
ลําดับ แผนงาน
1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม
6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล
8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
11 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
12 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
13 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
14 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม

และทั่วถึง
15 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
16 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
17 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
18 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและ

สิ่งแวดล้อม
19 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
20 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
21 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
22 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
23 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
24 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

13,302,599,300              

     เพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างเป็นระบบ

และมเีอกภาพ พฒันาการบรหิารจดัการทีมุ่ง่บูรณาการภารกจิงานทีด่าํเนินการในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยนอ้มนาํศาสตรข์องพระราชามาเป็นแนวทาง ยดึม ัน่ในหลกัสนัตวิธิทีีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก

ทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ในและนอกภาครฐั  มุง่ขจดัเงือ่นไขทีเ่ป็นภยัคุกคามต่อสถานการณใ์นพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรา้งความเขา้ใจต่อสถานการณ ์ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึ้นต่อสงัคมอย่างถกูตอ้ง

ต่อเน่ือง เนน้การสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ส่งเสรมิอาํนวยความยุตธิรรมและ

ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ อย่างท ัว่ถงึ เป็นธรรม รวมท ัง้ขยายการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม

และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน ตลอดจนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา

ของรฐั เสรมิสรา้งความรกัชาต ิศาสนกษตัรยิ ์ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทอ้งถิน่ในจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใตส้งัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ประชาชนและหมูบ่า้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการดูแลความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ

2) ประชาชนไดร้บัความยุตธิรรมจากกระบวนการพจิารณาคด ีและผูไ้ดร้บัผลกระทบ

         จากเหตคุวามไมส่งบรวมท ัง้ครอบครวั ไดร้บัการเยยีวยาอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

3) ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้กุกลุม่อาชพีไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี และยกระดบั

         รายได ้คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

4) นกัเรยีน นกัศึกษา ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการสนบัสนุนทางการศึกษา และไดร้บั

อดุหนุนทนุการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสูงขึ้น

5) ประชาชนและเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการอบรมส่งเสรมิใหม้คีวามเขา้ใจ

และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ อตัลกัษณ ์ศาสนาและสงัคมพหุวฒันธรรม

6) ประชาชนองคก์รกลุม่เครอืขา่ยนอกภาครฐัมคีวามเขา้ใจการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสตูล)

11,924,266,300              
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3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2) กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

1) สาํนักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

3) ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 14 กระทรวง 50 หน่วยงาน 3 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

1 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

1) ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ โดยเฉพาะ

การป้องกนัมใิหเ้กดิเหตรุุนแรงในพื้นที ่8 เมอืงหลกัรวมท ัง้ไดร้บัการอาํนวยความยุตธิรรม

และไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยากรณีเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณค์วามไมส่งบอย่างท ัว่ถงึ

    ทนัต่อเหตกุารณด์ว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทยีม

2) พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิใหม้กีารเตบิโตเป็นลาํดบั ประชาชน

ไดร้บัการเสรมิสรา้งอาชพีทีม่ ัน่คง โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาต่อเน่ือง

3) ประชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสุข การศึกษา และบรกิารภาครฐัอย่างท ัว่ถงึ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

    ใหด้ขีึ้น และไดร้บัการส่งเสรมิดา้นภาษา ศาสนา ศิลปะ ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่วฒันธรรมทีส่อดคลอ้ง

    กบัอตัลกัษณท์างสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ของตนเอง และดาํรงชวีติ

    ไดอ้ย่างมสีนัตสุิขภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 

4) ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตามแนวนโยบายของรฐับาล

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 
ยทุธศาสตรด์า้น : ความม ัน่คง 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มโีอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชพีทีส่รา้งรายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ที่  

3.1 : มลูค่าความเสยีหายและจาํนวนการก่อเหตรุา้ยทีม่มีลูเหตุ

จากความไมส่งบลดลง 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัชี้วดัของ 

  แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ 

 แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ที่  

3.2 : รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อคนและจาํนวนปีการศึกษาเฉลีย่ใน

พื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ที่  

3.3 : จาํนวนกจิกรรมสาธารณประโยชนท์ีป่ระชาชนทกุศาสนาร่วม

ดาํเนินการเพิม่ขึ้น 
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หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอาํนวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางที่ 1 : ดา้นความม ัน่คง : มุง่เตรยีมความพรอ้มและดูแลรกัษาความปลอดภยัในพื้นที ่8 เมอืงหลกั 

ตวัชี้วดัที่ 1  : เหตรุุนแรงในพื้นที ่8 เมอืงหลกัลดลง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 เทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้นหลงั 
 แนวทาง 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัที่ 1  : จาํนวนเหตกุารณร์ุนแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 

5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  11,924.2663  ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 

1. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการบรหิารจดัการมุง่เพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและเครอืขา่ย

ต่าง ๆ เพือ่การขบัเคลือ่นนโยบาย 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองบญัชาการกองทพัไทย

 - โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กองทพับก

 - โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. กองทพัเรอื

 - โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง

- โครงการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงยตุธิรรม 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้งความ

เป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมคมุประพฤติ

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนใต ้

3. กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กรมบงัคบัคดี

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

6. กรมสอบสวนคดีพเิศษ

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. สถาบนันิตวิิทยาศาสตร์

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณ 

 4,884.9079 ลา้นบาท 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการ

ดาํเนินคดคีวามม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพกาํลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติ

ของขา้ราชการตาํรวจในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการสรา้งพื้นทีท่ีม่คีวามปลอดภยัท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน 

และหมู่บา้นเป้าหมาย 

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 

1. สาํนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอาํนวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางที่ 2 : ดา้นการพฒันา : มุง่ใหป้ระชาชนในพื้นทีพ่ึง่พาตนเองได ้ดว้ยหลกัประชารฐั 

ตวัชี้วดัที่ 1  : ประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บับรกิารจากภาครฐัทีส่่งผลใหม้คีณุภาพชวีติเพิม่สูงขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 2  : จาํนวนความตอ้งการประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บัการตอบสนองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม 

 แนวทาง 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัที่ 1  : จาํนวนเหตกุารณร์ุนแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 

                              

 

  

  

 

  

สาํนกันายกรฐัมนตร ี 

1. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการพฒันาประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หพ้ึง่พา

ตนเองไดด้ว้ยหลกัประชารฐั 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองบญัชาการกองทพัไทย

 - โครงการสง่เสรมิอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. กรมพละศึกษา

- โครงการกฬีาและนนัทนาการเพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

- โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากร

เป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมการขา้ว

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

- โครงการเสรมิสรา้งการบรหิารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่

เกษตรกรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กรมประมง

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. กรมปศสุตัว ์

- โครงการธนาคารแพะตาํบลสนัตสิุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6. กรมพฒันาที่ดิน

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. กรมวชิาการเกษตร

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8. กรมสง่เสรมิการเกษตร

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท

- โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมที่ดิน

- โครงการเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงใน

พื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง

- โครงการพฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

- โครงการอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการสรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 

งบประมาณ 

 5,195.6541 ลา้นบาท 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

2. กรมการศาสนา

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

3. กรมศิลปากร

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

4. กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

5. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการศึกษาและพฒันาเพือ่สรา้งชมุชนชายแดนใตต้น้แบบ 

6. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

- โครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

9. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

10. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- โครงการดา้นการพฒันา 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

- โครงการเพิม่การเขา้ถงึบรกิารสุขภาพชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน

ภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตร ี

1. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

- โครงการส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

2. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเสรมิสรา้งอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอาํนวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางที่ 3 : ดา้นการสรา้งความเขา้ใจ : มุง่ใหท้กุภาคส่วนท ัง้ในและนอกพื้นที ่จชต. รวมท ัง้ในต่างประเทศสนบัสนุนแนวทางภาครฐั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนของประชาชนท ัง้ในและนอกพื้นทีท่ีส่นบัสนุนแนวทาง/โครงการของภาครฐั 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ ไดร้บัการดูแลจากภาครฐัไดอ้ย่างท ัว่ถงึมากขึ้น 

 แนวทาง 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนเหตกุารณร์ุนแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 

 

  

  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 

1. กรมประชาสมัพนัธ์

- โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. สาํนักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ

- โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพือ่แกไ้ขปญัหาความไมส่งบ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนไทยรวมท ัง้องคก์รท ัง้ในและต่างประเทศ 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัอากาศ

 - โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการต่างประเทศ 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

- โครงการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

- โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

- โครงการพฒันาสถานศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแล

ของนายกรฐัมนตร ี

1. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจทีด่ ี

งบประมาณ 

 1,843.7043 ลา้นบาท 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์

755,154,200                  

643,284,300                  

เพือ่บรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยใหท้าํงานถกูตอ้งตามกฎหมายไดส้ทิธปิระโยชน์

ตามทีก่ฎหมายกาํหนดและไดร้บัการคุม้ครอง ดาํเนินการใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่ เดก็ สตรี

แรงงานไทย และแรงงานต่างดา้ว ไดร้บัความปลอดภยัจากขบวนการคา้มนุษย ์สนบัสนุนการป้องกนั 

การช่วยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหายใหพ้รอ้มคืนสู่สงัคม ส่งเสรมิความร่วมมอืและชี้แจงทาํความเขา้ใจกบั

ต่างประเทศ บูรณาการฐานขอ้มลูดา้นแรงงานต่างดา้วและดา้นการป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษยร์ะหว่าง

หน่วยงาน เผยแพร่ความรูแ้ก่กลุม่เป้าหมาย รณรงคส์รา้งจติสาํนึกแก่สถานประกอบการและองคก์รเครอืขา่ย

ในการป้องกนัแกไ้ขปญัหา และเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินคดต่ีอผูก้ระทาํความผดิรูปแบบต่าง ๆ

อย่างเขม้งวด รวมท ัง้ดาํเนินการใหแ้รงงานประมงปลอดภยัจากการคา้มนุษย์

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) แรงงานต่างดา้วเขา้สู่ระบบทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ไดร้บัสทิธปิระโยชนต์ามทีก่ฎหมายกาํหนด

2) บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย มเีอกสารแสดงตนทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย

3) ประชากรกลุม่เป้าหมายไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองจากขบวนการคา้มนุษย ์(กลุม่เป้าหมาย

คือ เดก็ สตร ีแรงงานไทย และแรงงานต่างดา้ว)

4) ผูเ้สยีหายจากขบวนการคา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครองและกลบัคืนสู่สงัคมอย่างปลอดภยั

5) แรงงานต่างดา้วและผูต้ดิตามมหีลกัประกนัสุขภาพ

6) ผูก้ระทาํผดิในกรอบขบวนการคา้มนุษยไ์ดร้บัการลงโทษ

7) แรงงานประมงไดร้บัการปกป้องคุม้ครองไมต่กเป็นเหยือ่การคา้มนุษย์

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยเขา้สู่ระบบทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย และประชากรกลุม่เป้าหมาย

ปลอดภยัจากการคา้มนุษย์
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4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

ขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี 1 หน่วยงาน

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 12 หน่วยงาน 2 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างยทุธศาสตรช์าติ

ระยะ 20 ปี 

ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง 

แผนพฒันาฯ     

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ 

 

เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นความม ัน่คง

ในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน มติรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกนั

ภยัคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการรกัษาผลประโยชนข์องชาต ิ

ตวัช้ีวดัของ

แผนพฒันาฯ  

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ

ฉบบัที่ 12  

ที่ 4.2 : จาํนวนคดทีีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัภยัคุกคามขา้มชาตลิดลง 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ        

ฉบบัที่ 12  

ที่ 4.3 : จาํนวนเหตกุารณก์ารกระทาํ

ผดิกฎหมายทางทะเลลดลง 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : 

แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยเขา้สูร่ะบบทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย

และประชากรกลุม่เป้าหมายปลอดภยัจากการคา้มนุษย ์     

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศ 

สู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 643.2843 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ

เป้าหมายที่ 1 : แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยเขา้สู่ระบบทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและประชากรกลุม่เป้าหมายปลอดภยัจากการคา้มนุษย ์    

ตวัชี้วดัที่ 1 : แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยเขา้สู่ระบบทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 1,076,600 คน 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ประชากรกลุม่เป้าหมายไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองจากขบวนการคา้มนุษย ์(กลุม่เป้าหมาย คอื เดก็ สตร ีแรงงานไทย และแรงงานต่างดา้ว)  1,136,850 คน 

ตวัชี้วดัที่ 3 : แรงงานประมงไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง 71,000 คน 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1 : ส่งเสรมิบรหิารจดัการแรงงาน 

ต่างดา้วอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ตวัชี้วดัที่ 1 : แรงงานต่างดา้วทาํงานถกูตอ้งตาม

กฎหมาย 943,600 คน และบคุคลซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย

มเีอกสารแสดงตนทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย  

133,000 คน 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

โครงการ 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

กรมประชาสมัพนัธ ์

- โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการปญัหาแรงงาน 

  ต่างดา้ว 

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน 

ราชอาณาจกัร 

- โครงการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนี 

  เขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายและการคา้มนุษย ์

กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง  

- โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ข   

  ปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 

กระทรวงแรงงาน 

กรมการจดัหางาน 

- โครงการบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันากลไกเชงินโยบายและการ

ขบัเคลือ่น 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 85 ของการพฒันากลไกเชงิ

นโยบายและแผนทีห่น่วยงานนาํไปสู่การปฏบิตัสิามารถ

ขบัเคลือ่นได ้  

กระทรวงการต่างประเทศ 

สาํนักปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

- โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและ 

  การคา้มนุษย ์

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและ            

ความมัน่คงของมนุษย ์

- โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่น 

  ไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 

กระทรวงแรงงาน 

สาํนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

- โครงการขบัเคลือ่นกลไกเชงินโยบายในการป้องกนัและ 

  แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏบิตั ิ

งบประมาณ  

48.8318 ลา้นบาท  

งบประมาณ งบประมาณ  

73.0041 ลา้นบาท

แนวทางที่ 1.3 : พฒันาการป้องกนัและการคุม้ครอง

ช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากปญัหาการคา้มนุษยอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจสามารถปกป้องตนเองไมต่กเป็นเหยื่อของขบวน

การคา้มนุษย ์1,134,950 คน 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 85 ของผูเ้สยีหายจากขบวนการ 

คา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครอง และกลบัคนื 

สู่สงัคมอย่างปลอดภยั 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

- โครงการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนี   

  เขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายและการคา้มนุษย ์

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและ          

ความมัน่คงของมนุษย ์

- โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหา   

  การคา้มนุษย ์

กระทรวงแรงงาน  

กรมการจดัหางาน 

- โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์ 

  ดา้นแรงงานและการใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

- โครงการแกไ้ขปญัหาสุขภาพแรงงานขา้มชาตแิละ  

  การคา้มนุษยแ์บบบูรณาการ 

แนวทางที่ 1.4 : ปราบปรามและเพิม่ประสทิธภิาพ 

การดาํเนินคดคีา้มนุษย ์

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนคดทีีม่คีวามเหน็

สอดคลอ้งกนัในชัน้พนกังานสอบสวนหรอืพนกังาน

เจา้หนา้ทีแ่ละช ัน้อยัการ 

งบประมาณ 

206.1563 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.5 : คุม้ครองแรงงานในภาคประมง 

