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5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ดา้ น : ความมันคง
่

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างความมันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่ความมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายที่ 3 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพทีส่ ร้างรายได้เพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ที่
3.1 : มูลค่าความเสียหายและจานวนการก่อเหตุรา้ ยทีม่ มี ลู เหตุจากความไม่สงบลดลง

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที่ : 1 ประชาชนในพื้นที่
3 จชต. 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
ทัง้ ในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บา้ น
เป้ าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ

เป้ าหมายที่ : 2 เศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอตั ราการ
ขยายตัวเติบโตเพิม่ ขึ้น และประชาชน
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายที่ : 3 ประชาชนในพื้นที่
กลุม่ เป้ าหมายมีโอกาสทางการศึกษา
และมีความรู ้ ความเข้าใจหลักศาสนาที่
ถูกต้องสามารถดาเนินชีวติ ร่วมกันได้
อย่างปกติสุข ในสังคมทีม่ คี วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม

เป้ าหมายที่ : 4 ภาคประชาชน
ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ ๆ มีความ
เข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการ
แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณปี 2561 จานวน 13,295.3924 ล้านบาท

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ทัง้ ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่ า้ นเป้ าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : จานวนเหตุการณ์ลดลง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ

ตัวชี้วดั

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานสภาความ
มันคงแห่
่
งชาติ
2. กองอานวยการรักษา
ความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร
3. ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

จานวนเหตุการณ์ลดลงของการ
ก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลีย่ 3
ปี ย้อนหลัง

จานวนหมู่บา้ นเสริมสร้างความมันคง
่
ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 จาก
จานวนปัจจุบนั

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
กระทรวงกลาโหม
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
2. กองทัพบก
3. กองทัพเรือ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร

งบประมาณ
5,996.4990 ล้านบาท

งบประมาณ
147.0000 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.2 : พัฒนางานอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบ

จานวนคดีความมันคงที
่ เ่ ข้าสู่การ
พิจารณาในขัน้ อัยการ เพิม่ ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนคดี

ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณ
40.309 ล้านบาท

จานวนประชาชนกลุม่ เป้ าหมายทุก
รายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบและการปฏิบตั งิ านขอ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั สามารถดารงชีวติ อยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็ นปกติสุขไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่ วยงานศาล
1. สานักงานศาลยุติธรรม
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ
867.3100 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ นนโยบาย

จานวนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีร่ บั ผิดชอบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มปี ระสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านด้านความมันคงเพิ
่
ม่ ขึ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สภาความมันคงแห่
่
งชาติ
2. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
1,070.2895 ล้านบาท
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เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : เศรษฐกิจในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ มีอตั ราการขยายตัวเติบโตเพิม่ ขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ๓ จชต. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวทาง

แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

ตัวชี้วดั

รายได้เฉลีย่ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้นจากปี ทผ่ี ่านมา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานสภาความ
มันคงแห่
่
งชาติ
2. กองอานวยการรักษา
ความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร
3. ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

กระทรวงกลาโหม
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมการข้าว
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. กรมประมง
5. กรมปศุสตั ว์
6. กรมพัฒนาที่ดนิ
7. กรมวิชาการเกษตร
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
10. กรมหม่อนไหม

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

งบประมาณ
644.2306 ล้านบาท

จานวนของการประกอบการในพื้นที่ จชต. เพิ่มขึ้นจากปี ทผ่ี ่านมา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10

กระทรวงพาณิ ชย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดนิ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
149.1906 ล้านบาท

จานวนประชาชนในพื้นที่ จชต. ทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และได้รบั บริการสาธารณสุขจากภาครัฐไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้ าหมาย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
1,241.7266 ล้านบาท
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เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 3 : ประชาชนในพื้นทีก่ ลุ่มเป้ าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู ้ ความเข้าใจหลักศาสนาที่ถกู ต้องสามารถดาเนินชีวติ ร่วมกันได้อย่างปกติ สุข ในสังคมทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : จานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีศ่ ึกษาต่อในสถาบันของรัฐ
ในทุกระดับชัน้ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : ร้อยละของชุมชนในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒั นธรรมเพิม่ ขึ้น

แนวทาง

แนวทางที่ 3.1.1 : พัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 3.2.1 : พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วดั

ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การบริการทางการศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพิม่ ขึ้น

ร้อยละของผูน้ าศาสนาในพื้นที่เป้ าหมายให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหา จชต. เพิม่ ขึ้น

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานสภาความมันคง
่
แห่งชาติ
2. กองอานวยการรักษา
ความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร
3. ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
1,803.0011 ล้านบาท

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมการศาสนา
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
670.0212 ล้านบาท

ร้อยละของแหล่งเรียนรูแ้ ละกิจกรรมทีส่ บื ทอด
ประเพณีวฒั นธรรมให้เข้มแข็งเพิม่ ขึ้นจากปี ทผ่ี ่านมา

กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. กรมศิลปากร
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. สานักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบประมาณ
99.8843 ล้านบาท
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เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 4 : ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : จานวนกลุม่ องค์การ/เครือข่ายนอกภาครัฐทีใ่ ห้ความร่วมมือและสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหา จชต. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10

