรุงประสทิธิภาพธุรกจิ สรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร ส่งเสรมิการรวมกลุม่

ในรูปแบบคลสัเตอร ์รวมท ัง้ยกระดบั SME กลุม่ทีม่ศีกัยภาพ (Strong) ใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนั

ระดบัสากล  มกีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการประกอบธุรกจิมากขึ้น ไดร้บัโอกาสในการเขา้สู่

ตลาดสากล ตลอดจนพฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีส่นบัสนุนส่งเสรมิ SME ใหม้ปีระสทิธิภาพมากขึ้น

เพือ่ให ้SME เป็นพลงัขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิของประเทศใหไ้ด ้

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

1) กลุม่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

2) กลุม่ผูท้ีม่คีวามสนใจเริ่มตน้ประกอบธุรกจิ ท ัง้บคุคลท ัว่ไป และนกัศึกษา

3. ผลสมัฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) มคีวามรูแ้ละทกัษะในการประกอบธุรกจิ สามารถสรา้งสรรค์

สนิคา้และบรกิารทีม่คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน มมีูลค่าสูง และแข่งขนัไดท้ ัง้ตลาดในประเทศและตลาดโลก

โดยสามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการด าเนินธุรกจิของ SME ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 90,000 ลา้นบาท

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่จะบรรลเุป้าหมายสดัส่วนมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมของ SME

ต่อผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศใหสู้งขึ้นเป็นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 45 ภายในปี พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมาย

 ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านักนายกรฐัมนตรี

1) ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รฐัวิสาหกจิ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

แผนงานบูรณาการเชิงยทุธศาสตร ์

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3,554.5873 

3,825.0990 

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน์

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัว่ประเทศ
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เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ 

5. แผนภาพความเชื่อมโยง 

5.1   แผนภาพความเชือ่มโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

  

ร่างยทุธศาสตร์

ชาติ ระยะ 20 ปี 

ยทุธศาสตรท่ี์ : 3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื  

(ขอ้ 2 สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิรายสาขา) 

  

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัท่ี 12 

  ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ที่ 1 :  

สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของ SME ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น  

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 45 เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 

  

เป้าหมายท่ี 1 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิเพิม่มากขึ้น 

  

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

เป้าหมายท่ี 1 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการยกระดบัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

  

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 12 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

งบประมาณปี 2561 จ านวน 3,825.0990 ลา้นบาท 

 

  

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการยกระดบัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจได ้ไมน่อ้ยกว่า 90,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ

รณณ 

แนวทาง 1.1.4 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

ประกอบธุรกจิเพือ่การสง่เสริม SME (Ecosystem) 

SME ไดร้บัการ

พฒันาเทคโนโลยี

ข ัน้สูง และ

นวตักรรม 

เพือ่สรา้ง

มลูค่าเพิ่มได ้ 

ไม่นอ้ยกว่า 

2,000 ราย/กิจการ  

 

SME ไดร้บัการ

พฒันาใหไ้ดร้บั

การรบัรอง

มาตรฐานระดบั

สากล ไม่นอ้ยกว่า 

400 ราย/กิจการ  

SME ไดร้บัการ

ส่งเสริมดา้น

การตลาด 

ไม่นอ้ยกว่า   

52,000  

ราย/กิจการ 

SME ไดร้บัการ

พฒันาการรวม 

กลุ่มและเชื่อมโยง

อตุสาหกรรม 

ในรูปแบบ 

คลสัเตอร ์ 

ไม่นอ้ยกว่า44 

กลุ่ม/คลสัเตอร ์
  

SME ไดร้บัการ

พฒันาใหไ้ดร้บั

การรบัรอง

มาตรฐานสนิคา้

และบริการ 

ไม่นอ้ยกว่า 

 115 ราย/กิจการ 

SME ไดร้บัการ

พฒันา

ประสทิธภิาพ/ 

ผลติภาพในการ

ประกอบธุรกิจ 

ไม่นอ้ยกว่า 

32,000  

ราย/กิจการ 

 

 

SME ไดร้บัการ

พฒันาผลติภณัฑ/์

บรรจภุณัฑใ์ห ้

สรา้งมลูค่าเพิม่ได ้ 

ไม่นอ้ยกว่า  

5,800 ราย/กิจการ 

ธุรกิจนวตักรรม

รายใหม่ทีม่ี

ศกัยภาพไดร้บั

การส่งเสริมให ้

สามารถเตบิโตได ้

ไม่นอ้ยกว่า  

100 ราย/กิจการ 

โครงสรา้งพื้นฐาน         

ทีส่  าคญัในการ

สรา้ง และพฒันา

วสิาหกิจเริ่มตน้

และผูป้ระกอบการ 

รายใหม่ไดร้บัการ

พฒันา  

ไม่นอ้ยกว่า 

160 ศูนย/์แห่ง  

 

สรา้งและพฒันา

วสิาหกิจเริ่มตน้

และผูป้ระกอบการ

รายใหม่ทีม่ี

มลูค่าเพิ่มสูง  

ไม่นอ้ยกว่า 

7,800 ราย/กิจการ 

 

นกัเรียน/นกัศึกษา

ไดร้บัการเตรียม

ความพรอ้ม        

สู่การเป็น SME 

รุ่นใหม่  

ไม่นอ้ยกว่า 

34,000 ราย/คน 
 

พฒันาผูใ้หบ้ริการ 

SME ให ้

สนบัสนุนการ

ส่งเสริม SME ให ้

เกิดประสทิธิภาพ  

ไม่นอ้ยกว่า 

9,000 ราย/กิจการ   
 

งานบริหารจดัการ

งานส่งเสริม SME 

 

แนวทาง 1.1.3 : ส่งเสริม SME ทีม่ศีกัยภาพ (Strong)    

ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัไดม้ากขึ้น  

แนวทางที่ 1.1.2 : ส่งเสริม SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular) ใหม้ศีกัยภาพมากขึ้น  

และใหค้วามช่วยเหลอื SME ทีป่ระสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around) 

แนวทางที่ 1.1.1 : สรา้งและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการรายใหม ่(Startup) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

2 ส านกังานคณะกรรม 

การนโยบาย

วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมแห่งชาต ิ

3 สถาบนัเทคโนโลยี

นิวเคลยีรแ์ห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

4 ศูนยค์วามเป็นเลศิ

ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

รฐัวสิาหกจิ 

1 สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศ

ไทย 

 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 กรมวทิยาศาสตร์

บริการ 

2 ศูนยค์วามเป็นเลศิ

ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

(องคก์ารมหาชน) 

 

 

กระทรวงยุติธรรม 

1 กรมบงัคบัคด ี

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข 

1 ส านกังาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1 ส านกังานบริหารและ

พฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

รฐัวสิาหกจิ 

1 สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศ

ไทย 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

2 ส านกังานนวตักรรม

แห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

2 ส านกังานนวตักรรม

แห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1 ส านกังาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1 ส านกังานบริหารและ

พฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 ส านกังาน

ปลดักระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

2 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

3 ส านกังานนวตักรรม

แห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) 

4 ศูนยค์วามเป็นเลศิ

ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

ส านักนายกรฐัมนตรี 

1 ส านกังานบริหารและ

พฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1 ส านกังาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

 

งบประมาณ 

864.2364 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 
65.8360 

ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ 

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิ 

   ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

หมายเหตุ  แผนภาพความเชื่อมโยงดงักลา่ว  ยงัไมร่วม 

            1. โครงการดา้นการเงนิของสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจของรฐั อาท ิธพว. บสย. และธนาคารออมสนิ เป็นตน้ ซึ่งมกีรอบวงเงนิรวมท ัง้สิ้น 8,613.8491 ลา้นบาท 

            2. เงนินอกงบประมาณของกองทุนสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 212 ลา้นบาท ซึ่งสง่ผลต่อเป้าหมายการสรา้งช่องทางการตลาดในประเทศ 15,000 ราย (20,000 ผลติภณัฑ)์ และสรา้งโอกาสทางการตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ 500 ราย 

งานสนบัสนุนการ

พฒันาวสิาหกิจ

เริ่มตน้และ

ผูป้ระกอบการ 

รายใหม่ 

มปีระสทิธภิาพ 

 

SME กลุ่ม Turn 

Around ไดร้บั

การเตรียมความ

พรอ้มในการฟ้ืนฟู

ธุรกิจ ไม่นอ้ยกว่า 

2,500 ราย/กิจการ 

 

SME ไดร้บัการ

ส่งเสริมการสรา้ง

และขยายโอกาส 

ทางการตลาด  

ในระดบัสากล 

ไม่นอ้ยกว่า 

5,600 ราย/กิจการ  

 

ระบบสนบัสนุน

ขอ้มลูทีส่  าคญั

ส าหรบัการ

ประกอบธุรกิจของ 

SME ไดร้บัการ

พฒันา  

ไม่นอ้ยกว่า 

180,000  

ราย/กิจการ 

 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

2 ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมแห่งชาต ิ

3 ส านกังานนวตักรรม

แห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

1 กรมส่งเสริมสหกรณ ์

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

2 กรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1 ส านกังานบริหารและ

พฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

 

 

 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงแรงงาน 

1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

2 กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ 

2 สถาบนัมาตรวทิยา

แห่งชาติ 

3 สถาบนัเทคโนโลยี

นิวเคลยีรแ์ห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 ส านกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม 

2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กองทุนและเงนิทุน

หมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

งบประมาณ 

236.0565  

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

95.0000 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

16.0000 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

198.4055 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

650.8108 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

34.3906 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

82.5538 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

120.9564 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

3.1129 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

810.1187 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

64.1835 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

154.6640 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

129.3076 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

26.0001 

ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

273.4662 

ลา้นบาท 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น               3,825.0990

เป้าหมายที่ 1 :  SME ไดร้บัการยกระดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั               3,825.0990

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได ้

ไม่นอ้ยกว่า 90,000 ลา้นบาท

              3,825.0990

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สรา้งและพฒันาวิสาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการรายใหม่ 

(Startup)

              1,277.1289

ตวัชี้วดัที ่1 : นกัเรยีน/นกัศึกษาไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็น SME รุ่นใหม ่

ไมน่อ้ยกวา่ 34,000 ราย/คน

                 65.8360

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                    3.0000

1.1 ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                    3.0000

โครงการที ่1 : โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษา

สู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ่์นใหม่

                   3.0000

กจิกรรม การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการ

สรา้งสรรครุ่์นใหม่

คน 500                    3.0000

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                    4.5000

2.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                    4.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทกัษะการสรา้งนวตักรรมดจิทิลัเพือ่นกัศึกษาฝึกงาน

ธุรกจิเริ่มตน้

                   4.5000

กจิกรรม พฒันาทกัษะการสรา้งนวตักรรมดจิทิลั ราย 75                    4.5000

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                  58.3360

3.1 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  58.3360

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา                  58.3360

กจิกรรม ส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา คน 4,160                  58.3360

ตวัชี้วดัที ่2 : สรา้งและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการรายใหมท่ีม่มีลูค่าเพิม่สูง