ตวัชี้วดัที่ 1 : แรงงานประมงและเรอืไดร้บัการตรวจ

คุม้ครองป้องกนัการคา้มนุษย ์419 ครัง้ 6,595 คน 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

- โครงการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนี  

  เขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายและการคา้มนุษย ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

- โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการ 

  คา้มนุษยด์า้นการประมง 

กระทรวงคมนาคม  

กรมเจา้ท่า 

- โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการ  

  ปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์

กระทรวงแรงงาน 

กรมการจดัหางาน 

- โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

- โครงการคุม้ครองสทิธแิรงงานประมงทะเล 

งบประมาณ 

227.1778 ลา้นบาท

กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง  

- โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ข 

  ปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ข 

  ปญัหาการคา้มนุษย)์ 

กระทรวงยตุธิรรม  

กรมสอบสวนคดีพเิศษ  

- โครงการการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

  สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี 

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้

การควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตร ี

  สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและ  

  ดาํเนินคดกีารกระทาํความผดิคา้มนุษย ์

  สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

- โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบั   

  ทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิมลูฐานการคา้มนุษย ์

  ตามกฎหมายฟอกเงนิ 

  หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ  

  สาํนักงานอยัการสูงสดุ 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพพนกังานอยัการในการ 

 ดาํเนินคดคีา้มนุษย ์

งบประมาณ  

88.1143 ลา้นบาท

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

กรมการจดัหางาน 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

     2 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 8 กระทรวง 25 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 

5,000,706,300               

5,256,373,100               

เพือ่สรา้งภมูคุิม้กนัภยัจากยาเสพตดิ โดยป้องกนั เดก็ เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชนกลุม่เสีย่งไมใ่หไ้ป

เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ ปราบปราม จบักมุผูผ้ลติ ผูค้า้ ผูม้อีทิธพิลและเจา้หนา้ทีร่ฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ

ทกุราย สรา้งความร่วมมอืกบัต่างประเทศในการควบคุมและสกดัก ัน้ยาเสพตดิ รวมท ัง้บาํบดั รกัษา และ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิใหส้ามารถกลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดต้ามปกต ิโดยมกีลไกตดิตาม

การช่วยเหลอืผูผ้่านการบาํบดัรกัษาอย่างเป็นระบบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัง้ประเทศ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

ระดบัความพงึพอใจและความเชื่อม ัน่ของประชาชนต่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของรฐับาล

และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในภาพรวมสูงขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงยุตธิรรม

1) สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

ยทุธศาสตรด์า้น : ความม ัน่คง 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 4.4 : จาํนวนคดทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิลดลง 

เป้าหมายที่ : 4 ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกลุม่ประเทศ

สมาชกิอาเซยีน มติรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกนัภยัคุกคามในรูปแบบต่างๆ  

ควบคู่ไปกบัการรกัษาผลประโยชนข์องชาต ิ

ยทุธศาสตรท์ี่ : 5 การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 

เ ป้ าหมายที่  1 :  เด็ ก 

เยาวชน ผู ใ้ช แ้รงงาน 

และประชาชน ไดร้บัการ

ส ร ้า ง ภู มิ คุ ้ม ก ัน แ ล ะ

ป้ อ ง กั น ย า เ ส พ ติ ด 

หมู่ บ า้น /ชุมชน  พื้ นที่

เป้าหมายมีการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหายาเสพ

เป้าหมายที่ 2 : ผูค้า้ยา

เสพตดิและเครอืขา่ยถกู

จบักมุและดาํเนินการ

ตามกฎหมาย และ

พฒันาความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ 

เป้าหมายที่ 3 : ผูใ้ช  ้ผู ้

เสพ ผูต้ดิยาเสพติดไดร้บั

การบาํบดัรกัษา ติดตาม

ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ ต า ม

มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562  

เป้าหมาย : (1) เดก็และเยาวชนมภีมูคิุม้กนัยาเสพตดิทกุคน (2) หมูบ่า้น/ชมุชน สถานศึกษา 

สถานประกอบการมคีวามเขม้แขง็ในการป้องกนัยาเสพตดิ (3) ทาํลายเครือขา่ยการคา้และองคก์ร

อาชญากรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิฯ ลดพื้นทีป่ลูกพชืเสพตดิและทาํลายแหลง่ผลติ  

(4) ผูเ้สพผูต้ดิไดร้บัการบาํบดัรกัษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างมมีาตรฐาน (5) ประเทศไทย        

เป็นศูนยก์ลางการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของอาเซยีน 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

แผนยุทธศาสตรฯ์ 

ปี 2558 - 2562 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

สงัคมมีความปลอดภยัจากยาเสพตดิ 
เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ                      

                                                                                                 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม  และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 5,256.3731 ลา้นบาท 

 

 
เป้าหมายที่ 1 : เดก็ เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชน ไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยา

เสพตดิ หมูบ่า้น/ชมุชน พื้นทีเ่ป้าหมายมกีารป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ    

แนวทาง 

ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ :สาํนกังาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

งบประมาณ 

1,756.1410 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตวัชี้วดั 
ตวัชี้วดัที่ 1.1 : ผูเ้สพยาเสพตดิรายใหม ่ไมเ่กนิ 47 คนต่อประชากรกลุม่เสีย่ง 100,000 คน 

งบประมาณ 

1,581.7804 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1,918.4517 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 2 : ผูค้า้ยาเสพติดและเครือข่ายถูกจบักุมและดําเนินการตามกฎหมาย และพฒันา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

ตวัชี้วดัที่ 2.1 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนผูต้อ้งหา ในความผดิฐานสมคบ สนบัสนุน ช่วยเหลอื  

ตอ้งไดร้บัการออกหมายจบั 

แนวทาง 1.1.1 : สรา้งภมูคิุม้กนั เฝ้าระวงั และสรา้งการมสี่วนร่วมของชมุชน ในการป้องกนัยาเสพตดิ 
แนวทาง 2.1.1 : ปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ และส่งเสรมิความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

จาํนวนของกลุม่เป้าหมาย/เป้าหมายไดร้บั

การสรา้งภมูคิุม้กนัหรอืเฝ้าระวงัยาเสพตดิ 

9,675,196 คน 

หมู่บา้น/ชุมชนที่ไม่มีปญัหายาเสพติด มไีม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 ของหมู่บา้น/ชุมชนท ัว่ประเทศ 

81,983 หมูบ่า้น 

มกีารดาํเนินการตามโครงการหรอืกิจกรรมหรอื 

ขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่งประเทศประจาํปีฯ  

ไมน่อ้ยกวา่ 7 เรื่อง 

จาํนวนคดยีาเสพตดิรายสาํคญัทีม่กีารจบักุมไม่

นอ้ยกวา่ 62,000 คด ี

รอ้ยละ 40 ของผูใ้ช ้ผูเ้สพทีบ่าํบดัครบตามเกณฑท์ีก่าํหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลงัจาํหน่าย

จากการบาํบดั 3 เดอืน (Remission Rate) 

กระทรวงกลาโหม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. กองบญัชาการกองทพัไทย 

3. กองทพับก 

4. กองทพัเรอื 

5. กองทพัอากาศ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็และเยาวชน 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