ตัวชี้วดั ที่ 4.2 : ประเด็นปัญหาเรื่องสถานการณ์ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ไม่ถกู หยิบยกเข้าสู่เวทีขององค์การ
ระหว่างประเทศเพือ่ แทรกแซงการทางานของรัฐบาล

แนวทาง

แนวทางที่ 4.1.1 : เพิม่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี

แนวทางที่ 4.2.1 : เสริมสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วดั

จานวนกิจกรรมเพือ่ สร้างความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือของเครือข่ายนอกภาครัฐเพิม่ ขึ้น

ข้อร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
ต่อประชาชนลดจานวนลงเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา

ร้อยละของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพอากาศ
กระทรวงการต่างประเทศ
1. สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานสภาความมันคง
่
แห่งชาติ
2. กองอานวยการรักษา
ความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร
3. ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
37.5000 ล้านบาท

กระบวนการพูดคุยสันติสุข ดาเนินการเป็ นไปตาม
แผนทีก่ าหนด

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร

งบประมาณ
100.1215 ล้านบาท

งบประมาณ
254.2302 ล้านบาท

งบประมาณ
173.9978 ล้านบาท

121

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
งบประมาณปี 2561 จานวน 832.5838 ล้านบาท

เป้ าหมายที่ 1 : แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึง่ ไม่มี
สัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างงานทีถ่ ูกต้องตาม
กฎหมายได้สทิ ธิประโยชน์ตามทีก่ ฎหมายกาหนด

เป้ าหมายที่ 2 : ประชากรกลุม่ เป้ าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

เป้ าหมายที่ 3 : แรงงานประมงปลอดภัยจาก
การค้ามนุษย์

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึง่ ไม่มี
สัญชาติไทยทางานถูกต้องตามกฎหมาย 1,042,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ประชากรกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การปกป้ องและคุม้ ครองจากขบวนการค้ามนุษย์ (กลุม่ เป้ าหมาย คือ เด็ก สตรี แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว )1,601,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : แรงงานประมงได้รบั การปกป้ อง
คุม้ ครองไม่ตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ 5,550 คน

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนา
กลไกเชิงนโยบายและการ
ขับเคลือ่ น

แนวทางที่ 2.1.2 : พัฒนาการป้ องกันปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

แรงงานต่างด้าวเข้าสู่
ระบบทีถ่ ูกต้องตาม
กฎหมาย 909,000 คน

ร้อยละ 85 ของการพัฒนา
กลไกเชิงนโยบายและแผน
ทีห่ น่วยงานนาไปสู่การปฏิบตั ิ
สามารถขับเคลือ่ นได้

ประชากรกลุม่ เป้ าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจ สามารถ
ปกป้ องตนเองไม่ตกเป็ น
เหยือ่ ของขบวนการค้ามนุษย์
1,598,500 คน

กระทรวงการต่างประเทศ
1. สานักปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน

เป้ าหมาย

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กรมการจัดหางาน

งบประมาณ

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน

แรงงานต่างด้าว/
บุคคลซึง่ ไม่มสี ญั ชาติไทย
มีเอกสารแสดงตนที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
133,000 คน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง

แนวทางที่ 2.1.3 : คุม้ ครอง
ช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการ
ค้ามนุษย์

แนวทางที่ 2.1.4 : เร่งรัดการดาเนินคดีคา้ มนุษย์

ร้อยละ 90 ของแรงงาน
ต่างด้าวและผูต้ ดิ ตาม
มีหลักประกันสุขภาพ

ผูเ้ สียหายจากขบวนการ
ค้ามนุษย์ได้รบั การช่วยเหลือ
คุม้ ครองและกลับคืนสู่สงั คม
อย่างปลอดภัย 2,500 คน

ดาเนินคดีเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ 264 เรื่อง/คดี

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความ
มัน่ คงภายในราชอาณาจักร
กระทรวงการต่างประเทศ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนเพือ่ การป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์

กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
กระทรวงยุติธรรม
1. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. สานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานอัยการสูงสุด

แนวทางที่ 3.1.1 : คุม้ ครองแรงงานประมง
ในภาคทะเล

บูรณาการตรวจเรือ
และการใช้แรงงาน
ประมง 372 ครัง้

ปฏิบตั กิ ารตรวจตราเพือ่
เฝ้ าระวังและปราบปราม
878 อาเภอ

แรงงานประมงได้รบั
การตรวจและคุม้ ครอง
ป้ องกันการค้ามนุษย์
5,550 คน

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการ
รักษาความมันคง
่
ภายในราชอาณาจักร
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการ
รักษาความมันคง
่
ภายในราชอาณาจักร
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพเรือ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1. กรมประมง
กระทรวงคมนาคม
1. กรมเจ้าท่า

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

22.1771 ล้านบาท

10.6610 ล้านบาท

83.6510 ล้านบาท

291.6463 ล้านบาท

5.7300 ล้านบาท

109.7025 ล้านบาท

155.4200 ล้านบาท

52.9548 ล้านบาท

23.1771 ล้านบาท

77.4640 ล้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
งบประมาณปี 2561 จานวน 4,930.0168 ล ้านบาท