ไมน่อ้ยกวา่ 7,800 ราย/กจิการ

                864.2364

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                    3.0000

1.1 ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                    3.0000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ผลติภาพผูสู้งอายุวยัตน้                    3.0000

กจิกรรม การเพิม่ผลติภาพผูสู้งอายุวยัตน้ คน 3,000                    3.0000

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 659.0500

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 595.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหมท่ีม่กีารเตบิโตสูง 

(Innovative Startup)

                595.0000

กจิกรรม การส่งเสรมิและพฒันาหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ คน 30,000                 180.0000

กจิกรรม การพฒันาย่านธุรกจินวตักรรมรายใหม ่(Startup district) แห่ง 30                  75.0000

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กจิกรรม การพฒันาศูนยพ์ฒันาแนวความคดิสู่ธุรกจินวตักรรมรายใหม ่

(Idea to Startup Development Center: I2S)

ศูนย์ 30                 200.0000

กจิกรรม การพฒันาศูนยส่์งเสรมิการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน

เพือ่สนบัสนุนธุรกจินวตักรรมรายใหม ่(Company R&D Center – CRDC)

ศูนย์ 10                 100.0000

กจิกรรม Startup Thailand 2018 คน 40,000                  40.0000

2.2 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                    8.0000

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม

                   8.0000

กจิกรรม สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม กจิการ 30                    8.0000

2.3 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  20.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดา้นรูปแบบธุรกจิ

                 20.0000

กจิกรรม การเร่งสรา้งและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้ ธุรกจิ 100                  20.0000

2.4 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  36.0500

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม ่(Startup) 

ดา้นชวีวทิยาศาสตร์

                 36.0500

กจิกรรม สรา้งและสนบัสนุน Startup เพือ่เขา้สู่ธุรกจิชวีวทิยาศาสตร์ กจิการ 20                  36.0500

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  60.6764

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  60.6764

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิสรา้งสรรค์

และนวตักรรม

                 60.6764

กจิกรรม สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม้ศีกัยภาพเขา้สู่อตุสาหรกรรม 4.0 คน/กจิการ 900/70                  60.6764

4. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 141.5100

4.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 141.5100

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 141.5100

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ ราย/กจิการ 10,000/3,000                 141.5100

ตวัชี้วดัที ่3 : โครงสรา้งพื้นฐานทีส่  าคญัในการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้

และผูป้ระกอบการรายใหมไ่ดร้บัการพฒันา ไมน่อ้ยกวา่ 160 ศูนย/์แห่ง

                236.0565

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  95.0000

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                    5.0000

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์่มเพาะ

และพฒันานกัลงทนุเพือ่ธุรกจิและนวตักรรมใหม่

                   5.0000

กจิกรรม ยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์่มเพาะเพือ่ใหบ้รกิาร

แก่ผูป้ระกอบการใหม่

หน่วย 5                    5.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.2 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  90.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดา้นรูปแบบธุรกจิ

                 90.0000

กจิกรรม การพฒันาย่านนวตักรรมวสิาหกจิเริ่มตน้ 

และการพฒันารายอตุสาหกรรม

พื้นที่ 5                  90.0000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 125.0000

2.1 ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                 125.0000

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิ                 125.0000

กจิกรรม สนบัสนุนศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากผลงานวจิยัของสถาบนัอดุมศึกษา

ศูนย/์ราย 85/250                 125.0000

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  16.0565

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  16.0565

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหว้สิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม

                 16.0565

กจิกรรม ขบัเคลือ่นศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ แห่ง 1                  16.0565

ตวัชี้วดัที ่4 : ธุรกจินวตักรรมรายใหมท่ีม่ศีกัยภาพไดร้บัการส่งเสรมิใหส้ามารถเตบิโตได ้

ไมน่อ้ยกวา่ 100 ราย/กจิการ

                 95.0000

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  95.0000

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  80.0000

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรมใหม ่

(Startup Voucher)

                 80.0000

กจิกรรม สรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิเทคโนโลยนีวตักรรม กจิการ 80                  80.0000

1.2 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  15.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดา้นรูปแบบธุรกจิ

                 15.0000

กจิกรรม การส่งเสรมิวสิาหกจิเริ่มตน้สู่ตลาดต่างประเทศ ราย 20                  15.0000

ตวัชี้วดัที ่5 : งานสนบัสนุนการพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการรายใหม่

มปีระสทิธภิาพ

                 16.0000

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  16.0000

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                    2.0000

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์่มเพาะ

และพฒันานกัลงทนุเพือ่ธุรกจิและนวตักรรมใหม่

                   2.0000

กจิกรรม พฒันานกัลงทนุเพือ่ธุรกจินวตักรรมเกดิใหม่ คน 25                    2.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.2 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ                    4.0000

โครงการที ่1 : โครงการจดัท าขอ้เสนอนโยบายและระบบขอ้มลู

เพือ่ส่งเสรมิวสิาหกจิเริ่มตน้ (Startup)

                   4.0000

กจิกรรม พฒันาขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบการธุรกจิ

นวตักรรมรายใหม่

เรื่อง 2                    4.0000

1.3 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  10.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดา้นรูปแบบธุรกจิ

                 10.0000

กจิกรรม การพฒันาบคุลากรดา้นส่งเสรมิวสิาหกจิเริ่มตน้ ราย 50                  10.0000

แนวทางการด าเนินงานที่ 2 : สง่เสรมิ SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular) ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน 

และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

              1,090.2300

ตวัชี้วดัที ่1 : SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รา้งมลูค่าเพิม่ได ้

ไมน่อ้ยกวา่ 5,800 ราย/กจิการ

                198.4055

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  34.0000

1.1 ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                  34.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิ

แก่ผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค์

                 34.0000

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการ

ธุรกจิสรา้งสรรค์

คน 3,000                  34.0000

2. กระทรวงพาณิชย์                  11.7525

2.1 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา                  11.7525

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัผูป้ระกอบการ SMEs 

ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม

                 11.7525

กจิกรรม ส่งเสรมิความรูก้ารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญา

เพือ่พฒันาสนิคา้

ราย 600                  11.7525

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                 106.7730

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                 106.7730

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหว้สิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม

                106.7730

กจิกรรม สรา้งมลูค่าเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์ กจิการ/

ผลติภณัฑ์

295/

530

                106.7730

4. รฐัวสิาหกจิ                  25.0000

4.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  25.0000

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑ์

เพือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                 25.0000

กจิกรรม พฒันานวตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม  (SMEs)

ราย 40                  25.0000
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5. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  20.8800

5.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  20.8800

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  20.8800

กจิกรรม พฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์SME ใหส้รา้งมลูค่าเพิม่ขึ้นได ้ ราย/ผลติภณัฑ์ 2,000/1,000                  20.8800

ตวัชี้วดัที ่2 : SME ไดร้บัการพฒันาประสทิธภิาพ/ผลติภาพในการประกอบธุรกจิ 

ไมน่อ้ยกวา่ 32,000 ราย/กจิการ

                650.8108

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    9.0196

1.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร                    9.0196

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป                    9.0196

กจิกรรม พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป แห่ง 154                    9.0196

2. กระทรวงพาณิชย์                  63.8312

2.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                  63.8312

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME สู่ผูป้ระกอบการ

ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 63.8312

กจิกรรม สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหธุ้รกจิ SME ราย 7,870                  63.8312

3. กระทรวงแรงงาน                  54.4332

3.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  47.9000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

(STEM Worforce Towards SME 4.0)

                 47.9000

กจิกรรม เพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 คน 10,000                  47.9000

3.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                    6.5332

โครงการที ่1 : โครงการสถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม

ปลอดภยั สรา้งเสรมิเศรษฐกจิไทย

                   6.5332

กจิกรรม พฒันาใหส้ถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม

มคีวามปลอดภยัในการท างาน

แห่ง 4,000                    6.5332

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  20.3840

4.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                    6.5000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการประกอบธุรกจิ

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดว้ยเทคโนโลยกีารออกแบบ

เชงิวศิวกรรมและเทคโนโลยี

                   6.5000

กจิกรรม เพิม่ขดีความสามารถผูป้ระกอบการผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมดว้ยการออกแบบเชงิวศิวกรรมในอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร

กจิการ 20                    5.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกจิใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทยดว้ยซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการ

คน 100                    1.5000
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4.2 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                  12.3640

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) สู่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

                 12.3640

กจิกรรม การปรบัปรุงผลติภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

ราย 10                  12.3640

4.3 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    1.5200

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

                   1.5200

กจิกรรม การยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ SME 

ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

ราย 45                    1.5200

5. กระทรวงอตุสาหกรรม                 190.1428

5.1 ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                  11.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  11.0000

กจิกรรม พฒันาผลติภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ราย 1,230                  11.0000

5.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                 179.1428

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหว้สิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม

                179.1428

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเป้าหมาย คน/กจิการ 2,510/860                 179.1428

6. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 313.0000

6.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 313.0000

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 313.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการ SME กลุม่ท ัว่ไป มศีกัยภาพเพิม่ขึ้น ราย/เครอืขา่ย/

งาน/ผลติภณัฑ์

17,952/3/

2/482

                313.0000

ตวัชี้วดัที ่3 : SME ไดร้บัการพฒันาใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 

ไมน่อ้ยกวา่ 115 ราย/กจิการ

                 34.3906

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  20.3360

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  20.3360

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาล

ของอตุสาหกรรมไทย

                 20.3360

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาล

ของภาคอตุสาหกรรมไทย

ผลติภณัฑ์ 30                  20.3360

2. กระทรวงสาธารณสุข                  14.0546

2.1 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา                  14.0546

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานผลติภณัฑอ์าหารทีบ่รรจุ

ในภาชนะพรอ้มจ าหน่าย ส าหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs)

                 14.0546

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุม่วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs)

แห่ง 117                  14.0546
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ตวัชี้วดัที ่4 : SME ไดร้บัการพฒันาการรวมกลุม่และเชือ่มโยงอตุสาหกรรม

ในรูปแบบคลสัเตอร ์ไมน่อ้ยกวา่ 44 กลุม่/คลสัเตอร์

                 82.5538

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    4.4000

1.1 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                    4.4000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการรวมกลุม่ผูผ้ลติสนิคา้เกษตรในสถาบนัเกษตรกร                    4.4000

กจิกรรม สนบัสนุนการรวมกลุม่ผูผ้ลติสนิคา้เกษตรในสถาบนัเกษตรกร แห่ง 125                    4.4000

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  18.1538

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  18.1538

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหว้สิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม

                 18.1538

กจิกรรม พฒันาการรวมกลุม่และเชือ่มโยงอตุสาหกรรม กลุม่ 14                  18.1538

3. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  60.0000

3.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  60.0000

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  60.0000

กจิกรรม พฒันาการรวมกลุม่ SME และเชือ่มโยงในรูปแบบคลสัเตอร์ ราย/เครอืขา่ย 4,080/30                  60.0000