2. กรมการพฒันาชุมชน 

กระทรวงยุตธิรรม 

1. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

2. กรมราชทณัฑ ์

3. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

กระทรวงแรงงาน 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมสุขภาพจติ 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี 

กระทรวงหรอืทบวง 

1. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 

1. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร  

กระทรวงมหาดไทย 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

2. กรมการปกครอง 

กระทรวงยุตธิรรม 

1. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

สว่นราชการไม่สงักดั 

สาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง 

1. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

กระทรวงกลาโหม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. กองบญัชาการกองทพัไทย 

3. กองทพับก 

4. กองทพัเรอื 

5. กองทพัอากาศ 

กระทรวงยุตธิรรม 

1. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

1. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

2. สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

กระทรวงยุตธิรรม 

1. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
กระทรวงกลาโหม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. กองทพับก 

3. กองทพัเรอื 

4. กองทพัอากาศ 

กระทรวงยุตธิรรม 

1. กรมคุมประพฤติ 

2. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

3. กรมราชทณัฑ ์

4. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. กรมการแพทย ์

3. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

4. กรมสุขภาพจติ 

แนวทาง 3.1.1 : บาํบดัรกัษาผูใ้ช ้ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ ลดอนัตรายจากการใชย้าเสพตดิ และตดิตาม 

ดูแล ช่วยเหลอืผูผ้่านการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ 

เป้าหมายที่ 3 : ผูใ้ช ้ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิไดร้บัการบาํบดัรกัษา ตดิตามดูแลช่วยเหลอืตามมาตรฐาน 

ตวัชี้วดัที่ 3.1 : รอ้ยละ 20 ของผูต้ดิยาเสพตดิทีบ่าํบดัครบตามเกณฑท์ีก่าํหนดของแต่ละระบบ และไดร้บั

การตดิตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

อตุสาหกรรมศกัยภาพมผีลติภาพการผลติรวมเพิม่ขึ้นเพือ่นาํไปสู่อตุสาหกรรม 4.0 

และเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติไปสู่ระดบัโลก

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงอตุสาหกรรม

1) สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

2) กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 7 กระทรวง 18 หน่วยงาน 1 รฐัวสิาหกจิ

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ

2,198,216,600               

1,442,153,200               

เพือ่พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

ส่งเสรมิสถานประกอบการใหม้ผีลติภาพการผลติและผลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น มกีารพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมสู่การผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูงไดร้บัการรบัรองมาตรฐานทีส่าํคญั

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ พรอ้มท ัง้สรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกสนิคา้

ในกลุม่อตุสาหกรรมศกัยภาพ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ผูป้ระกอบการ

2) บคุลากรรวมท ัง้แรงงานในภาคอตุสาหกรรม หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

 5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
  

 

 

 

  

 

 

  

 

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี 
  ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 
  ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 
  เป้าหมาย 4 : เพิม่ผลติภาพการผลติของประเทศ 

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

ที่ 4.1 : ผลติภาพการผลติของปจัจยัการผลติ 

ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 2.5 ต่อปี  

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 ที่ 4.2 : ผลติภาพ 

การผลติของปจัจยัแรงงาน 

ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 2.5 ต่อปี  

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 
เป้าหมายที่ 1 :  

พฒันาปจัจยัแวดลอ้ม 

ทีเ่อื้อต่อการลงทนุ

และการพฒันา

อตุสาหกรรมศกัยภาพ  

 

เป้าหมายที่ 2 :  

สถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพการผลติ 

และผลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น /  

สถานประกอบการทีไ่ดม้าตรฐาน 

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น /  

สถานประกอบการมกีารพฒันา

ทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

สู่การผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูง 

เป้าหมายที่ 3 :  

การสรา้งศกัยภาพ 

การแขง่ขนั 

การส่งออกสนิคา้

อตุสาหกรรม

ศกัยภาพ  
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ  

งบประมาณปี 2562  จาํนวน 1,442.1532 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ  

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการ / โครงสรา้งพื้นฐาน / กลุม่เครอืขา่ย / หลกัสูตรและ 

มาตรฐานการพฒันาทกัษะแรงงาน เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น 

 

 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1 :

พฒันาการบรหิาร

จดัการขอ้มลู 

เพือ่การพฒันา

อตุสาหกรรมศกัยภาพ   

ตวัชี้วดัที่ 1 : บรหิาร

โครงการเป็นไปตาม

แผนรอ้ยละ 90 /  

มขีอ้มลูประเมนิผล 

การพฒันาอตุสาหกรรม

ศกัยภาพ  

 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่เพิม่ผลติภาพ 

การผลติ / การพฒันามาตรฐานทีส่าํคญัในอตุสาหกรรม

ศกัยภาพ / การต่อยอดดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม   

ตวัชี้วดัที่ 1 : สรา้งหรอืบรหิารจดัการกลุม่เครอืขา่ยทีด่ ี

ไม่นอ้ยกวา่ระดบั 3 จาก 5 

ตวัชี้วดัที่ 2 : พฒันาอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ 

(Industrial Productivity Platform) / มกีลไกการแปลง

นวตักรรมสู่ภาคอตุสาหกรรม (Innovation Bridge)  

อย่างเป็นระบบ  

ตวัชี้วดัที่ 3 : มกีารจดัทาํมาตรฐานการผลติและผลติภณัฑ ์

รวมท ัง้โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการทดสอบทีส่าํคญั 

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพสอดคลอ้งกบัระดบัสากล  

กระทรวงพาณิชย ์

- สาํนกังานนโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารคา้ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- สาํนกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1.สาํนกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม 

2.กรมพฒันาฝีมอื

แรงงาน 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.3 : พฒันา

หลกัสูตรและมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงาน  

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวน

หลกัสูตร และมาตรฐาน

การพฒันาทกัษะ  

องคค์วามรูใ้นการพฒันา

ฝีมอืแรงงาน เพือ่รองรบั 

10 อตุสาหกรรมศกัยภาพ  

 

 

 

เป้าหมายที่ 2 : สถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพการผลติและผลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น /  

สถานประกอบการทีไ่ดม้าตรฐานในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น / สถานประกอบการมกีารพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ี 

และนวตักรรม สู่การผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูง  

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผลติภาพการผลติของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 / จาํนวนสถานประกอบการ 

ทีข่ยายการดาํเนินงานหรอืลงทนุใหม่ซึง่ไดม้าตรฐานในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15 ต่อปี 

 

แนวทางที่ 2.1 : ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม  

และระบบบรหิารจดัการ เพือ่ยกระดบัผลติภาพการผลติ / 

การสรา้งผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูงและการผลติรูปแบบใหม ่

ทีส่รา้งมลูค่าเชงิพาณิชย ์/ มกีารลงทนุต่อยอด 

ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมจากงานวจิยั (Laboratory 

Scale) สู่ระดบัอตุสาหกรรม (Industrial Scale) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของสถานประกอบการ 

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 2 : สถานประกอบการมกีารนาํเทคโนโลย ี

และนวตักรรมมาใชใ้นการผลติ/พฒันาผลติภณัฑใ์หม ่

ทีม่มีลูค่าเชงิพาณิชยไ์ม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 80  

ของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  

แนวทางที่ 2.2 : ส่งเสรมิ

มาตรฐานทีส่าํคญั 

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สถาน

ประกอบการไดร้บั 

การผ่านการประเมนิเพือ่

รบัรองมาตรฐานสาํคญั 

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80  

ของสถานประกอบการ 

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

- สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงแรงงาน 

- กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอาชวีศึกษา 

 

 