เป้ าหมายที่ 1 : เด็ก เยาวชน ผูใ้ ช้แรงงาน และประชาชนได้รบั การสร้างภูมิคุม้ กันและ
ป้ องกันยาเสพติด หมู่บา้ น/ชุมชน พื้นทีเ่ ป้ าหมายมีการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้ าหมายที่ 2 : ผูค้ า้ ยาเสพติดรายสาคัญ และเครือข่ายถูกจับกุมและดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

เป้ าหมายที่ 3 : ผูเ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพติดได้รบั การบาบัดรักษา ติดตาม ช่วยเหลือตามกาหนด

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผูเ้ สพรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 7

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : สัดส่วนผูก้ ระทาผิดคดียาเสพติดรายสาคัญ ไม่เกิน 120 คน ต่อประชากร 100,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ร้อยละ 90 ของผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาเสพติดทีห่ ยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ ายจากการ
บาบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

แนวทาง 1.1.1 : สร้างภูมคิ ุม้ กันและป้ องกัน
ยาเสพติด

แนวทาง 1.1.2 : สร้างสภาพแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมป้ องกันยาเสพติดให้กับชุมชน

แนวทาง 2.1.1 : ปราบปรามการค้ายาเสพติด

แนวทาง 2.1.2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการปราบปราม

แนวทาง 3.1.1 : บาบัดรักษาผูเ้ สพผูต้ ิดยาเสพติด
และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

แนวทาง 3.1.2 : ติดตามดูแล ช่วยเหลือ
ผูผ้ ่านการบาบัดรักษายาเสพติด

กลุ่มเป้ าหมาย/เป้ าหมายทีห่ น่ วยงาน
กาหนดได้รบั การสร้างภูมิคมุ ้ กันยาเสพติด
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9,092,000 คน

ร้อยละ 20 ของหมู่บา้ นชุมชนทีม่ ีปญั หายาเสพติด
ลดลง(หมู่บา้ น/ชุมชนที่มีปญั หายาเสพติดระดับ
รุนแรงและระดับปานกลาง จานวนทัง้ สิ้น 30,699
หมู่บา้ น/ชุมชน)

จับกุมผูก้ ระทาผิดคดียาเสพติดรายสาคัญ
ไม่นอ้ ยกว่า 62,000 คดี

จานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศประจาปี ฯ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 โครงการ/กิจกรรม

การคงอยู่ของผูเ้ ข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูในระบบบาบัด
ทุกระบบ (Retention Rate) ร้อยละ 70

ดาเนินการติดตามผูผ้ ่านการบาบัดรักษาให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดได้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของผูผ้ ่านการบาบัดรักษาทุกระบบ

กระทรวงกลาโหม
1. สานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
2. กองบัญชาการกองทัพไทย
3. กองทัพบก
4. กองทัพเรือ
5. กองทัพอากาศ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
1. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
2. กรมราชทัณฑ์
3. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
2.สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
2. กรมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด
ส่วนราชการไม่สงั กัด
สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

งบประมาณ
1,144.2658 ล้านบาท

งบประมาณ
494.5111 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม
1. สานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
2. กองบัญชาการกองทัพไทย
3. กองทัพบก
4. กองทัพเรือ
5. กองทัพอากาศ
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. สานักงานป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณ
1,421.1123 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ
112.7760 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม
1. สานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
2. กองทัพบก
3. กองทัพเรือ
4. กองทัพอากาศ
กระทรวงยุติธรรม
1. กรมคุมประพฤติ
2. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
3. กรมราชทัณฑ์
4. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข
2. กรมการแพทย์
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
1,691.3196 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข
2. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
66.0320 ล้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชือ่ มโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
งบประมาณปี 2561 จานวน 2,544.0059 ล้านบาท

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพิม่ ขึ้น
/ ส่งเสริมการรวมกลุม่ เครือข่ายและมีกลไกสนับสนุนการเพิม่ ผลิตภาพเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้ าหมายที่ 2 : มีสถานประกอบการทีไ่ ด้มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิม่ ขึ้น /ผูป้ ระกอบการและบุคลากรรวมทัง้ แรงงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ได้รบั การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตและผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าสูง

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 10 /ผลิตภาพ
แรงงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 5 / ระดับความสาเร็จของกลุ่มเครือข่าย
เพิม่ ขึ้น และจานวนฐานข้อมูล/ศูนย์พฒั นาอุตสาหกรรมเพือ่ เพิ่มผลิตภาพการผลิต

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : จานวนสถานประกอบการใหม่หรือที่ขยายการดาเนินงานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี / จานวนผูป้ ระกอบการและบุคลากร
รวมทัง้ แรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รบั การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ รองรับ 10 อุตสาหกรรมศักยภาพ / แรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รบั การพัฒนาให้มที กั ษะ
ที่หลากหลาย (Multi-skills) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1.สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม/
2.กรมพัฒนาฝี มอื
แรงงาน

งบประมาณ

แนวทางที่ 1.1.1 : ยกระดับ
ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และระบบ
บริหารจัดการ

แนวทางที่ 1.1.2 : ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานให้มที กั ษะ
สามารถตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงของภาค
อุตสาหกรรม

แนวทางที่ 1.1.3 : พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
เพือ่ สนับสนุนและผลักดันการเพิม่ ผลิตภาพ