ตวัชี้วดัที ่5 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการตลาด ไมน่อ้ยกวา่ 52,000 ราย/กจิการ                 120.9564

1. กระทรวงพาณิชย์                    8.9564

1.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                    8.9564

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME สู่ผูป้ระกอบการ

ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                   8.9564

กจิกรรม การขยายตลาดการคา้ดว้ย E-Commerce ราย 2,200                    8.9564

2. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 112.0000

2.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 112.0000

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 112.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิพฒันาตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบั SME ราย/ผลติภณัฑ์ 50,000/100,00

0

                112.0000

ตวัชี้วดัที ่6 : SME กลุม่ Turn Around ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มในการฟ้ืนฟูธุรกจิ

ไมน่อ้ยกวา่ 2,500 ราย/กจิการ

                   3.1129

1. กระทรวงยุตธิรรม                    3.1129

1.1 กรมบงัคบัคดี                    3.1129

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามช่วยเหลอื

ดา้นกฎหมาย

                   3.1129

กจิกรรม การใหค้วามรูก้ฎหมายฟ้ืนฟูกจิการของธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม(SMEs)

ราย 2,500                    3.1129
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แนวทางการด าเนินงานที่ 3 : สง่เสรมิ SME ที่มีศกัยภาพ (Strong) ใหมี้ความสามารถ

ในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน

              1,028.9662

ตวัชี้วดัที ่1 : SME ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูงและนวตักรรมเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ได ้

ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ราย/กจิการ

                810.1187

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 656.3000

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                 620.0000

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย

 (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

                620.0000

กจิกรรม สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย ราย 1,500                 620.0000

1.2 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ                  10.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถ (SME) 

ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

                 10.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุน ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม น าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รา้งนวตักรรม 

และสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และบรกิาร

กจิการ 160                  10.0000

1.3 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    4.6000

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

                   4.6000

กจิกรรม การพฒันาโรงงานตน้แบบส าหรบัผูป้ระกอบการใหม ่

(สนิคา้นวตักรรมดา้นรงัส)ี

ราย 1                    4.6000

1.4 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  21.7000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ

                 21.7000

กจิกรรม พฒันาอตุสาหกรรมและธุรกจิ SME เนน้ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ

และผลติภณัฑด์า้นสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล

กจิการ 31                  21.7000

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                 123.8187

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                 123.8187

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สู่

อตุสาหกรรม 4.0

                123.8187

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 คน/กจิการ 6,400/381                 123.8187

3. รฐัวสิาหกจิ   

3.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  30.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                 30.0000

กจิกรรม พฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ราย 50                  30.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่2 : SME ไดร้บัการพฒันาใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล 

ไมน่อ้ยกวา่ 400 ราย/กจิการ

                 64.1835

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  64.1835

1.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                  59.1835

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME)

                 59.1835

กจิกรรม เพิม่คุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs ราย 400                  59.1835

1.2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                    5.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ

                   5.0000

กจิกรรม ใหบ้รกิารปรกึษาการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัเครื่องมอืแพทย์

โดยใช ้Common Submission Dossier Template (CSDT) หรอืการให ้

บรกิารปรกึษาการจดัท าระบบจดัการคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485

กจิการ 10                    5.0000

ตวัชี้วดัที ่3 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิการสรา้งและขยายโอกาสทางการตลาดในระดบัสากล 

ไมน่อ้ยกวา่ 5,600 ราย/กจิการ

                154.6640

1. กระทรวงพาณิชย์                 105.5862

1.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                  25.4036

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME สู่ผูป้ระกอบการ

ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 25.4036

กจิกรรม ยกระดบัธุรกจิแฟรนไชสสู่์ตลาดโลก ราย 1,100                  25.4036

1.2 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ                  80.1826

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs

สู่ตลาดสากล

                 80.1826

กจิกรรม ส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs สู่ตลาดสากล ราย 2,690                  80.1826

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                    8.3169

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                    8.3169

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0

                   8.3169

กจิกรรม ยกระดบัผลติภณัฑว์สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้สู่ตลาดโลก ราย 40                    8.3169

3. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  40.7609

3.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  40.7609

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  40.7609

กจิกรรม ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SME ทีม่ศีกัยภาพ (Strong) ใหม้คีวามสามารถ

ในการแขง่ขนัไดม้ากขึ้น

ราย/กจิการ 2,000/2,000                  40.7609
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 4 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิเพื่อการ

สง่เสรมิ SME (Ecosystem)

                428.7739

ตวัชี้วดัที ่1 : ระบบสนบัสนุนขอ้มลูทีส่  าคญัส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 

ไดร้บัการพฒันา ไมน่อ้ยกวา่ 180,000 ราย/กจิการ

                129.3076

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  16.5000

1.1 ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                  16.5000

โครงการที ่1 : โครงการฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์                  16.5000

กจิกรรม การพฒันาฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์ เรื่อง 400                  16.5000

2. กระทรวงพาณิชย์                  33.9217

2.1 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา                  33.9217

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัผูป้ระกอบการ SMEs 

ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม

                 33.9217

กจิกรรม สนบัสนุนขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่การประกอบธุรกจิของ SME ราย 1,000                  23.9217

กจิกรรม ศึกษาวเิคราะหอ์ตุสาหกรรมไทยทีใ่ชท้รพัยส์นิทางปญัญา

เป็นปจัจยัในการด าเนินธุรกจิ

ราย 500                  10.0000

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  33.0699

3.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                  13.0699

โครงการที ่1 : โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครื่องจกัรของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม

                 13.0699

กจิกรรม บรกิารจดทะเบยีนเครื่องจกัรและพรอ้มเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ ราย 500                  13.0699

3.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  20.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิ                  20.0000

กจิกรรม พฒันาศูนยส์นบัสนุนและช่วยเหลอืเอสเอม็อแีละศูนยบ์รกิารธุรกจิ

อตุสาหกรรม

คน 5,750                  20.0000

4. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  45.8160

4.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  45.8160

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                  45.8160

กจิกรรม สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME ราย/ศูนย/์

คลงัขอ้มลู

184,200/78/

1

                 45.8160

ตวัชี้วดัที ่2 : พฒันาผูใ้หบ้รกิาร SME ใหส้นบัสนุนการส่งเสรมิ SME ใหเ้กดิประสทิธภิาพ

 ไมน่อ้ยกวา่ 9,000 ราย/กจิการ

                 26.0001

1. กระทรวงพาณิชย์                  15.8300

1.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                  15.8300

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME สู่ผูป้ระกอบการ

ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 15.8300

กจิกรรม ส่งเสรมิ SME เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ ราย 8,880                  15.8300
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  10.1701

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  10.1701

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิ                  10.1701

กจิกรรม พฒันาระบบการใหบ้รกิารและสนบัสนุนปจัจยัเอื้อ

ต่อการประกอบธุรกจิยุคใหม่

คน/กลุม่ 300/11                  10.1701

ตวัชี้วดัที ่3 : งานบรหิารจดัการงานส่งเสรมิ SME                 273.4662

1. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 273.4662

1.1 กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 273.4662

โครงการที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                 273.4662

กจิกรรม จดัท าแผน พฒันาฐานขอ้มลูและสนบัสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนการส่งเสรมิ SME

แผน/เรื่อง/

ระบบ/

เครอืขา่ย/ราย

2/21/

3/

25/4,650

                273.4662
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

เพือ่พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษเป้าหมาย ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา หนองคาย

เชียงราย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธิวาส ใหม้กีารลงทนุเพิม่ขึ้นท ัง้ในส่วนของมูลค่าการลงทนุ 

และในส่วนของสถานประกอบการ น าไปสู่การกระจายความเจรญิ ลดความเหลือ่มล า้ โดยจดัท าแผนผงั

พื้นที ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และความม ัน่คง รวมถงึระบบบรกิาร

ทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ใหร้องรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิในพื้นที ่สนบัสนุนการจดัระบบแรงงานต่างดา้วแบบไป-กลบั 

และระบบการจดัการดา้นความม ัน่คงตรวจคนเขา้เมอืงทีไ่ดม้าตรฐาน พฒันาฝีมอืแรงงาน 

และการใหบ้รกิารขอ้มูลแก่นกัลงทนุ รวมท ัง้ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชนในพื้นที่

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : เขตเศรษฐกจิพเิศษ 10 แห่ง ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา หนองคาย 

เชียงราย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธิวาส

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และความม ัน่คง ในพื้นทีเ่ขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ ท ัง้ 10 แห่ง ก่อใหเ้กดิการลงทนุในพื้นทีสู่งขึ้น

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านักนายกรฐัมนตรี

1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 11 กระทรวง 25 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

9,566,896,100               

10,599,476,200              

      (2) นกัธุรกจิไทยและนกัธุรกจินานาชาติ

      (1) ประชาชนในพื้นทีแ่ละผูป้ระกอบการบรเิวณชายแดน
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
  

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 ที่ 1.1 : มลูค่าการลงทนุ

ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมบ่รเิวณ

ชายแดนเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

  

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหม่ 

บรเิวณชายแดน   

  
  

  

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

  

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรท์ี่ :  9 การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 
  

  ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 ที่ 1.2 :  

สถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีน 

ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมเ่พิม่ขึ้น 

  

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 ที่ 1.2 :  

สถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีน 

ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมเ่พิม่ขึ้น 

  

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษมกีารจดัระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และความม ัน่คง รวมท ัง้ระบบบรกิาร 

ทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่จูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทนุในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ 10 พื้นที่ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

งบประมาณปี 2561 จ านวน 10,599.4762 ลา้นบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษมกีารจดัระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และความม ัน่คง รวมท ัง้การใหบ้ริการทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดม้าตรฐาน เพื่อจูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทนนในเขตพนันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 พื้นที่ 

แนวทาง 

1. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม 

ในเขตพนันาเศรษฐกจิพเิศษ    

ไดร้บัการพนันาจ านวน 57 รายการ 

แนวทางที่ 1.1.1 : พนันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและการ

ใหบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้งดา้นเศรษฐกจิในเขตพนันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 

พื้นที ่ใหม้มีาตรฐานดขีึ้น 

แนวทางที่ 1.1.4  : พนันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคมในเขตพนันา

เศรษฐกจิพเิศษ ใหม้มีาตรฐานดีขึ้น 

ตวัช้ีวดั 

กระทรวงการคลงั 

1. กรมศนลกากร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมประมง 

2. กรมปศนสตัว ์

3. กรมวชิาการเกษตร 

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

รฐัวิสาหกจิ 

1. การนิคมอนตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. การประปาส่วนภูมภิาค 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมการขนส่งทางบก 

2. กรมท่าอากาศยาน 

3. กรมทางหลวง 

4. กรมทางหลวงชนบท 

 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานคณะกรรมการ

พนันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ

งบประมาณ 

6,892.3073 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และความม ัน่คง รวมท ัง้การใหบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้ง ไดร้บัการพนันาตามแผนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70  