งบประมาณ 

53.0081 ลา้นบาท 

งบประมาณ  

115.6300 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

119.0881 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

253.8101 ลา้นบาท 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 

- สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

- ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

- กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

- สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

รฐัวิสาหกจิ 

- สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

 

งบประมาณ  

436.5901 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

426.0079 ลา้นบาท 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

- สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

และนวตักรรมแห่งชาติ 

- สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

- สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงสาธารณสขุ 

- กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

- กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

- สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

- สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาลทราย 

- สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

- สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

แนวทางที่ 2.3 : พฒันา

ผูป้ระกอบการและบคุลากร 

รวมท ัง้แรงงานในอตุสาหกรรม

ศกัยภาพใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ 

ในการประกอบการหรอืการทาํงาน 

ทีส่อดคลอ้งกบัการขบัเคลือ่น

อตุสาหกรรมดว้ยองคค์วามรู ้

และนวตักรรม  

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80  

ของแรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

มทีกัษะเพิม่ขึ้น 

 

เป้าหมายที่ 3 : การสรา้ง

ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออก

สนิคา้อตุสาหกรรมศกัยภาพ  

ตวัชี้วดั 1 : อตัราการขยายตวั

ของมลูค่าการส่งออกสนิคา้

อตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 10  

แนวทางที่ 3.1 : ส่งเสรมิ 

ความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมไทย 

สู่ระดบัสากล 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศในการยกระดบั

อตุสาหกรรมศกัยภาพ 

สู่อตุสาหกรรม 4.0 

 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

- กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

รฐัวิสาหกจิ 

- สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

- สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ  

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงแรงงาน 

- กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

 

กระทรวงพาณิชย ์

- สาํนกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

 

งบประมาณ 

38.0189 ลา้นบาท 

 

เป้าหมาย 

แผนงาน 

บูรณาการ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

 

157



  
 

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ (ต่อ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาติ 

  - โครงการบรหิารจดัการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) 

สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาต ิ 
- โครงการพฒันาความสามารถผูป้ระกอบการไปสู่อตุสาหกรรมศกัยภาพ 

- โครงการพฒันามาตรฐานการวดัสู่การพฒันาศกัยภาพ 

หอ้งปฏบิตักิารทดสอบอาหารเพือ่คุณภาพชวีติและเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอาหารแปรรูปและขา้วหอมมะลไิทย 
ใหป้ลอดภยัดว้ยมาตรวทิยา 

- โครงการพฒันาศกัยภาพอาหารฮาลาลเพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลาง 
อตุสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก  

- โครงการพฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ของ 
อตุสาหกรรมศกัยภาพยานยนตส์มยัใหม ่ 

- โครงการพฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน)  

- โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตร 
ดว้ยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน  

กระทรวงสาธารณสขุ  

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

- โครงการตาํรบัยาสมนุไพรมศีกัยภาพ พรอ้มต่อการขึ้นทะเบยีน 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพและเทคโนโลยกีารแพทย ์

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
- โครงการส่งเสรมิผูป้ระกอบการและวจิยัพฒันาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 
การประกอบการ และความสามารถในการแขง่ขนั 

กระทรวงอตุสาหกรรม  

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม  
  - โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
สาํนักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย  
 - โครงการพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมชวีภาพ 

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

- โครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารทดสอบรองรบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

- โครงการส่งเสรมิการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย  
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

- โครงการยกระดบัอตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพ ผลติภาพ  

และนวตักรรม 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ / การพฒันามาตรฐานทีส่าํคญัในอตุสาหกรรมศกัยภาพ / การต่อยอดดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม   

ตวัชี้วดัที่ 1 : สรา้งหรอืบรหิารจดัการกลุม่เครอืขา่ยทีด่ไีมน่อ้ยกวา่ระดบั 3 จาก 5 

ตวัชี้วดัที่ 2 : พฒันาอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ (Industrial Productivity Platform) / มกีลไกการแปลงนวตักรรมสู่ภาคอตุสาหกรรม (Innovation Bridge) 

อย่างเป็นระบบ  

ตวัชี้วดัที่ 3 : มกีารจดัทาํมาตรฐานการผลติและผลติภณัฑ ์รวมท ัง้โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการทดสอบทีส่าํคญัในอตุสาหกรรมศกัยภาพสอดคลอ้งกบัระดบัสากล  

แนวทางที่ 1.3 : พฒันาหลกัสูตร 

และมาตรฐานฝีมอืแรงงาน  

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนหลกัสูตร  

และมาตรฐานการพฒันาทกัษะ  

องคค์วามรูใ้นการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

เพือ่รองรบั 10 อตุสาหกรรมศกัยภาพ 

แนวทางที่ 1.1 :พฒันาการบรหิารจดัการขอ้มลู 

เพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ    

ตวัชี้วดัที่ 1 : บรหิารโครงการเป็นไปตามแผนรอ้ยละ 90 / 

มขีอ้มลูประเมนิผลการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ  

 

เป้าหมายที่ 1 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ  

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการ / โครงสรา้งพื้นฐาน / กลุม่เครอืขา่ย / หลกัสูตรและมาตรฐานการพฒันาทกัษะแรงงาน เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น 

กระทรวงพาณิชย ์ 

 สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้  

- โครงการประเมนิสถานการณเ์ศรษฐกจิการคา้ 

และอตุสาหกรรมศกัยภาพเชงิลกึ 

(ระดบัรายสถานประกอบการ)  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  

  - โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

งบประมาณ 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี 

สถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ  

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการจดัทาํและทบทวนมาตรฐาน

อาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีเพือ่รองรบั

ไทยแลนด ์4.0 

กระทรวงแรงงาน  

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

- โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอื

แรงงานแห่งชาตริองรบั  

  10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต  

กระทรวงศึกษาธิการ  

สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  

- โครงการพฒันามาตรฐานกาํลงัคน

อาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยี

นวตักรรม (Innovative 

Technology) ใหพ้รอ้มกา้วสู่ 

THAILAND 4.0 

งบประมาณ 

53.0081 ลา้นบาท 

งบประมาณ  

436.5901 ลา้นบาท

งบประมาณ  

115.6300 ลา้นบาท

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1.สาํนกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม 

2.กรมพฒันาฝีมอื

แรงงาน 

 

เป้าหมาย 

แผนงาน 

บูรณาการ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ (ต่อ) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง แนวทางที่ 2.2 : ส่งเสรมิมาตรฐานทีส่าํคญั 

ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สถานประกอบการไดร้บัการผ่าน

การประเมนิเพือ่รบัรองมาตรฐานสาํคญัใน

อตุสาหกรรมศกัยภาพไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80  

ของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

แนวทางที่ 2.1 : ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม และระบบบรหิารจดัการ เพือ่ยกระดบัผลติภาพ 

การผลติ / การสรา้งผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูงและการผลติรูปแบบใหมท่ีส่รา้งมลูค่าเชงิพาณิชย ์/  

มกีารลงทนุต่อยอดดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมจากงานวจิยั (Laboratory Scale)  

สูร่ะดบัอตุสาหกรรม (Industrial Scale) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 2 : สถานประกอบการมกีารนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการผลติ/พฒันาผลติภณัฑ์

ใหมท่ีม่มีลูค่าเชงิพาณิชยไ์มต่ํา่กวา่รอ้ยละ 80 ของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร 

รวมท ัง้แรงงานในอตุสาหกรรมศกัยภาพใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ

ในการประกอบการหรอืการทาํงานทีส่อดคลอ้งกบั 

การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม  

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของแรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

มทีกัษะเพิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 : สถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพการผลติและผลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น / สถานประกอบการทีไ่ดม้าตรฐานในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น /  

สถานประกอบการมกีารพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม สู่การผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูง  

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผลติภาพการผลติของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 / จาํนวนสถานประกอบการทีข่ยายการดาํเนินงานหรอืลงทนุใหม่ซึง่ไดม้าตรฐานในอตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 15 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 3 : การสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออก

สนิคา้อตุสาหกรรมศกัยภาพ  

ตวัชี้วดั 1 : อตัราการขยายตวัของมลูค่าการส่งออกสนิคา้

อตุสาหกรรมศกัยภาพเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 3.1 : ส่งเสรมิความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมไทย 

สูร่ะดบัสากล 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

ในการยกระดบัอตุสาหกรรมศกัยภาพสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

- โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ 

- โครงการยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนตส์ู่อตุสาหกรรม 4.0 

ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเสรมิและเครื่องสาํอางเชงิพาณิชย ์ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ  

- โครงการพฒันาอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม  

-  โครงการพฒันาประสทิธภิาพ นวตักรรม และยกระดบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศกัยภาพ  

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  

- โครงการยกระดบัอตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพ ผลติภาพ และนวตักรรม  

รฐัวสิาหกจิ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

- โครงการพฒันาศกัยภาพวจิยัอาหาร 

- โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการผลติหวัเชื้อจลุนิทรยีเ์พือ่อตุสาหกรรม  

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร  

- โครงการพฒันาศกัยภาพการทดสอบคุณภาพอาหาร

ในเมอืงนวตักรรมอาหาร  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม  

- โครงการพฒันาประสทิธภิาพ นวตักรรม และยกระดบั

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมศกัยภาพ 

รฐัวสิาหกจิ  

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

แหง่ประเทศไทย  

- โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรม

อาหารปลอดภยั 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 

สถาบนัคณุวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการสรา้งโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของผูป้ระกอบอาชพี

ไปสู่ไทยแลนด ์4.0 

กระทรวงแรงงาน  

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

- โครงการเพิม่ศกัยภาพแรงงานรองรบั Thailand 4.0 

- โครงการศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรม 

แห่งอนาคต  

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพฝีมอืแรงงานดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 

เพือ่นาํไปสู่อตุสาหกรรม 4.0  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  

- โครงการยกระดบัอตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพ 

ผลติภาพ และนวตักรรม  

กระทรวงพาณิชย ์ 

สาํนักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้  

- โครงการจดัทาํหุน้ส่วนยุทธศาสตรเ์พือ่พฒันาตลาดต่างประเทศ 

  และเศรษฐกจิภมูภิาคใน CLMVT 

กระทรวงอตุสาหกรรม  

สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  

- โครงการยกระดบัอตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพ 

ผลติภาพ และนวตักรรม  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1.สาํนกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม 

2.กรมพฒันาฝีมอื

แรงงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

426.0079 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

119.0881 ลา้นบาท

งบประมาณ 

253.8101 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

38.0189 ลา้นบาท

 

เป้าหมาย 

แผนงาน 

บูรณาการ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วไมต่ํา่กว่า 3 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2562 และมขีดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น (TTCI) อยู่ไมต่ํา่กว่าอนัดบั 30 ของโลก

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

1) สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน 2 รฐัวสิาหกจิ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว กฬีา และวฒันธรรม

9,834,713,500               

8,560,269,900               

เพือ่พฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร ดว้ยการส่งเสรมิการตลาด เพือ่ยกระดบั

ภาพลกัษณข์องประเทศ และสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพจดัประชมุระดบันานาชาตจิากทกุภาคส่วน  

ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมกฬีา การจดัมหกรรมกฬีานานาชาต ิส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

และอตัลกัษณค์วามเป็นไทย ยกระดบัสนิคา้และบรกิารใหม ่รวมท ัง้ธุรกจิทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการท่องเทีย่ว

ใหม้คุีณภาพ พฒันาการท่องเทีย่วรายสาขาอย่างสรา้งสรรค ์รวมท ัง้พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วในเชงิกลุม่

ใหส้อดคลอ้งกบัพื้นทีแ่ละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกและโครงสรา้งพื้นฐาน 

สรา้งความเชื่อม ัน่และแกไ้ขปญัหาดา้นความปลอดภยั ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว 

โดยมุง่เนน้การบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง พฒันาระบบขอ้มลู พฒันาบคุลากร

และผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่วในทกุระดบัใหม้ศีกัยภาพ เพือ่ขยายโอกาสทางการตลาดและการ

ลงทนุท ัง้ในระดบัประเทศและภมูภิาค อนันาํไปสู่การเตบิโตดา้นการท่องเทีย่วอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ

2) นกัท่องเทีย่วชาวไทย

3) สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วไมต่ํา่กว่า 3 ลา้นลา้นบาท
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 ที่ 4.1 :  

รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

ไมต่ํา่กวา่ 3 ลา้นลา้นบาท 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 ที่ 4.2 :  

อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้น

การท่องเทีย่ว (The Travel & 

Tourism Competitiveness Index : 

TTCI) ไม่ตํา่กวา่อนัดบัที ่30 

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการ

ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น  

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมขีดี

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้น 

การท่องเทีย่วระดบัสูงขึ้น 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้นและมขีดีความสามารถ 

ในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของแผนพฒันาฯ

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

                                 แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว กฬีา และวฒันธรรม 
               งบประมาณปี 2562 จาํนวน  8,560.2699  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

ไมต่ํา่กวา่ 3 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2562 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1 : สรา้งความสมดุล พรอ้มส่งเสรมิ 
การท่องเทีย่วในทกุมติ ิและสรา้งความเชื่อม ัน่ 
ใหน้กัท่องเทีย่ว 
ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการ
ท่องเทีย่วรวมของไทย สูงกวา่อตัราการเตบิโตของ
รายไดท้างการท่องเทีย่วรวมของโลก รอ้ยละ 3 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ
ภายในประเทศ  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  
สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  
- โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและสรา้ง 
ความเชื่อม ัน่แก่นกัท่องเทีย่ว  

รฐัวสิาหกจิ 
การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
- โครงการเร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
ทัง้ในและต่างประเทศ  

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 
- โครงการการพฒันากฬีาเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชงิกฬีา  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 
ใหเ้กดิความสมดุล เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื  

กระทรวงกลาโหม 
กองทพับก  
- โครงการปรบัปรุงและพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว  
กองทพัอากาศ  
- โครงการพฒันาการท่องเทีย่วเขตทหาร  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  
กรมการท่องเที่ยว 
- โครงการส่งเสรมิและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร 
- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ววถิเีกษตร  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
กรมทรพัยากรธรณี 
- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรณีวทิยา  
กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื  
- โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์ 
กระทรวงวฒันธรรม 
สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ 
ในการแขง่ขนั  

กรมศิลปากร  
- โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเทีย่ว  
- โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 
กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ 
ในการแขง่ขนั  

สาํนักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั 
- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ 
ในการแขง่ขนั  

หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการท่องเทีย่วเพือ่เรยีนรูศ้ิลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลก  
กระทรวงสาธารณสขุ 
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 
- โครงการส่งเสรมิพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิ  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ 
เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการบูรณาการภาคเีครอืขา่ยทกุระดบั 
เพือ่การบรหิารจดัการการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 
โดยชมุชน  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
- โครงการสนบัสนุนการบูรณาการบรหิารจดัการ 
การท่องเทีย่ว เพือ่เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
และบรกิาร  