แนวทางที่ 2.1.1 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าสูงและการผลิตรูปแบบใหม่
ทีส่ ร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ / มีการลงทุนต่อยอดด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากงานวิจยั (Laboratory Scale) สู่ระดับ
อุตสาหกรรม (Industrial Scale)

แนวทางที่ 2.1.2 : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทีส่ าคัญ
ในอุตสาหกรรมศักยภาพ

ร้อยละ 80 ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีผลิตภาพเพิม่ ขึ้น

ร้อยละ 80 ของแรงงานที่
เข้าร่วมโครงการผ่านการพัฒนา
เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพแรงงาน

ร้อยละ 80 ของกลุม่
เครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการมีการสร้าง/
บริหารจัดการกลุม่
เครือข่ายที่ดไี ม่นอ้ ยกว่า
ระดับ 3 จาก 5

จานวนฐานข้อมูลและ/หรือ
ศูนย์พฒั นาอุตสาหกรรม
เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพการผลิต
(Industrial Productivity
Platform) เพิม่ ขึ้น

สถานประกอบการมีการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต/
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่มี มี ลู ค่า
เชิงพาณิชย์ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 80
ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

มีฐานข้อมูลสาหรับ
การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมศักยภาพ
และ/หรือกลไกการแปลง
นวัตกรรมสู่ภาค
อุตสาหกรรม
(Innovation Bridge)
อย่างเป็ นระบบเพิ่มขึ้น

จัดทามาตรฐาน
การผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ท่สี าคัญ
ในอุตสาหกรรม
ศักยภาพสอดคล้อง
กับระดับสากล

มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การทดสอบในระดับ
อุตสาหกรรม (Industrial
Scale) ตามมาตรฐาน
ที่สาคัญในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

สถานประกอบการได้รบั
การผ่านการประเมินเพือ่
รับรองมาตรฐานสาคัญ
ในอุตสาหกรรมศักยภาพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ

จัดทามาตรฐาน
การพัฒนาทักษะและ
องค์ความรู ้
และหลักสูตรใหม่
ในการพัฒนาฝี มอื
แรงงาน เพือ่ รองรับ 10
อุตสาหกรรมศักยภาพ

ร้อยละ 75 ของ
ผูป้ ระกอบการและบุคลากร
รวมทัง้ แรงงานที่เข้าร่วม
โครงการผ่านการรับรอง
มาตรฐานการพัฒนาทักษะ
และองค์ความรูใ้ หม่เพือ่
รองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

กระทรวงอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี

กระทรวงแรงงาน
1.กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน

1.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
1.สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

1.สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2.สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3.สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
4.สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
5.สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
6.ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
1.สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
1.สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
1.กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
2.กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
2.กระทรวงอุตสาหกรรม
1.สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1.กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2.สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
กระทรวงอุตสาหกรรม
1.สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
2.สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
1.สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
2.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
1.สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

สานักนายกรัฐมนตรี
1.สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงแรงงาน
1.กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1.สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักนายกรัฐมนตรี
1.สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงแรงงาน
1.กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
1.สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

งบประมาณ
631.7324 ล ้านบาท

งบประมาณ
110.7606 ล ้านบาท

งบประมาณ
82.8797 ล ้านบาท

งบประมาณ
690.7971 ล ้านบาท

1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2.สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

งบประมาณ
163.1489 ล้านบาท

งบประมาณ
343.2440 ล้านบาท

งบประมาณ
29.2628 ล้านบาท

งบประมาณ
5.0000 ล้านบาท

งบประมาณ
193.4279 ล ้านบาท

แนวทางที่ 2.1.3 : พัฒนาผูป้ ระกอบการและ
บุคลากรรวมทัง้ แรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพ
ให้มที กั ษะในการประกอบการหรือการทางาน
ทีส่ อดคล้องกับการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
ด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม

งบประมาณ
112.1939 ล้านบาท

งบประมาณ
181.5586 ล ้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนบูรณาการ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งบประมาณปี 2561 จานวน 3,825.0990 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั การยกระดับเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : SME ที่ได้รบั การพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่นอ้ ยกว่า 90,000 ล้านบาท

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Startup)

แนวทางที่ 1.1.2 : ส่งเสริม SME กลุม่ ทัวไป
่ (Regular) ให้มศี กั ยภาพมากขึ้น

แนวทาง 1.1.3 : ส่งเสริม SME ทีม่ ศี กั ยภาพ (Strong)

แนวทาง 1.1.4 : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ

และให้ความช่วยเหลือ SME ทีป่ ระสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)

ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น

ประกอบธุรกิจเพือ่ การส่งเสริม SME (Ecosystem)

นักเรียน/นักศึกษา
ได้รบั การเตรียม
ความพร้อม
สู่การเป็ น SME
รุ่นใหม่
ไม่นอ้ ยกว่า
34,000 ราย/คน

สร้างและพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้น
และผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ทม่ี ี
มูลค่าเพิ่มสูง
ไม่นอ้ ยกว่า
7,800 ราย/กิจการ

โครงสร้างพื้นฐาน
ทีส่ าคัญในการ
สร้าง และพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้น
และผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ได้รบั การ
พัฒนา
ไม่นอ้ ยกว่า
160 ศูนย์/แห่ง

ธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ทม่ี ี
ศักยภาพได้รบั
การส่งเสริมให้
สามารถเติบโตได้
ไม่นอ้ ยกว่า
100 ราย/กิจการ

งานสนับสนุ นการ
พัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นและ
ผูป้ ระกอบการ
รายใหม่
มีประสิทธิภาพ

SME ได้รบั การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภณั ฑ์ให้
สร้างมูลค่าเพิม่ ได้
ไม่นอ้ ยกว่า
5,800 ราย/กิจการ

SME ได้รบั การ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

สานักนายกรัฐมนตรี
1 สานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1 สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักนายกรัฐมนตรี
1 สานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
3 สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
4 ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
2 สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1 สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
2 สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
2 สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
3 สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

สานักนายกรัฐมนตรี
1 สานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิ ชย์
1 กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
1 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

งบประมาณ

งบประมาณ
65.8360
ล้านบาท

งบประมาณ
864.2364
ล้านบาท

งบประมาณ
236.0565
ล้านบาท

งบประมาณ
95.0000
ล้านบาท

งบประมาณ
16.0000
ล้านบาท

งบประมาณ
198.4055
ล้านบาท

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ

รณณ

SME ได้รบั การ
พัฒนาให้ได้รบั
การรับรอง
มาตรฐานสินค้า
และบริการ
ไม่นอ้ ยกว่า
115 ราย/กิจการ

SME ได้รบั การ
พัฒนาการรวม
กลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม
ในรูปแบบ
คลัสเตอร์
ไม่นอ้ ยกว่า44
กลุ่ม/คลัสเตอร์

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1 กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงพาณิ ชย์
1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงแรงงาน
1 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
2 กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
2 สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
3 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
1 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

งบประมาณ
650.8108
ล้านบาท

งบประมาณ
34.3906
ล้านบาท

งบประมาณ
82.5538
ล้านบาท

พัฒนา
ประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพในการ
ประกอบธุรกิจ
ไม่นอ้ ยกว่า
32,000
ราย/กิจการ

SME กลุ่ม Turn
Around ได้รบั
การเตรียมความ
พร้อมในการฟื้ นฟู
ธุรกิจ ไม่นอ้ ยกว่า
2,500 ราย/กิจการ

SME ได้รบั การ
พัฒนาเทคโนโลยี
ขัน้ สูง และ
นวัตกรรม
เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้
ไม่นอ้ ยกว่า
2,000 ราย/กิจการ

SME ได้รบั การ
พัฒนาให้ได้รบั
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
สากล ไม่นอ้ ยกว่า
400 ราย/กิจการ

SME ได้รบั การ
ส่งเสริมการสร้าง
และขยายโอกาส
ทางการตลาด
ในระดับสากล
ไม่นอ้ ยกว่า
5,600 ราย/กิจการ

ระบบสนับสนุน
ขอ้ มูลทีส่ าคัญ
สาหรับการ
ประกอบธุรกิจของ
SME ได้รบั การ
พัฒนา
ไม่นอ้ ยกว่า
180,000
ราย/กิจการ

พัฒนาผูใ้ ห้บริการ
SME ให้
สนับสนุนการ
ส่งเสริม SME ให้
เกิดประสิทธิภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า
9,000 ราย/กิจการ

งานบริหารจัดการ
งานส่งเสริม SME

กระทรวงพาณิ ชย์
1 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

กระทรวงยุติธรรม
1 กรมบังคับคดี

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
2 สานักงานคณะกรรม
การนโยบาย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
3 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
4 ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
1 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
2 ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)

กระทรวงพาณิ ชย์
1 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
2 กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สานักนายกรัฐมนตรี
1 สานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิ ชย์
1 กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
2 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

กระทรวงพาณิ ชย์
1 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1 กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

งบประมาณ
120.9564
ล้านบาท

งบประมาณ
3.1129
ล้านบาท

งบประมาณ
810.1187
ล้านบาท

งบประมาณ
64.1835
ล้านบาท

งบประมาณ
154.6640
ล้านบาท

งบประมาณ
129.3076
ล้านบาท

งบประมาณ
26.0001
ล้านบาท

SME ได้รบั การ
ส่งเสริมด้าน
การตลาด
ไม่นอ้ ยกว่า
52,000
ราย/กิจการ

หมายเหตุ แผนภาพความเชื่อมโยงดังกล่าว ยังไม่รวม
1. โครงการด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ ธพว. บสย. และธนาคารออมสิน เป็ นต้น ซึ่งมีกรอบวงเงินรวมทัง้ สิ้น 8,613.8491 ล้านบาท
2. เงินนอกงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 212 ล้านบาท ซึ่งส่งผลต่อเป้ าหมายการสร้างช่องทางการตลาดในประเทศ 15,000 ราย (20,000 ผลิตภัณฑ์) และสร้างโอกาสทางการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ 500 ราย

งบประมาณ
273.4662
ล้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบประมาณปี 2561 จานวน 10,599.4762 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมัน่ คง รวมทัง้ การให้บริการที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เพื่อจูงใจให้ผูป้ ระกอบการมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมัน่ คง รวมทัง้ การให้บริการที่เกี่ยวข้อง ได้รบั การพัฒนาตามแผนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10
พื้นที่ ให้มมี าตรฐานดีข้นึ