แนวทางที่ 1.1.3 : พนันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

และการใหบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้งในเขตพนันา

เศรษฐกจิพเิศษ 10 พื้นที ่ใหม้มีาตรฐานดขีึ้น 
 

 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้
2. กรมอนทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธนพ์ชื 

งบประมาณ 

2,837.0545 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

630.1933 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

13.3975 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1.2 : พนันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคมและความ

ม ัน่คง และการใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งในเขตพนันาเศรษฐกจิพเิศษ 

10 พื้นที ่ใหม้มีาตรฐานดขีึ้น 

กระทรวงกลาโหม 

1. กองทพับก 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1.ส านกังานปลดักระทรวง 

สาธารณสนข 

สว่นราชการไม่สงักดัส านัก 

นายกรฐัมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง  

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

 

1. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ 

ไดร้บัการพนันาจ านวน 56 แห่ง  

2. การใหบ้รกิารดา้น 

เศรษฐกจิในเขตพนันา 

เศรษฐกจิพเิศษ 10 พื้นที่ 

ไดร้บัการพนันารอ้ยละ 70 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมปศนสตัว ์

2. กรมวชิาการเกษตร 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมการคา้ต่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย 

1. ส านกังานปลดักระทรวง 

มหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพนันาฝีมอืแรงงาน 

 

งบประมาณ 

96.1784 ลา้นบาท 

1. โครงสรา้งพื้นฐานดา้น 

สงัคมและความม ัน่คง

ไดร้บัการพนันาจ านวน 

13 แห่ง 

2. การใหบ้รกิารดา้นสงัคมและ 

ความม ัน่คงในเขตพนันา 

เศรษฐกจิพเิศษ 10 พื้นที ่    

ไดร้บัการพนันารอ้ยละ 70 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

กระทรวงแรงงาน 

1.กรมการจดัหางาน 

2. กรมสวสัดกิารและคนม้ครองแรงงาน 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมควบคนมโรค 

2. กรมอนามยั 

สว่นราชการไม่สงักดัส านักายกรฐัมนตรี  

กระทรวง หรือทบวง  

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

งบประมาณ 

130.3452 ลา้นบาท 

1. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้มไดร้บัการพนันาจ านวน 6 ด่าน 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น             10,599.4762

เป้าหมายที่ 1 : พื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษมีการจดัระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ 

สงัคม สิง่แวดลอ้ม และความมัน่คง รวมทัง้การใหบ้รกิารที่เกีย่วขอ้งที่ไดม้าตรฐาน 

เพื่อจูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 10 พื้นที่

            10,599.4762

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และความมัน่คง 

รวมทัง้การใหบ้รกิารที่เกีย่วขอ้งไดร้บัการพฒันาตามแผนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70

            10,599.4762

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและการใหบ้รกิาร

ที่เกีย่วขอ้งดา้นเศรษฐกจิในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 10 พื้นที่ ใหมี้มาตรฐานดีข้ึน

              2,933.2329

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิไดร้บัการพฒันา จ านวน 56 แห่ง               2,837.0545

1. กระทรวงการคลงั               1,339.5410

1.1 กรมศุลกากร               1,339.5410

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ               1,339.5410

กจิกรรม การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ แห่ง 17               1,339.5410

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  55.4379

2.1 กรมประมง                  14.7670

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

                 14.7670

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด่านตรวจสตัวน์ า้ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ แห่ง 1                  14.7670

2.2 กรมปศุสตัว ์                    4.8000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

                   4.8000

กจิกรรม โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ แห่ง 12                    4.8000

2.3 กรมวชิาการเกษตร                  15.3469

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

                 15.3469

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน

แห่ง 2                  15.3469

2.4 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  20.5240

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการผลติผลทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษ

                 20.5240

กจิกรรม พฒันาสหกรณ์ชายแดน แห่ง 2                  20.5240

3. กระทรวงมหาดไทย                 406.3914

3.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 406.3914

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ                 406.3914

กจิกรรม พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ แห่ง 14                 406.3914

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

4. รฐัวสิาหกจิ               1,035.6842

4.1 การประปาส่วนภูมภิาค (การประปาส่วนภูมภิาค)                 749.3842

โครงการที ่1 : โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่

เศรษฐกจิพเิศษ

                749.3842

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ แห่ง 7                 749.3842

4.2 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)                 286.3000

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

สระแกว้

                286.3000

กจิกรรม ก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ แห่ง 1                 286.3000

ตวัชี้วดัที ่2 : การใหบ้รกิารดา้นเศรษฐกจิในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 พื้นที่

ไดร้บัการพฒันา รอ้ยละ 70

                 96.1784

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  26.4158

1.1 กรมปศุสตัว ์                  20.3796

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

                 20.3796

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน รอ้ยละ 80                  20.3796

1.2 กรมวชิาการเกษตร                    5.5150

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

                   5.5150

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน

รอ้ยละ 80                    5.5150

1.3 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                    0.5212

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการผลติผลทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษ

                   0.5212

กจิกรรม พฒันาสหกรณ์ชายแดน แห่ง 37                    0.5212

2. กระทรวงพาณิชย์                  28.9276

2.1 กรมการคา้ต่างประเทศ                  28.9276

โครงการที ่1 : โครงการขยายการคา้การลงทนุชายแดน และเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

                 28.9276

กจิกรรม การขยายการคา้การลงทนุชายแดนและพฒันาผูป้ระกอบการเพือ่รองรบั

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ราย 1,000                  28.9276

3. กระทรวงมหาดไทย                    5.7500

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย                    5.7500

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

                   5.7500

กจิกรรม สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ แห่ง 10                    5.7500
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4. กระทรวงแรงงาน                  35.0850

4.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  35.0850

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ทกัษะก าลงัแรงงานในพื้นที ่10 จงัหวดั ในพื้นที่

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

                 35.0850

กจิกรรม เพิม่ทกัษะก าลงัแรงงานในพื้นที ่10 จงัหวดั ในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษ

รอ้ยละ 75                  35.0850

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคมและความมัน่คง 

และการใหบ้รกิารที่เกีย่วขอ้งในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 10 พื้นที่ ใหมี้มาตรฐานดีข้ึน

                760.5385

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคมและความม ัน่คงไดร้บัการพฒันา จ านวน 13 แห่ง                 630.1933

1. กระทรวงกลาโหม                  33.6268

1.1 กองทพับก                  33.6268

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษพนุ า้รอ้น                  33.6268

กจิกรรม การจดัเตรยีมพื้นทีเ่ป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ แห่ง 1                  33.6268

2. กระทรวงสาธารณสุข                 585.3442

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 585.3442

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ                 585.3442

กจิกรรม พฒันาระบบบรกิารสุขภาพเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ แห่ง 6                 585.3442

3. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  11.2223

3.1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                  11.2223

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ                  11.2223

กจิกรรม พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิาน

ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

แห่ง 6                  11.2223

ตวัชี้วดัที ่2 : การใหบ้รกิารดา้นสงัคมและความม ัน่คงในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

10 พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันารอ้ยละ 70

                130.3452

1. กระทรวงมหาดไทย                  21.0000

1.1 กรมการปกครอง                  21.0000

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ                  21.0000

กจิกรรม อ านวยการการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอ 23                  21.0000

2. กระทรวงแรงงาน                  30.2539

2.1 กรมการจดัหางาน                  22.5093

โครงการที ่1 : โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) 

ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

                 22.5093

กจิกรรม การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ คน 50,000                  22.5093
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2.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                    7.7446

โครงการที ่1 : โครงการรณรงค ์ส่งเสรมิการบรหิารจดัการดา้นแรงงานในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

                   7.7446

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหแ้รงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษไดร้บัการ

คุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและมกีารแรงงานสมัพนัธเ์ชงิสรา้งสรรค์

คน 5,000                    3.7640

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัต่ิอแรงงานในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษตามกฎหมายความปลอดภยัในการท างาน

คน 2,600                    3.9806

3. กระทรวงสาธารณสุข                  63.8743

3.1 กรมควบคุมโรค                  53.6933

โครงการที ่1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่

และภยัสุขภาพทีเ่ชือ่มโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ

                 53.6933

กจิกรรม พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน

เพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

แห่ง 26                  53.6933

3.2 กรมอนามยั                  10.1810

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

                 10.1810

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาระบบส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

โครงการ 5                  10.1810

4. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  15.2170

4.1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                  15.2170

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิาร เพือ่เสรมิความม ัน่คง

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

                 15.2170

กจิกรรม พฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในเขต

เศรษฐกจิพเิศษ

แห่ง 4                  15.2170

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม และการใหบ้รกิารที่เกีย่วขอ้งในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 10 พื้นที่ 

ใหมี้มาตรฐานดีข้ึน

                 13.3975

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการพฒันา 

จ านวน 6 ด่าน

                 13.3975

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  13.3975

1.1 กรมป่าไม ้                    8.7555

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจสอบ ควบคุมและบรกิารน าเขา้ไม ้

และของป่าเคลือ่นทีใ่นพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ

                   8.7555

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจสอบ ควบคุมและบรกิารน าเขา้ไมแ้ละของป่า

เคลือ่นทีใ่นพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

ด่าน 5                    8.7555
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1.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                    4.6420

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาด่านตรวจสตัวป่์าในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ                    4.6420

กจิกรรม การพฒันาด่านตรวจสตัวป่์าในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ ด่าน 1                    4.6420

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพิเศษใหมี้มาตรฐานดีข้ึน

              6,892.3073

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษไดร้บัการพฒันา 

จ านวน 57 รายการ

              6,892.3073

1. กระทรวงคมนาคม               6,892.3073

1.1 กรมการขนส่งทางบก                 905.6625

โครงการที ่1 : โครงการศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม                 322.6800

กจิกรรม จ่ายเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัยใ์หผู้ถู้กเวนคนืทีด่นิเพือ่ด าเนิน

โครงการก่อสรา้งศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม

รายการ 1                 322.6800

โครงการที ่2 : โครงการศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ  

จงัหวดัเชยีงราย

                508.6185

กจิกรรม ก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ 

จงัหวดัเชยีงราย ระยะที ่1

รายการ 2                 508.6185

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาสถานีขนส่งสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่ง

สนิคา้ทางถนน (จงัหวดัชายแดน)

                 74.3640

กจิกรรม จา้งส ารวจอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ด าเนินโครงการ

สถานีขนส่งสนิคา้จงัหวดัชายแดนภาคเหนือ (เชยีงราย,ตาก)

รายการ 1                  18.6160

กจิกรรม จา้งส ารวจอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ด าเนินโครงการ

สถานีขนส่งสนิคา้จงัหวดัชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (หนองคาย,มกุดาหาร)

รายการ 1                  18.6160

กจิกรรม จา้งส ารวจอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ด าเนินโครงการ

สถานีขนส่งสนิคา้จงัหวดัชายแดนภาคตะวนัออก (สระแกว้,ตราด)