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

โครงการ 

(Project Based) 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานปลดักระทรวง 

การท่องเทีย่วและกฬีา 

งบประมาณ 
4,972.4029 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
177.6710 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
96.8406 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วระดบัสูงขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว (TTCI) อยู่ไมต่ํา่กวา่อนัดบั 30 ของโลก 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิาร  
ดา้นการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 
ตวัชี้วดัที่ 1 : แหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว  
ไดร้บัการพฒันาเขา้สู่มาตรฐานเพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา รอ้ยละ 5 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
และสิง่อาํนวยความสะดวก 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประเทศไทยเป็น 1 ใน 102 อนัดบั
แรกของโลกในการแขง่ขนัดา้นความปลอดภยั

ของนกัท่องเทีย่ว (Safety & Security) 
 

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  
กฬีา และวฒันธรรม 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประเทศไทยเป็น 1 ใน 37 อนัดบัแรก
ของโลกในการแขง่ขนัดา้นการอบรมพนกังานใน

อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว (Extent of Staff 
Training) 

แนวทางที่ 2.4 : บูรณาการบรหิารจดัการ 
ดา้นการท่องเทีย่ว  
ตวัชี้วดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ 
และการพฒันาระบบขอ้มลูการท่องเทีย่ว  
รอ้ยละ 90 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
กรมการท่องเที่ยว 
- โครงการพฒันาระบบความปลอดภยั 
และการอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเทีย่ว  

กระทรวงคมนาคม 
กรมทางหลวงชนบท 
- โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเทีย่ว  
กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธกิารและผงัเมือง  
- โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
- โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  
เพือ่สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร  

กรมการท่องเที่ยว 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธภิาพดา้นการ
ท่องเทีย่ว  

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สถาบนัวทิยาลยัชมุชน  
- โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  
มหาวิทยาลยันครพนม  
- โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  
มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์  
- โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว กฬีา  
และวฒันธรรม  

มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี  
- โครงการบูรณาการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั  
- โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  
มหาวิทยาลยัราชมงคลอสีาน  
- โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  
กฬีา และวฒันธรรม  

มหาวิทยาลยัสวนดุสติ  
- โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว  

งบประมาณ 
1,597.7470 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
1,715.6084 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : 

1) พื้นทีก่ารเกษตรท ัว่ประเทศ

2) พื้นทีก่ารเกษตรแบบแปลงใหญ่

3) พื้นทีก่ารผลติไมเ่หมาะสมตาม Agri Map

4) พื้นทีเ่กษตรกรรมย ัง่ยนื

5) สถานประกอบการ

เกษตรกรของประเทศมรีายไดสุ้ทธทิางการเกษตรเพิม่ขึ้นและมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 6 กระทรวง 24 หน่วยงาน 2 รฐัวสิาหกจิ

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร

8,519,384,500               

7,779,863,600               

เพือ่สรา้งความม ัน่คงใหก้บัอาชพีเกษตรกรรม การผลติภาคเกษตรมคีวามเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

โดยเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรตลอดห่วงโซ่อปุทาน ตัง้แต่การพฒันาศกัยภาพ

กระบวนการผลติ กระบวนการแปรรูป และกระบวนการตลาดสนิคา้เกษตร พฒันาการเกษตรสมยัใหม่

ระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื ตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลย ี

นวตักรรมทางการเกษตร เพือ่ลดตน้ทนุการผลติ ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร และเพิม่รายได ้

ต่อครวัเรอืนเกษตรกร ตลอดจนพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรในรูปแบบประชารฐั

ใหเ้ขม้แขง็สามารถพึง่พาตนเองได ้

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) เกษตรกร

2) สถาบนัเกษตรกร

3) ผูป้ระกอบการ
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
  5.1  แผนภาพความเช่ือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิรายสาขา

เตบิโตอย่างเขม้แขง็ และเป็นฐานใน

การสรา้งความเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศ

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ร่างยทุธศาสตรช์าติ  

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่ประสทิธิภาพ

การบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน   

เป้าหมายที่ 2 : เกษตรกรไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพใหเ้ป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 

สามารถพึง่พาตนเองไดต้ามปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และสถาบนัเกษตรกร 

มคีวามเขม้แขง็ 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 2 : เกษตรกรมรีายไดเ้งนิสดสุทธิ

ทางการเกษตรเพิม่ขึ้นและพื้นทีก่ารทาํ

เกษตรกรรมย ัง่ยนืเพิม่ขึ้นต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั 1.1 : อตัราการขยายตวั

ของภาคเกษตรขยายตวัไม่ตํา่กวา่

รอ้ยละ 3 ต่อปี  

ตวัช้ีวดั 2.1 : รายไดเ้งนิสดสุทธทิาง

การเกษตร เพิม่ขึ้นเป็น 59,460 บาท/

ครวัเรอืน ในปี 2564 

ตวัช้ีวดั 2.2 : พื้นทีก่ารทาํเกษตรกรรมย ัง่ยนื 
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  5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 7,779.8636 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของภาคการเกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 และการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนการผลติ

เปรยีบเทยีบกบัการผลติจรงิแตกต่างกนัไมเ่กินรอ้ยละ 10 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

แนวทางที่ 1.1 : การพฒันาศกัยภาพ

กระบวนการผลติสนิคา้เกษตรทีม่ี

คุณภาพมาตรฐานตามความตอ้งการ

ของตลาด (ตน้ทาง) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผลผลติต่อหน่วยสนิคา้

เกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ฟารม์ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.2 : การพฒันา

ศกัยภาพกระบวนการแปรรูป

สนิคา้เกษตร (กลางทาง) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : เกษตรกรและ

สถาบนัเกษตรกรไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพกระบวนการแปร

รูปสนิคา้เกษตรไมน่อ้ยกวา่  

1,600 ราย 

แนวทางที่ 1.3 : การพฒันา

ศกัยภาพกระบวนการตลาดสนิคา้

เกษตร (ปลายทาง) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : เกษตรกรมชี่องทาง

จาํหน่ายสนิคา้เกษตรไม่นอ้ยกวา่ 

400 แห่ง 

แนวทาง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ 

2. กรมการขา้ว

3. กรมส่งเสรมิการเกษตร

4. กรมส่งเสรมิสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. กรมการคา้ต่างประเทศ

2. กรมการคา้ภายใน

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมการปกครอง

รฐัวสิาหกจิ  

1. องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมการคา้ภายใน

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีหน่วยงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว

2. กรมประมง

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมวชิาการเกษตร

5. กรมส่งเสรมิการเกษตร

6. กรมส่งเสรมิสหกรณ์

7. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและ

อาหารแห่งชาต ิ 

8. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

รฐัวสิาหกจิ  

1. องคก์ารสะพานปลา

งบประมาณ 

23.7870 ลา้นบาท งบประมาณ 

งบประมาณ 

294.6994 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

3,086.5826 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

และสถาบนัเกษตรกรมีความเขม้แข็ง 

ตวัชี้วดัที่ 1 : เกษตรกรไดร้บัการยกระดบัเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ไมน่อ้ยกวา่ 1.18 ลา้นราย และรายไดเ้งนิสดสุทธขิอง

ครวัเรอืนเกษตรไมน่อ้ยกวา่ 61,000 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี 

แนวทางที่ 2.1 : การพฒันาศกัยภาพ

เกษตรกร (ตน้ทาง) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวน ศพก. 882 แห่งและ