แนวทางที่ 1.1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความ
มัน่ คง และการให้บริการที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
10 พื้นที่ ให้มมี าตรฐานดีข้นึ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
ได้รบั การพัฒนา จานวน 56 แห่ง

การให้บริการด้านเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 10 พื้นที่ได้รบั
การพัฒนาร้อยละ 70

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคมและความ
มัน่ คงได้รบั การพัฒนา
จานวน 13 แห่ง

กระทรวงการคลัง
1. กรมศุลกากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมวิชาการเกษตร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
รัฐวิสาหกิจ
1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. การประปาส่วนภูมภิ าค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพบก
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

งบประมาณ

งบประมาณ
2,837.0545 ล้านบาท

1. กรมปศุสตั ว์
2. กรมวิชาการเกษตร
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
1. กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานปลัดกระทรวง

1.สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

มหาดไทย
กระทรวงแรงงาน

แนวทางที่ 1.1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ให้มมี าตรฐานดีข้นึ

แนวทางที่ 1.1.4 : พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ให้มมี าตรฐานดีข้นึ

การให้บริการด้านสังคมและ
ความมัน่ คงในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
ได้รบั การพัฒนาร้อยละ 70

โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รบั การพัฒนา
จานวน 6 ด่าน

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รบั
การพัฒนา จานวน 57 รายการ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมป่ าไม้
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื

กระทรวงคมนาคม
1. กรมการขนส่งทางบก
2. กรมท่าอากาศยาน
3. กรมทางหลวง
4. กรมทางหลวงชนบท

1. กรมการปกครอง
กระทรวงแรงงาน
1.กรมการจัดหางาน
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค
2. กรมอนามัย
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน

งบประมาณ
96.1784 ล้านบาท

งบประมาณ
630.1933 ล้านบาท

งบประมาณ
130.3452 ล้านบาท

งบประมาณ
13.3975 ล้านบาท

งบประมาณ
6,892.3073 ล้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
งบประมาณปี 2561 จานวน 8,444.6932 ล้านบาท

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : พื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอ และมีการลงทุนเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดาเนินการตามแผนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม การท่องเทีย่ ว
การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการลงทุน

แนวทางที่ 1.1.2 : พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบ
โลจิสติกส์

แนวทางที่ 1.1.3 : พัฒนาเมือง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และสิง่ แวดล้อมเมือง

แนวทางที่ 1.1.4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสังคม
และความมัน่ คง

โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
นวัตกรรม การท่องเทีย่ ว
ได้รบั การพัฒนา 1 แห่ง

การให้บริการทีเ่ กี่ยวข ้อง การ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ EEC มีความ
ก้าวหน้าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่ EEC ได้รบั การ
พัฒนา 47 รายการ (274.322 กิโลเมตร
4 แห่ง 3 รายการ 3 สายทาง)

โครงสร้างพื้นฐานด้านพัฒนาเมือง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิง่ แวดล ้อมเมือง ในพื้นที่ EEC
ได้รบั การพัฒนา 7 แห่ง / 6 ผัง

โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม
และความมันคง
่ ในพื้นที่ EEC
ได้รบั การพัฒนา 1 แห่ง /
8 โครงการ

รัฐวิสาหกิจ
1. การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพเรือ
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
2. กรมทางหลวงชนบท
รัฐวิสาหกิจ
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
รัฐวิสาหกิจ
1. การประปาส่วนภูมภิ าค

กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณาสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

งบประมาณ

งบประมาณ
29.7500 ล้านบาท

งบประมาณ
128.1056 ล้านบาท

งบประมาณ
6,856.9472 ล้านบาท

งบประมาณ
1,146.7874 ล้านบาท

งบประมาณ
271.5870 ล้านบาท

การให้บริการทีเ่ กี่ยวข ้องด้านสังคม
และความมันคงในพื
่
้นที่ EEC
มีความก้าวหน้าไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค
2. กรมอนามัย
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

งบประมาณ
11.5160 ล้านบาท
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชือ่ มโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้ าหมายที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพือ่
เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางนา้ และเพิ่มปริมาณ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมทัง้ ขยายขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู โ้ ดยสารของท่าอากาศยานใน
กทม. และภูมภิ าคให้เพียงพอต่อความต้องการ

เป้ าหมายที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้ าหมายลดความเข้ม
การใช้พลังงาน (EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
1.1 : สัดส่วนการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22
เป็ น 7.70 พันตันเทียบเท่านา้ มันดิบ/พันล ้านบาท ในปี 2564
1.2 : สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 14
เป็ นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วน
ของต้นทุนค่าขนส่งสินค้ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ ในปี 2564

เป้ าหมายที่ 1 :
Modal Shift
ปริมาณการขนส่ง
ทางนา้ และราง
เพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายที่ 2 : Multimodal , Hub &
Spoke บริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าหลาย
รูปแบบ ระบบรวบรวม
และกระจายสินค้า