รายการ 1                  18.5160

กจิกรรม จา้งส ารวจอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ด าเนินโครงการ

สถานีขนส่งสนิคา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สงขลา,นราธวิาส)

รายการ 1                  18.6160

1.2 กรมท่าอากาศยาน                 346.6483

โครงการที ่1 : โครงการการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ                 346.6483

กจิกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุง และขยายท่าอากาศยานเขตเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 3                 346.6483

1.3 กรมทางหลวง               4,058.5740

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ               4,058.5740

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 16               4,058.5740

1.4 กรมทางหลวงชนบท               1,581.4225

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดน (SEZ)

              1,581.4225

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) รายการ 29               1,101.4225

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) รายการ 2                 480.0000
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       งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

       งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

1,015,979,500               

8,444,693,200               

                          1 สว่นราชการไม่สงักดันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

                          3 รฐัวิสาหกจิ

  เพือ่พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ใหม้โีครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม 

  ทีม่ศีกัยภาพและเพยีงพอ โดยสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง การแปรรูป

  เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลติทางการเกษตร  การท่องเทีย่วและบรกิาร  การจดัท าผงัพื้นทีแ่ละพฒันาระบบ

  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  พฒันาศกัยภาพดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์ ดา้นสงัคม  ตลอดจน

  การจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงเพือ่พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง รวมท ัง้เผยแพร่ขอ้มูลแก่นกัลงทนุและ

  ประชาชนในพื้นที่

  2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ภาคเอกชน และภาครฐั

  2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : จงัหวดัชลบรุ ีระยอง และฉะเชิงเทรา

  เขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกมกีรอบการด าเนินงานดา้นการพฒันาอตุสาหกรรมอนาคต

  และการพฒันาเมอืง มมีูลค่าการลงทนุของภาคเอกชนเพิม่ขึ้น มกีารจดัท าผงั ระบบการคมนาคม

  และโลจสิตกิส ์ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม 

  ไดร้บัการพฒันาและสนบัสนุนเขตพื้นทีใ่หร้องรบัการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง 

  และมขีดีความสามารถในการใหบ้รกิารสูงขึ้น

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านักนายกรฐัมนตรี

1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 9 หน่วยงาน
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

   5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น: การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

 

 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1.1: โครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก  

มมีาตรฐานดขีึ้น 

เป้าหมายที่ 1: พื้นที่บรเิวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออกไดร้บัการพฒันายกระดบั 

เพือ่รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมสีมดุลและ 

มปีระสทิธภิาพ 

 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่: 9 การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง 

ฉะเชงิเทรา) มโีครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม  

ทีม่ศีกัยภาพ เพยีงพอ และมกีารลงทนุเพิ่มขึ้น 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

งบประมาณปี 2561 จ านวน 8,444.6932 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) มโีครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอ และมกีารลงทนุเพิม่ขึ้น 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิาร 

ดา้นเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม นวตักรรม การท่องเทีย่ว  

การประชาสมัพนัธ ์และการส่งเสรมิการลงทุน 

 

 

ตวัช้ีวดั 

รฐัวสิาหกจิ  

1. การนิคมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย     

 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ

งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ด าเนินการตามแผนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 

งบประมาณ 

29.7500 ลา้นบาท 

โครงสรา้งพื้นฐานดา้น

เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม 

นวตักรรม การท่องเทีย่ว 

ไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง 

 

การใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง การ

ประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิ

การลงทนุในพื้นที ่EEC มคีวาม 

กา้วหนา้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

ส านกันายกรฐัมนตร ี 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุ  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. ส านกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม  

 

งบประมาณ 

128.1056 ลา้นบาท 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิารดา้นสงัคม  

และความม ัน่คง 

แนวทางที่ 1.1.3 : พฒันาเมอืง 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

และสิง่แวดลอ้มเมอืง 

กระทรวงสาธารณสขุ  

1. ส านกังานปลดักระทรวง 

สาธารณาสุข  

สว่นราชการไม่สงักดัส านกั

นายกรฐัมนตร ีกระทรวง  

หรือทบวง 

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ 

      

 

งบประมาณ  

271.5870 ลา้นบาท 

 

กระทรวงสาธารณสขุ  

1. กรมควบคุมโรค  

2. กรมอนามยั 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกั

นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรือ

ทบวง 

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ 

 

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม  

และความม ัน่คง ในพื้นที ่EEC 

ไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง /  

8 โครงการ 

 

การใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นสงัคม 

และความม ัน่คงในพื้นที ่EEC  

มคีวามกา้วหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 70 

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นพฒันาเมอืง 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

สิง่แวดลอ้มเมอืง ในพื้นที ่EEC  

ไดร้บัการพฒันา 7 แห่ง / 6 ผงั 

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  

รฐัวสิาหกจิ  

1. การประปาส่วนภูมภิาค  

งบประมาณ 

1,146.7874 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

11.5160 ลา้นบาท 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นการคมนาคม และระบบ 

โลจสิติกส ์

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัเรอื  

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวง  

2. กรมทางหลวงชนบท  

รฐัวสิาหกจิ  

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย  

 

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมและ

ระบบโลจสิตกิส ์ในพื้นที ่EEC ไดร้บัการ

พฒันา 47 รายการ (274.322 กิโลเมตร  

4 แห่ง 3 รายการ 3 สายทาง) 

งบประมาณ  

6,856.9472 ลา้นบาท 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น               8,444.6932

เป้าหมายที่ 1 : พื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรา) มีโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ที่มีศกัยภาพเพียงพอ และ

มีการลงทนุเพิ่มข้ึน

              8,444.6932

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ

การใหบ้รกิารที่เกีย่วขอ้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) 

ด าเนินการตามแผนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70

              8,444.6932

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิาร

ดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม นวตักรรม การท่องเที่ยว การประชาสมัพนัธ ์และ

การสง่เสรมิการลงทนุ

                157.8556

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม นวตักรรม การท่องเทีย่ว 

ไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง

                 29.7500

1. รฐัวสิาหกจิ                  29.7500

1.1 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย                  29.7500

โครงการที ่1 : โครงการก าหนดพื้นทีเ่พือ่อตุสาหกรรม ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก

                 29.7500

กจิกรรม ศึกษาความเหมาะสมในการจดัต ัง้นิคมอตุสาหกรรม เทคโนโลยชี ัน้สูง แห่ง 1                  29.7500

ตวัชี้วดัที ่2 : การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง การประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการลงทนุ

ในพื้นที ่EEC มคีวามกา้วหนา้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70

                128.1056

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  35.0000

1.1 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ                  35.0000

โครงการที ่1 : โครงการชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศส าหรบัพื้นทีร่ะเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC)

                 35.0000

กจิกรรม การชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศส าหรบัพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก (EEC)

ลา้นบาท 80,000                  35.0000

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  93.1056

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                  93.1056

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC)                  93.1056

กจิกรรม อ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการลงทนุในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก (EEC)

โครงการ 5                  93.1056

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคม 

และระบบโลจสิติกส ์

              6,856.9472

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์ในพื้นที ่EEC 

ไดร้บัการพฒันา 47 รายการ (274.322 กโิลเมตร 4 แห่ง 3 รายการ 3 สายทาง)

              6,856.9472

1. กระทรวงกลาโหม                 443.0100

1.1 กองทพัเรอื                 443.0100

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก                 443.0100

กจิกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานรองรบันโยบายของรฐับาล รายการ 3                 443.0100

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงคมนาคม               5,705.1372

2.1 กรมทางหลวง               3,906.9000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก               3,906.9000

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก กม. 193.305               3,906.9000

2.2 กรมทางหลวงชนบท               1,798.2372

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคตะวนัออก (EEC)

              1,798.2372

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) กม. 81.017               1,448.2372

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

(EEC)

สายทาง 3                 350.0000

3. รฐัวสิาหกจิ                 708.8000

3.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย                 708.8000

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา                  18.0000

กจิกรรม ก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา รอ้ยละ 39.6                  18.0000

โครงการที ่2 : โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง                 626.0000

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-ระยอง รอ้ยละ 17.16                 626.0000

โครงการที ่3 : โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็                  64.8000

กจิกรรม ก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็ การท่าเรอืสตัหบี รอ้ยละ 44                  64.8000

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : พฒันาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

สิง่แวดลอ้มเมือง

              1,146.7874

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นพฒันาเมอืง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

สิง่แวดลอ้มเมอืง ในพื้นที ่EEC ไดร้บัการพฒันา 7 แห่ง / 6 ผงั

              1,146.7874

1. กระทรวงมหาดไทย                 224.3000

1.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 224.3000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก                 224.3000

กจิกรรม พฒันาพื้นทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก แห่ง 10                 224.3000

2. รฐัวสิาหกจิ                 922.4874

2.1 การประปาส่วนภูมภิาค                 922.4874

โครงการที ่1 : โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก

                922.4874

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก

แห่ง 3                 922.4874
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิารดา้นสงัคม

และความมัน่คง

                283.1030

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม และความม ัน่คงในพื้นที ่EEC ไดร้บัการพฒันา

1 แห่ง / 8 โครงการ

                271.5870

1. กระทรวงสาธารณสุข                 248.9870

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 248.9870

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ                 248.9870

กจิกรรม การพฒันาหน่วยงานดา้นสุขภาพเพือ่สนบัสนุนการพฒันาระเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก

โครงการ 8                 248.9870

2. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  22.6000

2.1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                  22.6000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที ่EEC ใหม้คีวามพรอ้ม

ส าหรบัการปฏบิตังิาน

                 22.6000

กจิกรรม พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิาน

ในพื้นที ่EEC

แห่ง 1                  22.6000

ตวัชี้วดัที ่2 : การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ดา้นสงัคมและความม ัน่คง

ในพื้นที ่EEC มคีวามกา้วหนา้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70

                 11.5160

1. กระทรวงสาธารณสุข                    9.1400

1.1 กรมควบคุมโรค                    6.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการด าเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ

จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

                   6.0000

กจิกรรม พฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในพื้นที่

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

หน่วยงาน 7                    6.0000

1.2 กรมอนามยั                    3.1400

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

                   3.1400

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาระบบส่งเสรมิสขภุาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

โครงการ 1                    3.1400

2. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                    2.3760

2.1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                    2.3760

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิาร เพือ่เสรมิความม ัน่คง

ในพื้นที ่EEC

                   2.3760

กจิกรรม จดัหาครุภณัฑแ์ละระบบการบรกิารเพือ่เสรมิความเขม้แขง็ในพื้นที ่EEC แห่ง 1                    2.3760

312



  5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชือ่มโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 12 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรด์า้น : ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั  

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์ 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ท่ี 

1.1 : สดัสว่นการใชพ้ลงังานข ัน้สุดทา้ยต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 

เป็น 7.70 พนัตนัเทยีบเทา่น า้มนัดบิ/พนัลา้นบาท ในปี 2564  

1.2 : สดัสว่นตน้ทนุโลจสิตกิสต่์อ GDP ลดลงจากรอ้ยละ 14 

เป็นรอ้ยละ 12 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ โดยในสว่น

ของตน้ทนุค่าขนสง่สนิคา้กวา่รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวม

ของประเทศ ในปี 2564  

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ท่ี 

2.1 : สดัสว่นปรมิาณการขนสง่ทางรางและน า้(ภายในประเทศ) โดยทางรางเพิม่ขึ้นจาก

รอ้ยละ 1.4 เป็นรอ้ยละ 4 ทางน า้เพิม่จากรอ้ยละ 12 เป็นรอ้ยละ 15  

2.2 : สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขตกทม. และปรมิณฑล จาก

รอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 

2.3 : ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่า่อากาศยานในกทม.และภูมภิาคเพิม่ขึ้น

เป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปี ตามล าดบัในปี 2564  

 

เป้าหมายที่ 1 :  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและ

ระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม มเีป้าหมายลดความเขม้

การใชพ้ลงังาน (EI) และลดตน้ทนุโลจิสติกสข์อง

ประเทศ  

 

เป้าหมายที่ 2 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นระบบขนสง่ เพือ่

เพิ่มปริมาณการขนส่งสินคา้ทางรางและทางน า้ และเพิ่มปริมาณ

การเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืง รวมท ัง้ขยายขดี

ความสามารถในการรองรบัปริมาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานใน 

กทม. และภมูภิาคใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ  

 

เ ป้ าหมายที่  3  : การพ ัฒนาระบบโลจิสติกส ์ ไทยมีความสามารถในการแข่ งข ันด ้าน 

โลจิสติกสแ์ละประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในอนัดบัดีขึ้น ระบบ NSW 

สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกระบวนการน าเขา้ส่งออกและโลจิสติกสด์ว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ์ บุคลากรดา้นโลจิสติกสไ์ดร้บัการพฒันาใหม้ผีลติ

ภาพสูงขึ้น รวมท ัง้การขนส่งสินคา้ผ่านเขา้-ออกด่าน ชายแดนส าคญัที่เชื่อมต่อกบัโครงข่ายทาง

หลกัมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ณ ด่านการคา้  

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ท่ี 

3.1 : อนัดบัดชันีความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจสิตกิส ์และประสทิธิภาพการ

อ านวยความสะดวกการคา้ดขีึ้น  

3.2 : จ านวนธุรกรรมการใหบ้รกิารน าเขา้และสง่ออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็น

รอ้ยละ 100 ในปี 2564 

3.3 : ปรมิาณสนิคา้ผ่านด่านชายแดนส าคญัเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ต่อปี  

 

เป้าหมายท่ี 1 : 

Modal Shift 

ปรมิาณการขนสง่

ทางน า้และราง

เพิม่ขึ้น  

เป้าหมายท่ี 2 : Multi-

modal , Hub & 

Spoke บรหิารจดัการ

ขนสง่สนิคา้หลาย

รูปแบบ ระบบรวบรวม

และกระจายสนิคา้ 

เป้าหมายท่ี 3 : 

Mobility เพิม่ความ

คลอ่งตวัประหยดัเวลา

เดนิทางและขนสง่

สนิคา้  

 

เป้าหมายท่ี 5 : 

Supply Chain 

Enhancement เพิม่

ประสทิธิภาพการ

จดัการโลจสิตกิสใ์นโซ่

อปุทาน 

เป้าหมายท่ี 6 : 

ระบบคมนาคม

และโลจสิติกสม์ี

มาตรฐานสูงขึ้นใน

ระดบัสากล  

 

เป้าหมายท่ี 7 : ลด

ภาระงบประมาณการ

ลงทนุโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้น

คมนาคมโลจสิตกิส ์ 

เป้าหมายท่ี 4 :   

Connectivity  

เพิม่ประสทิธิภาพการ

ขนสง่เพือ่สนบัสนุน

ระเบยีงเศรษฐกจิ 

(Economic Corridors) 

 

เป้าหมายท่ี 8 : เพิม่ประสทิธภิาพ

ขดีความสามารถการขนส่งเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

(SEZ) และ 

การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก (EEC) 

 

 

อยู่ในแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

งบประมาณปี 2561 จ านวน 113,735.2845  ลา้นบาท  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมายที่ 1 : Modal Shift ปรมิาณการขนส่งทางน า้และรางเพิม่ขึ้น 

แนวทางที่ 1.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางน า้ 

1. จ านวนโครงสรา้งพื้นฐานทางน า้ทีไ่ดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ 11 แห่ง 1. ระยะทางรถไฟทีอ่ยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 1,554 กม. ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนด / ปรบัปรุงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การขนส่งทางราง ปรบัปรุงทาง 42 แห่ง, ปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณ 1 โครงการ

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมเจา้ท่า

รฐัวสิาหกจิ 

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณ 

913.4302  ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1,627.9072  ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : การขนสง่ทางน า้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 11.62 ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมด 

ในปี 2561  

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.2.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางราง 

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 : การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 1.46 ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมด ในปี 2561 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : ตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ต า่กว่า รอ้ยละ 7.3 ของผลติภณัฑม์วลรวมในปี 2561 หรอื ตน้ทนุโลจสิตกิสต่์อ GDP ต า่กว่ารอ้ยละ 13.6 ในปี 2561  

แนวทางที่ 2.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสนิคา้  

กระทรวงคมนาคม 

1. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 

 

 

1. แผนแม่บทพฒันาศูนยเ์ปลีย่นถ่ายสนิคา้เชื่อมโยงการขนส่งทางรางและ

ถนน เพือ่รองรบัความเป็น Gateway ของ CLMV 1 แผน 

2. แบบรายละเอยีดการก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่าย สถานี ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ 5 แห่ง 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมการขนส่งทางบก 

งบประมาณ 

7.0000  ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 2 : Multi-modal , Hub & Spoke บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้หลายรูปแบบ ระบบรวบรวมและกระจายสนิคา้  

งบประมาณ 

77.1578  ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณา

การ 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 3 : Mobility เพิม่ความคลอ่งตวั ประหยดัเวลาเดนิทางและขนส่งสนิคา้  

แนวทางที่ 3.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความคลอ่งตวั ประหยดัเวลาเดนิทางและขนส่งสนิคา้  

1. ก่อสรา้งทางพเิศษ (35.4 กม.) /ทางหลวง

พเิศษระหวา่งเมอืง/ทางหลวงแผ่นดนิ (1,709.883 

กม.) / ทางหลวงชนบท (952.242 กม.) รวม

ระยะทาง 2,697.525 กิโลเมตร และสะพาน 195 

แห่ง (จ านวน 1,518 รายการ)   

 

 งบประมาณ 

  83,759.2599   ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : ระยะเวลาเดินทางบนทางหลวงสายหลกัลดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 7 ในปี 2562 /ขดีความสามารถรองรบัจ านวนคนเดนิทาง/วนั ดว้ยระบบการขนส่งสาธารณะ เพิม่ขึ้น 90,200 คน  

ในปี 2562 /จ านวนผูใ้ชร้ะบบการขนส่งทางอากาศเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 ภายในปี 2562   

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

2. ก่อสรา้งรถไฟฟ้า /รถไฟฟ้าชานเมอืง/ รถไฟ

ความเร็วสูง (จ านวน 15 รายการ)  

 

 

งบประมาณ 

12,176.9946 ลา้นบาท 

4. การพฒันาขดี

ความสามารถท่า 

อากาศยาน  

(จ านวน 52 รายการ)  

 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมท่าอากาศยาน     
 

 

 

 

 

 

3. การพฒันาระบบขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะ 

และการบรหิารจดัการจราจร  

(จ านวน 24 รายการ)   

 

 

งบประมาณ 

541.8241 ลา้นบาท 

กระทรวงคมนาคม  

1. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

รฐัวสิาหกจิ  

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

    

 

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมเจา้ท่า 

2. กรมการขนส่งทางบก       

3. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

รฐัวสิาหกจิ 

1. องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ         

 

งบประมาณ 

3,448.1972 ลา้นบาท 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง     

2. กรมทางหลวงชนบท    

3. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

รฐัวสิาหกจิ 

   

1. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย    
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แผนงานบูรณาการพฒันาคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 4 : Connectivity เพิม่ประสทิธิภาพการขนส่งเพือ่สนบัสนุนระเบยีงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)  

 

แนวทางที่ 4.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระเบยีงเศรษฐกิจ  

 

1. การพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกิจ (จ านวน 19 รายการ)  

 

 

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : ความสามารถในการรองรบัปรมิาณคนและสนิคา้ผ่านประตูหลกัของประเทศเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ย รอ้ยละ 5  ในปี 2563  

 

งบประมาณ 

3,546.0350  ลา้นบาท 

2. การพฒันาทางรถไฟรองรบัระเบยีงเศรษฐกิจ (จ านวน 1 รายการ) 

 

 

กระทรวงคมนาคม  

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

26.7988  ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 5 : Supply Chain Enhancement เพิม่ประสทิธิภาพการจดัการโลจสิตกิสใ์นโซ่อปุทาน  

แนวทางที่ 5.1.2 : ส่งเสรมิการพฒันาบรกิารและขยายเครือข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ 

ตวัช้ีวดัที่ 5.1 : ตน้ทุนโลจิสติกสต่์อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.1 ในปี 2562  

 

1. จ านวนผูป้ระกอบการดา้นโลจสิตกิสท์ีไ่ดข้ยายเครอืข่ายบรกิาร 1 โครงการ 

 

 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  

    

 

 

งบประมาณ 

21.7590  ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 5.1.1 : เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการโซ่อปุทาน  

1. ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2562 ลดลงไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 15 (จ านวน 8 รายการ) 

 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่           
 

 

 

 

 

งบประมาณ 

56.3450  ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เป้าหมายที่ 6 : ระบบคมนาคมและโลจสิตกิสม์มีาตรฐานสูงขึ้นในระดบัสากล  

แนวทางที่ 6.1.1 : การก ากบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง  

3. จ านวนโครงการทีส่่งเสรมิดา้นความปลอดภยัทางถนน 

807  รายการ 

กระทรวงคมนาคม 

 1. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

แห่งประเทศไทย 

 

1. ความตรงต่อเวลาของรถไฟอยู่ในระดบั 

รอ้ยละ 85 (จ านวน 7 รายการ) 

 

2. ความตรงต่อเวลาของเทีย่วบนิทีท่า่อากาศยานส าคญั 

อยู่ในระดบัรอ้ยละ 90 (จ านวน 8 รายการ)      

ตวัช้ีวดัที่ 6.1 : อนัดบัคุณภาพของโครงสรา้งพื้นฐานของ World Economic Forum (WEF) สูงขึ้นอย่างต า่อยู่ในล  าดบัที ่66 ในปี 2564 หรอื ล  าดบัที ่70 ในปี 2561  

กระทรวงคมนาคม 

1. ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  

2. สถาบนัการบนิพลเรอืน  

 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมการขนส่งทางบก  

2. กรมทางหลวงชนบท  

 

    

 

 

 

 

งบประมาณ 

 451.7654  ลา้นบาท 

. 