เป้ าหมายที่ 3 : การพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ไทยมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน ด้า น
โลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการอานวยความสะดวกทางการค้าในอันดับดีข้ นึ ระบบ NSW
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนาเข้าส่ง ออกและโลจิสติกส์ดว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รบั การพัฒนาให้มผี ลิต
ภาพสูงขึ้น รวมทัง้ การขนส่งสินค้าผ่านเข้า -ออกด่าน ชายแดนสาคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทาง
หลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ด่านการค้า

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
2.1 : สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางรางและนา้ (ภายในประเทศ) โดยทางรางเพิม่ ขึ้นจาก
ร้อยละ 1.4 เป็ นร้อยละ 4 ทางนา้ เพิม่ จากร้อยละ 12 เป็ นร้อยละ 15
2.2 : สัดส่วนผูใ้ ช้ระบบไฟฟ้ าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกทม. และปริมณฑล จาก
ร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 15 ในปี 2564
2.3 : ความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารทีท่ า่ อากาศยานในกทม.และภูมภิ าคเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
3.1 : อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการ
อานวยความสะดวกการค้าดีข้นึ
3.2 : จานวนธุรกรรมการให้บริการนาเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ น
ร้อยละ 100 ในปี 2564
3.3 : ปริมาณสินค้าผ่านด่านชายแดนสาคัญเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

เป็ น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับในปี 2564

เป้ าหมายที่ 3 :
Mobility เพิม่ ความ
คล่องตัวประหยัดเวลา
เดินทางและขนส่ง
สินค้า

เป้ าหมายที่ 4 :
Connectivity
เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ขนส่งเพือ่ สนับสนุน
ระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridors)

เป้ าหมายที่ 5 :
Supply Chain
Enhancement เพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกส์ในโซ่
อุปทาน

เป้ าหมายที่ 6 :
ระบบคมนาคม
และโลจิสติกส์มี
มาตรฐานสูงขึ้นใน
ระดับสากล

เป้ าหมายที่ 7 : ลด
ภาระงบประมาณการ
ลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
คมนาคมโลจิสติกส์

เป้ าหมายที่ 8 : เพิม่ ประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถการขนส่งเพือ่
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) และ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC)

อยู่ในแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
งบประมาณปี 2561 จานวน 113,735.2845 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : Modal Shift ปริมาณการขนส่งทางนา้ และรางเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : การขนส่งทางนา้ เพิม่ ขึ้นอย่างน้อยเป็ นร้อยละ 11.62 ของปริมาณการขนส่งทัง้ หมด
ในปี 2561

ตัวชี้วดั ที่ 1.2 : การขนส่งทางรางเพิม่ ขึ้นอย่างน้อยเป็ นร้อยละ 1.46 ของปริมาณการขนส่งทัง้ หมด ในปี 2561

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมการขนส่งทางนา้

แนวทางที่ 1.2.1 : วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมการขนส่งทางราง

จานวนโครงสร้างพื้นฐานทางนา้ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพ 11 แห่ง

ระยะทางรถไฟทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1,554 กม. ทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด / ปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การขนส่งทางราง ปรับปรุงทาง 42 แห่ง, ปรับปรุงระบบอาณัตสิ ญั ญาณ 1 โครงการ

กระทรวงคมนาคม

รัฐวิสาหกิจ

1. กรมเจ้าท่า

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

งบประมาณ

งบประมาณ
913.4302 ล ้านบาท

งบประมาณ
1,627.9072 ล ้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณา
การ

เป้ าหมายที่ 2 : Multi-modal , Hub & Spoke บริหารจัดการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ระบบรวบรวมและกระจายสินค้า

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าตา่ กว่า ร้อยละ 7.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2561 หรือ ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ตา่ กว่าร้อยละ 13.6 ในปี 2561

แนวทาง

แนวทางที่ 2.1.1 : วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า

ตัวชี้วดั

แผนแม่บทพัฒนาศูนย์เปลีย่ นถ่ายสินค้าเชื่อมโยงการขนส่งทางรางและ
ถนน เพือ่ รองรับความเป็ น Gateway ของ CLMV 1 แผน

แบบรายละเอียดการก่อสร้างศูนย์เปลีย่ นถ่าย สถานี ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 5 แห่ง

หน่ วยงาน

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

1. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

1. กรมการขนส่งทางบก

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

งบประมาณ

งบประมาณ
7.0000 ล้านบาท

งบประมาณ
77.1578 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 3 : Mobility เพิม่ ความคล่องตัว ประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ระยะเวลาเดินทางบนทางหลวงสายหลักลดลงอย่างน้อยร้อยละ 7 ในปี 2562 /ขีดความสามารถรองรับจานวนคนเดินทาง/วัน ด้วยระบบการขนส่งสาธารณะ เพิม่ ขึ้น 90,200 คน
ในปี 2562 /จานวนผูใ้ ช้ระบบการขนส่งทางอากาศเพิม่ ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2562

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

งบประมาณ

แนวทางที่ 3.1.1 : วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ความคล่องตัว ประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า

ก่อสร้างทางพิเศษ (35.4 กม.) /ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง/ทางหลวงแผ่นดิน (1,709.883 กม.)
/ ทางหลวงชนบท (952.242 กม.) รวมระยะทาง
2,697.525 กิโลเมตร และสะพาน 195 แห่ง
(จานวน 1,518 รายการ)