งบประมาณ  

2,466.0436  ลา้นบาท 

. 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

 249.0817  ลา้นบาท 

. 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แผน/ฐานขอ้มลูเพือ่พฒันาดา้นคมนาคมและโลจสิตกิส ์

ใหม้มีาตรฐานสากล (จ านวน 5 รายการ) 

ส านักนายกรฐัมนตรี 

1. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิ

กระทรวงคมนาคม 

1. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. สนง.พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

 

งบประมาณ 

125.7240  ลา้นบาท 

. 

เป้าหมายที่ 6 : ระบบคมนาคมและโลจสิตกิสม์มีาตรฐานสูงขึ้นในระดบัสากล  

แนวทางที่ 6.1.2 : พฒันาระบบ NSW ใหส้ามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนการน าเขา้ส่งออกและโลจสิตกิสด์ว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ์   

 

ตวัช้ีวดัที่ 6.1 : อนัดบัคุณภาพของโครงสรา้งพื้นฐานของ World Economic Forum (WEF) สูงขึ้นอย่างต า่อยู่ในล  าดบัที ่66 ในปี 2564 หรอื ล  าดบัที ่70 ในปี 2561  

1. จ านวนธุรกรรมการใหบ้รกิารน าเขา้และส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นรอ้ยละ 100 ในปี 2564  

(จ านวน 12 รายการ) 

กระทรวงกลาโหม 

 1. ส  านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  

กระทรวงการคลงั 

  1. กรมศุลกากร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  1. กรมประมง  

 2. กรมปศุสตัว ์    

   3. กรมวชิาการเกษตร 
 

กระทรวงพลงังาน 

1. กรมธุรกจิพลงังาน 

กระทรวงมหาดไทย 

  1. กรมการปกครอง 

กระทรวงวฒันธรรม 

 1. กรมศิลปากร 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 1. ส  านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

    

      

 

งบประมาณ 

192.4424  ลา้นบาท 

. 

แนวทางที่ 6.1.1 : การก ากบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคม

ขนส่ง  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 7 :  ลดภาระงบประมาณการลงทนุโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมโลจสิตกิส ์ 

แนวทางที่ 7.1.1 : ร่วมลงทนุระหว่างภาครฐัและเอกชน  

1. ความส าเรจ็ของโครงการ PPP 5 โครงการ 

 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง  

รฐัวสิาหกจิ 

1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   

 

ตวัช้ีวดัที่ 7.1 : จ านวนโครงการทีล่ดภาระงบประมาณ ลงทนุ ซ่อมบ ารุงดา้นโครงสรา้งพื้นฐานคมนาคม 

งบประมาณ 

4,039.2686 ลา้นบาท 

 

ลา้นบาท 

. 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

1. แนวทางมาตรการ แผนงาน เพือ่ลดภาระค่าใชจ่้ายการซ่อมบ ารุงโครงสรา้ง 

 

กระทรวงคมนาคม 

1. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

 

 

แนวทางที่ 7.1.2 : ลดภาระค่าใชจ่้ายการซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพื้นฐาน  

งบประมาณ 

8.2500 ลา้นบาท 

 

ลา้นบาท 

. 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น            113,735.2845

เป้าหมายที่ 1 : Modal Shift ปรมิาณการขนสง่ทางน ้าและรางเพิ่มข้ึน               2,541.3374

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : การขนสง่ทางน ้าเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 11.62 ของปรมิาณการขนสง่

ท ัง้หมด ในปี 2561

                913.4302

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสง่เสรมิ

การขนสง่ทางน ้า

                913.4302

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนโครงสรา้งพื้นฐานทางน า้ทีไ่ดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ 11 แห่ง                 913.4302

1. กระทรวงคมนาคม                 913.4302

1.1 กรมเจา้ท่า                 913.4302

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

ระบบโลจสิตกิส์

                913.4302

กจิกรรม พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ แห่ง 11                 913.4302

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 : การขนสง่ทางรางเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 1.46 ของปรมิาณการขนสง่

ท ัง้หมด ในปี 2561

              1,627.9072

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสง่เสรมิ

การขนสง่ทางราง

              1,627.9072

ตวัชี้วดัที ่1 : ระยะทางรถไฟทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 1,554 กม. ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

และขอ้ก าหนด / ปรบัปรุงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งทางราง ปรบัปรุงทาง 42 แห่ง

ปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณ 1 โครงการ

             1,627.9072

1. รฐัวสิาหกจิ              1,627.9072

1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (การรถไฟแห่งประเทศไทย)              1,627.9072

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ                 142.6700

กจิกรรม ปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ รอ้ยละ 50                 142.6700

โครงการที ่2 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบรุ ี- ปากน า้โพ                 172.8300

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบรุ ี- ปากน า้โพ รอ้ยละ 17.88                 172.8300

โครงการที ่3 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ                   7.9900

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ รอ้ยละ 19.47                   7.9900

โครงการที ่4 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงปากน า้โพ - เด่นชยั                   9.8181

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงปากน า้โพ - เด่นชยั รอ้ยละ 8.87                   9.8181

โครงการที ่5 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ-อบุลราชธานี                   3.1295

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - อบุลราชธานี รอ้ยละ 11.45                   3.1295

โครงการที ่6 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุพร - สุราษฎรธ์านี                   6.1780

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุพร - สุราษฎรธ์านี รอ้ยละ 12.95                   6.1780

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที ่7 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย                   8.0408

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย รอ้ยละ 15.62                   8.0408

โครงการที ่8 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎรธ์านี - ชมุทางหาดใหญ่ -

สงขลา

                  5.2674

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎรธ์านี - ชมุทางหาดใหญ่ - สงขลา รอ้ยละ 7.76                   5.2674

โครงการที ่9 : โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ              1,271.9834

กจิกรรม ปรบัปรุงทางรถไฟ กโิลเมตร 180              1,271.9834
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : Multi-modal , Hub & Spoke บรหิารจดัการขนสง่สนิคา้หลายรูปแบบ

ระบบรวบรวมและกระจายสนิคา้

                 84.1578

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : ตน้ทนุค่าขนสง่สนิคา้ต า่กว่า รอ้ยละ 7.3 ของผลติภณัฑม์วลรวมในปี 2561

หรอืตน้ทนุโลจสิติกสต์่อ GDP ต า่กว่ารอ้ยละ 13.6 ในปี 2561

                 84.1578

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสง่เสรมิ

การขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสนิคา้

                 84.1578

ตวัชี้วดัที ่1 : แผนแมบ่ทพฒันาศูนยเ์ปลีย่นถ่ายสนิคา้เชือ่มโยงการขนส่งทางรางและถนน

เพือ่รองรบัความเป็น Gateway ของ CLMV  1 แผน

                  7.0000

1. กระทรวงคมนาคม                   7.0000

1.1 ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                   7.0000

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้หลายรูปแบบระบบรวบรวม

และกระจายสนิคา้

                  7.0000

กจิกรรม ศึกษาจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาท่าเรอืบก (Dry Port) เพือ่น าไปสู่

การเป็นศูนยก์ลางโลจสิตกิสข์องภูมภิาค

เรื่อง 1                   7.0000

ตวัชี้วดัที ่2 : แบบรายละเอยีดการก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่าย สถานี ศูนยร์วบรวมและ

กระจายสนิคา้ 5 แห่ง

                 77.1578

1. กระทรวงคมนาคม                  77.1578

1.1 กรมการขนส่งทางบก                  77.1578

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสถานีขนส่งสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่ง

สนิคา้ทางถนน (เมอืงหลกั)

                 77.1578

กจิกรรม จา้งศึกษาวางผงัและออกแบบสถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น, อบุลราชธานี, นครราชสมีา)

รอ้ยละ 100                  47.1801

กจิกรรม จา้งศึกษาวางผงัและออกแบบสถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั

ภาคตะวนัออกและภาคใต ้(ปราจนีบรุ,ี สุราษฎรธ์านี)

รอ้ยละ 100                  29.9777

370



หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : Mobility เพิ่มความคลอ่งตวั ประหยดัเวลาเดินทางและขนสง่สนิคา้             99,926.2758

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : ระยะเวลาเดินทางบนทางหลวงสายหลกัลดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 7 

ในปี 2562 / ขีดความสามารถรองรบัจ านวนคนเดินทาง / วนั ดว้ยระบบการขนสง่สาธารณะ

เพิ่มข้ึน 90,200 คน ในปี 2562 / จ านวนผูใ้ชร้ะบบการขนสง่ทางอากาศเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ย

รอ้ยละ 10 ภายในปี 2562

            99,926.2758

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อความคลอ่งตวั

ประหยดัเวลาเดินทางและขนสง่สนิคา้

            99,926.2758

ตวัชี้วดัที ่1 : ก่อสรา้งทางพเิศษ (35.4 กม.) / ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง / ทางหลวง

แผ่นดนิ (1,709.883 กม.) / ทางหลวงชนบท (952.242 กม.)  รวมระยะทาง 2,697.525 

กโิลเมตร และสะพาน 195 แห่ง (จ านวน 1,518 รายการ)

            83,759.2599

1. กระทรวงคมนาคม             83,299.2599

1.1 กรมทางหลวง             64,343.6352

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง             31,051.8524

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง กม. 309.01             31,051.8524

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัความปลอดภยับรเิวณทางแยกขนาดใหญ่              1,145.9090

กจิกรรม ยกระดบัความปลอดภยับรเิวณทางแยกขนาดใหญ่ แห่ง 50              1,145.9090

โครงการที ่3 : โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชือ่มโยงระหวา่งภาค              3,446.9054

กจิกรรม บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชือ่มโยงระหวา่งภาค กม. 548.854              3,446.9054

โครงการที ่4 : โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ              1,134.5140

กจิกรรม ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ แห่ง 19              1,134.5140

โครงการที ่5 : โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผ่นดนิ             25,228.2011

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ กม. 657.834              9,053.2218

กจิกรรม ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั แห่ง 26              3,515.5503

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง ราย 4,274              3,000.0000

กจิกรรม แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปรมิณฑล และเมอืงหลกั แห่ง 8              1,393.5140

กจิกรรม เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) กม. 538.83              6,211.2710

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงเชือ่มต่อระบบขนส่ง กม. 185.111              2,054.6440

โครงการที ่6 : โครงการก่อสรา้งทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการพฒันาเชงิพื้นที่              1,230.3600

กจิกรรม ปรบัปรุงทางหลวงผ่านย่านชมุชน กม. 19.098                 356.0000

กจิกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ แห่ง 109                 874.3600

โครงการที ่7 : โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั                 291.6900

กจิกรรม ปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั แห่ง 21                 291.6900

โครงการที ่8 : โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี                  41.9050

กจิกรรม ก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี แห่ง 2                  41.9050