ก่อสร้างรถไฟฟ้ า /รถไฟฟ้ าชานเมือง/ รถไฟ
ความเร็วสูง (จานวน 15 รายการ)

การพัฒนาระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ และ
การบริหารจัดการจราจร
(จานวน 24 รายการ)

การพัฒนาขีด
ความสามารถท่า
อากาศยาน
(จานวน 52 รายการ)

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
2. กรมทางหลวงชนบท
3. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รัฐวิสาหกิจ
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม
1. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รัฐวิสาหกิจ
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม
1. กรมเจ้าท่า
2. กรมการขนส่งทางบก
3. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ
83,759.2599 ล้านบาท

งบประมาณ
12,176.9946 ล้านบาท

งบประมาณ
541.8241 ล้านบาท

1. กรมท่าอากาศยาน

งบประมาณ
3,448.1972 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

เป้ าหมายที่ 4 : Connectivity เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งเพือ่ สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)

ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : ความสามารถในการรองรับปริมาณคนและสินค้าผ่านประตูหลักของประเทศเพิม่ ขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ในปี 2563

แนวทางที่ 4.1.1 : วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจ (จานวน 19 รายการ)

การพัฒนาทางรถไฟรองรับระเบียงเศรษฐกิจ (จานวน 1 รายการ)

กระทรวงคมนาคม
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

งบประมาณ

งบประมาณ
3,546.0350 ล้านบาท

งบประมาณ
26.7988 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

เป้ าหมายที่ 5 : Supply Chain Enhancement เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อปุ ทาน
ตัวชี้วดั ที่ 5.1 : ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 0.1 ในปี 2562

แนวทางที่ 5.1.1 : เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อปุ ทาน

แนวทางที่ 5.1.2 : ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานของสถานประกอบการ เป้ าหมายในปี 2562 ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 15 (จานวน 8 รายการ)

จานวนผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ทไ่ี ด้ขยายเครือข่ายบริการ 1 โครงการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

งบประมาณ

งบประมาณ
56.3450 ล้านบาท

งบประมาณ
21.7590 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 6 : ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์มมี าตรฐานสูงขึ้นในระดับสากล

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 6.1 : อันดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานของ World Economic Forum (WEF) สูงขึ้นอย่างตา่ อยู่ในลาดับที่ 66 ในปี 2564 หรือ ลาดับที่ 70 ในปี 2561

แนวทาง

แนวทางที่ 6.1.1 : การกากับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง

ตัวชี้วดั

ความตรงต่อเวลาของรถไฟอยู่ในระดับ
ร้อยละ 85 (จานวน 7 รายการ)

ความตรงต่อเวลาของเทีย่ วบินทีท่ ่าอากาศยานสาคัญ
อยู่ในระดับร้อยละ 90 (จานวน 8 รายการ)

จานวนโครงการทีส่ ่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน
807 รายการ

กระทรวงคมนาคม
1. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กระทรวงคมนาคม
1. สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2. สถาบันการบินพลเรือน

กระทรวงคมนาคม

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

งบประมาณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

1. กรมการขนส่งทางบก
2. กรมทางหลวงชนบท

งบประมาณ
249.0817 ล้านบาท

งบประมาณ
451.7654 ล้านบาท

งบประมาณ
2,466.0436 ล้านบาท

.

.

.
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แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 6 : ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์มมี าตรฐานสูงขึ้นในระดับสากล

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 6.1 : อันดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานของ World Economic Forum (WEF) สูงขึ้นอย่างตา่ อยู่ในลาดับที่ 66 ในปี 2564 หรือ ลาดับที่ 70 ในปี 2561

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

ขนส่ง

แนวทางที่ 6.1.2 : พัฒนาระบบ NSW ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข ้อมูลกระบวนการนาเข ้าส่งออกและโลจิสติกส์ดว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์

แผน/ฐานข้อมูลเพือ่ พัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
ให้มมี าตรฐานสากล (จานวน 5 รายการ)

จานวนธุรกรรมการให้บริการนาเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นร้อยละ 100 ในปี 2564
(จานวน 12 รายการ)

แนวทางที่ 6.1.1 : การกากับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคม

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
1. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ

งบประมาณ

กระทรวงกลาโหม
1. สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
1. กรมศุลกากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงพลังงาน
1. กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมศิลปากร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

งบประมาณ
125.7240 ล้านบาท

งบประมาณ
192.4424 ล้านบาท

.

.
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แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 7 : ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกส์

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 7.1 : จานวนโครงการทีล่ ดภาระงบประมาณ ลงทุน ซ่อมบารุงด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

แนวทาง

แนวทางที่ 7.1.1 : ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

แนวทางที่ 7.1.2 : ลดภาระค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วดั

ความสาเร็จของโครงการ PPP 5 โครงการ

แนวทางมาตรการ แผนงาน เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุงโครงสร้าง

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

งบประมาณ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

1. กรมทางหลวง
รัฐวิสาหกิจ
1. การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

งบประมาณ
4,039.2686 ล้านบาท

งบประมาณ
8.2500 ล้านบาท

ล้านบาท
.

ล ้านบาท
.