โครงการที ่9 : โครงการควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง                 772.2983

กจิกรรม การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง รอ้ยละ 5                 772.2983
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เป้าหมาย
งบประมาณ

1.2 กรมทางหลวงชนบท             18,937.6247

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน              1,840.8697

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน ม. 15,977              1,840.8697

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง              4,728.8884

กจิกรรม ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรตี กม. 696.213              4,728.8884

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชือ่มต่อระบบขนส่ง              2,856.7355

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่การเชือ่มต่อระบบขนส่ง กม. 177.718              2,089.0855

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การเชือ่มต่อระบบขนส่ง สายทาง 5                 767.6500

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง              1,679.6716

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง กม. 41.633                 763.3716

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง สายทาง 6                 916.3000

โครงการที ่5 : โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค              5,431.4595

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค กม. 36.678              4,925.4595

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค สายทาง 4                 506.0000

โครงการที ่6 : โครงการบ ารุงรกัษาทางหลวงชนบทสายหลกั              2,400.0000

กจิกรรม บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบทสายหลกั กม. 367              2,400.0000

1.3 ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                  18.0000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ความคลอ่งตวัประหยดัเวลาเดนิทาง และขนส่งสนิคา้                  18.0000

กจิกรรม ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเสน้ทางหลวงสายหลกัเดมิ

ใหส้ามารถรองรบัการขนส่งรูปแบบทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง

เรื่อง 1                  18.0000

2. รฐัวสิาหกจิ                 460.0000

2.1 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (การทางพเิศษแห่งประเทศไทย)                 460.0000

โครงการที ่1 : โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร                  60.0000

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร

รอ้ยละ 100                  60.0000

โครงการที ่2 : โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก

                400.0000

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก

สายทาง 1                 400.0000

ตวัชี้วดัที ่2 : ก่อสรา้งรถไฟฟ้า / รถไฟฟ้าชานเมอืง / รถไฟความเร็วสูง 

(จ านวน 15 รายการ)

            12,176.9946

1. กระทรวงคมนาคม                  12.3750

1.1 ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                  12.3750

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ความคลอ่งตวัประหยดัเวลาเดนิทาง และขนส่งสนิคา้                  12.3750

กจิกรรม ศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสนี า้ตาล ช่วงแคราย -

ล าสาล ี(บงึกุ่ม)

เรื่อง 1                  12.3750

373



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. รฐัวสิาหกจิ             12,164.6196

2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (การรถไฟแห่งประเทศไทย)                 588.6196

โครงการที ่1 : โครงการระบบรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงตลิง่ชนั - ศาลายา                   7.4000

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงตลิง่ชนั - ศาลายา รอ้ยละ 24.34                   7.4000

โครงการที ่2 : โครงการระบบรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงตลิง่ชนั - ศิรริาช                  36.3100

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงตลิง่ชนั - ศิรริาช รอ้ยละ 24.34                  36.3100

โครงการที ่3 : โครงการระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ -

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

                104.4000

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ -

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

รอ้ยละ 21.72                 104.4000

โครงการที ่4 : โครงการระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดงอ่อน ช่วงบางซือ่ - พญาไท -

มกักะสนั - หวัหมาก และสายสแีดงเขม้ ช่วงบางซือ่ - หวัล  าโพง

                 31.6868

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดงอ่อน ช่วงบางซือ่ - พญาไท -

มกักะสนั - หวัหมาก และสายสแีดงเขม้ ช่วงบางซือ่ - หวัล  าโพง

รอ้ยละ 21.76                  31.6868

โครงการที ่5 : โครงการระบบรถไฟฟ้าเชือ่มท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที ่2 ช่วงดอนเมอืง - บางซือ่

                  7.4000

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบรถไฟฟ้าเชือ่มท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที ่2 ช่วงดอนเมอืง - บางซือ่

รอ้ยละ 21.76                   7.4000

โครงการที ่6 : โครงการระบบรถไฟฟ้าเชือ่มท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที ่1 ช่วงพญาไท - บางซือ่

                401.4228

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบรถไฟฟ้าเชือ่มท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที ่1 ช่วงพญาไท - บางซือ่

รอ้ยละ 21.73                 401.4228

2.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย)

            11,576.0000

โครงการที ่1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงช่วงลาดพรา้ว - ส าโรง              3,000.0000

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงช่วงลาดพรา้ว - ส าโรง สายทาง 1              3,000.0000

โครงการที ่2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงสมทุรปราการ - บางปู                  60.0000

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงสมทุรปราการ -

บางปู

สายทาง 1                  60.0000

โครงการที ่3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแคราย - มนีบรุี              4,000.0000

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแคราย - มนีบรุี สายทาง 1              4,000.0000

โครงการที ่4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม - มนีบรุี              4,500.0000

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม -

มนีบรุี

สายทาง 1              4,500.0000

โครงการที ่5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงคูคต - ล าลูกกา                  16.0000

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงคูคต - ล าลูกกา สายทาง 1                  16.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่3 : การพฒันาระบบขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะ และการบรหิารจดัการจราจร

(จ านวน 24 รายการ)

                541.8241

1. กระทรวงคมนาคม                 511.8241

1.1 กรมเจา้ท่า                 240.2110

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาท่าเรอื                 240.2110

กจิกรรม ก่อสรา้งท่าเรอื แห่ง 42                 240.2110

1.2 กรมการขนส่งทางบก                  15.0000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน                  15.0000

กจิกรรม จา้งศึกษาและจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาและบูรณาการโครงขา่ย

รถโดยสารประจ าทางระหวา่งเมอืง

รอ้ยละ 100                  15.0000

1.3 ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                 256.6131

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ความคลอ่งตวัประหยดัเวลาเดนิทาง และขนส่งสนิคา้                 256.6131

กจิกรรม ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมอืงพษิณุโลก เรื่อง 1                  21.7707

กจิกรรม ศึกษาจดัท าแผนแมบ่ทบูรณาการจดัระบบการจราจรในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

เรื่อง 1                  10.4172

กจิกรรม ศึกษาแผนแมบ่ทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืงอดุรธานี เรื่อง 1                  11.2000

กจิกรรม ศึกษาจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกดา้นคมนาคม

ขนส่งส าหรบัคนทกุคน

เรื่อง 1                  22.6183

กจิกรรม ศึกษาพฒันาเมอืงกบัระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง เรื่อง 1                 168.7500

กจิกรรม ศึกษาระบบน าทางการเดนิทางดว้ยขนส่งสาธารณะภายใน

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

เรื่อง 1                   9.9520

กจิกรรม ศึกษาจดัท ามาตรฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นการจราจร 

(Traffic Impact Assessment)

เรื่อง 1                  11.9049

2. รฐัวสิาหกจิ                  30.0000

2.1 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ)                  30.0000

โครงการที ่1 : โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก.                  30.0000

กจิกรรม โครงการก่อสรา้งอู่จอดรถโดยสาร อู่ 1                  30.0000

ตวัชี้วดัที ่4 : การพฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยาน (จ านวน 52 รายการ)              3,448.1972

1. กระทรวงคมนาคม              3,448.1972

1.1 กรมท่าอากาศยาน              3,448.1972

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง                 338.8699

กจิกรรม ก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง แห่ง 1                 338.8699

โครงการที ่2 : โครงการแกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นความปลอดภยัของท่าอากาศยาน              1,566.4865

กจิกรรม แกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นความปลอดภยั แห่ง 8              1,566.4865

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบี่                 936.4500

กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ แห่ง 1                 936.4500
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที ่4 : โครงการปรบัปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน                 579.2908

กจิกรรม ปรบัปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน แห่ง 10                 579.2908

โครงการที ่5 : โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ดา้นความปลอดภยัของท่าอากาศยาน

                 27.1000

กจิกรรม จดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยั

ของท่าอากาศยาน

คนั 5                  27.1000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 4 : Connectivity เพิ่มประสทิธิภาพการขนสง่เพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกจิ

(Economic Corridors)

              3,572.8338

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : ความสามารถในการรองรบัปรมิาณคนและสนิคา้ผ่านประตูหลกัของประเทศ

เพิ่มข้ึนอย่างนอ้ย รอ้ยละ 5  ในปี 2563

              3,572.8338

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.1.1 : วางแผนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

ระเบียงเศรษฐกจิ

              3,572.8338

ตวัชี้วดัที ่1 : การพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิ (จ านวน 19 รายการ)              3,546.0350

1. กระทรวงคมนาคม              3,546.0350

1.1 กรมทางหลวง              3,546.0350

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชือ่มโยงระหวา่งประเทศ              3,546.0350

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงเชือ่มโยงระหวา่งประเทศ กม. 266.756              3,546.0350

ตวัชี้วดัที ่2 : การพฒันาทางรถไฟรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิ (จ านวน 1 รายการ)                  26.7988

1. รฐัวสิาหกจิ                  26.7988

1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (การรถไฟแห่งประเทศไทย)                  26.7988

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ                  26.7988

กจิกรรม ก่อสรา้งทางรถไฟ สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ รอ้ยละ 0.85                  26.7988
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 7 : ลดภาระงบประมาณการลงทนุโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมโลจสิติกส ์               4,047.5186

ตวัช้ีวดัที่ 7.1 : จ านวนโครงการที่ลดภาระงบประมาณ ลงทนุ ซ่อมบ ารุงดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานคมนาคม

              4,047.5186

แนวทางการด าเนินงานที่ 7.1.1 : รว่มลงทนุระหว่างภาครฐัและเอกชน               4,039.2686

ตวัชี้วดัที ่1 : ความส าเร็จของโครงการ PPP 5 โครงการ              4,039.2686

1. กระทรวงคมนาคม                  36.5000

1.1 กรมทางหลวง                  36.5000

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ                  36.5000

กจิกรรม ศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ โครงการ 3                  36.5000

2. รฐัวสิาหกจิ              4,002.7686

2.1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย)

             4,002.7686

โครงการที ่1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ 

และช่วงบางใหญ่ - บางซือ่

             4,002.7686

กจิกรรม การลงทนุ การจดัหาระบบรถไฟฟ้า รายการ 1              2,133.0000

กจิกรรม เดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา รายการ 1              1,869.7686

แนวทางการด าเนินงานที่ 7.1.2 : ลดภาระค่าใชจ้า่ยการซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพื้นฐาน                    8.2500

ตวัชี้วดัที ่1 : แนวทางมาตราการ แผนงาน เพือ่ลดภาระค่าใชจ่้ายการซ่อมบ ารุงโครงสรา้ง                   8.2500

1. กระทรวงคมนาคม                   8.2500

1.1 ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                   8.2500

โครงการที ่1 : โครงการลดภาระงบประมาณการลงทนุโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นคมนาคมโลจสิตกิส์

                  8.2500

กจิกรรม ศึกษาการจดัเก็บค่าผ่านทางรองรบัการขนส่งของประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน

เรื่อง 1                   8.2500
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