ศูนยเ์ครอืขา่ยระดบัตาํบล 

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนเกษตรกรยกระดบั

เป็น Smart Farmer เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ 

100,000 ราย 

แนวทางที่ 2.2 : การพฒันาศกัยภาพ

สถาบนัเกษตรกร (กลางทาง) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนสหกรณภ์าค

การเกษตรและกลุม่เกษตรกรทีไ่ดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพการผลติ การบรกิาร และ

การบรหิารจดัการไม่นอ้ยกวา่ 350 แห่ง  

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนสหกรณแ์ละกลุม่

เกษตรกรทีม่กีารดาํเนินกจิกรรมใน

รูปแบบประชารฐั 78 แห่ง ธนาคารสนิคา้

เกษตรกรไม่นอ้ยกวา่ 300 แห่ง 

แนวทางที่ 2.3 : การพฒันาเกษตรสมยัใหม่ 4.0 

(ปลายทาง) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีก่ารเกษตรแปลงใหญ่ไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาเพิม่ขึ้นเป็นไมน่อ้ยกวา่ 

4,600 แปลง 

ตวัชี้วดัที่ 2 : พื้นทีก่ารผลติไม่เหมาะสมตาม 

Agri - Map ไดร้บัการปรบัเปลีย่นไม่นอ้ยกวา่ 

220,000 ไร่ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พื้นทีเ่กษตรกรรมย ัง่ยนืเพิม่ขึ้นไม่

นอ้ยกวา่ 700,000 ไร่ 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กรมการขา้ว 3. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

4. กรมประมง 5. กรมปศุสตัว ์

6. กรมพฒันาทีด่นิ     7. กรมวชิาการเกษตร

8. กรมส่งเสรมิการเกษตร 9. กรมส่งเสรมิสหกรณ์

10. กรมหม่อนไหม  11. สาํนกังานการปฏริูปทีด่นิฯ 

12. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ

13. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

กระทรวงวทิยาศาสตร ์

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว

2. กรมประมง

3. กรมพฒันาทีด่นิ

4. กรมส่งเสรมิสหกรณ์

5. กรมหม่อนไหม

6. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว      2. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

3. กรมประมง       4. กรมปศุสตัว ์

5. กรมพฒันาทีด่นิ  6. กรมวชิาการเกษตร

7. กรมส่งเสรมิการเกษตร

8. กรมส่งเสรมิสหกรณ์

9. กรมหม่อนไหม

10. สาํนกังานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

11. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

5. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

งบประมาณ 

276.8569 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

3,401.4324 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

696.5053 ลา้นบาท 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รฐัวสิาหกจิ 1 กองทนุ

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล  

4,280,676,700               

3,328,368,900               

เพือ่สนบัสนุนและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

รายใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม และสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัผูป้ระกอบการ ใหส้ามารถเตบิโต

และแขง่ขนัไดใ้นตลาดยุคใหม ่(Smart SME) พฒันา SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular) ใหม้ศีกัยภาพ

และผลติภาพ โดยการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ ์การจดัการธุรกจิ 

การตลาดและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ตลอดจนการรวมกลุม่และเชื่องโยงอตุสาหกรรม

ในรูปแบบคลสัเตอร ์ยกระดบั SME กลุม่ทีม่ศีกัยภาพ (Strong) ดา้นการพฒันาเทคโนโลยี

และนวตักรรม การพฒันามาตรฐานสนิคา้และบรกิารสู่ระดบัสากล การสรา้งและขยายตลาดในต่างประเทศ รวมท ัง้

พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิของ SME และพฒันาอาชพีใหก้บัชมุชน

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให ้SME และเศรษฐกจิชมุชน  เป็นพลงัขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) กลุม่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ผูป้ระกอบการ OTOP กลุม่วสิาหกจิชมุชน

2) กลุม่ผูท้ีม่คีวามสนใจเริ่มตน้ประกอบธุรกจิ ทัง้บคุคลท ัว่ไป และนกัศึกษา

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และผูป้ระกอบการชมุชนมคีวามรูแ้ละทกัษะ

ในการประกอบธุรกจิสามารถสรา้งสรรคแ์ละบรกิารทีม่คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน และแขง่ขนัได ้

ท ัง้ตลาดในประเทศและตลาดสากล

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี

1) สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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เป้าหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1   แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
รา่งยุทธศาสตร ์

ชาต ิระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

(ขอ้ 2 สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิรายสาขา) 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

  ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 2.5.1 :  

สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของ SME ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45 เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

เป้าหมายที่ 2.5 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิเพิม่มากขึ้น 
เป้าหมายของ 
แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 1 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการยกระดบัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแขง่ขนั 

ตวัช้ีวดัของ 
แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  3,328.3689 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการยกระดบัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิไดไ้มน่อ้ยกวา่ 70,000 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1 : สรา้งความเป็นผูป้ระกอบการและพฒันาธุรกิจ 

ในระยะเริ่มตน้ (Early - Stage) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : นกัเรยีน/นกัศึกษาไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสู่ 

การเป็นผูป้ระกอบการ ไม่นอ้ยกว่า 8,400 ราย/คน 

ตวัชี้วดัที่ 2 : สรา้งและพฒันาธุรกิจในระยะเริ่มตน้  

ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ราย/กิจการ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและงานสนบัสนุนทีเ่อื้อต่อ 

การพฒันาธุรกิจในระยะเริ่มตน้ ไม่นอ้ยกว่า 110 ศูนย/์แห่ง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.2 : ส่งเสรมิ SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular)  

ใหม้ศีกัยภาพมากขึ้น และใหค้วามช่วยเหลอื SME ทีป่ระสบปญัหา 

ทางธุรกิจ (Turn Around) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รา้ง 

มลูค่าเพิม่ไดม้าตรฐาน ไม่นอ้ยกว่า 1,100 ราย/กิจการ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : SME ไดร้บัการยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธิภาพและ 

มาตรฐานในการประกอบธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 3,300 ราย/กจิการ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิการรวมกลุม่ในรูปแบบคลสัเตอร ์ 

ไม่นอ้ยกว่า 38 กลุม่/คลสัเตอร ์

ตวัชี้วดัที่ 4 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นตลาดในประเทศ 

ไม่นอ้ยกว่า 50,000 ราย/กิจการ 

ตวัชี้วดัที่ 5 : SME กลุม่ Turn Around ไดร้บั 

ความช่วยเหลอืในการฟื้นฟูธุรกิจ ไม่นอ้ยกว่า 2,100 ราย/กิจการ 

แนวทางที่ 1.3 : ส่งเสรมิ SME ทีม่ศีกัยภาพ (Strong)  

ใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากลไดม้ากขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง/นวตักรรม  

ไม่นอ้ยกว่า 2,800 ราย/กิจการ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : SME ไดร้บัการพฒันามาตรฐานระดบัสากล 

ไม่นอ้ยกว่า 230 ราย/กิจการ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิการเขา้สู่ระดบัสากล  

ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ราย/กิจการ 

 

แนวทางที่ 1.4 : พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน  

(Community - based) ใหม้คีวามสามารถในการประกอบธุรกิจ 

แบบมอือาชพี 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาความสามารถ 

ในการบรหิารธุรกิจ ไม่นอ้ยกว่า 1,800 ราย  

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ์

และคุณภาพมาตรฐาน ไม่นอ้ยกว่า 1,600 ราย  

ตวัชี้วดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการตลาด  

ไม่นอ้ยกว่า 1,100 ราย 

 

แนวทางที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ 

การประกอบธุรกิจเพือ่การส่งเสรมิ SME (Ecosystem) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ระบบการใหบ้รกิารขอ้มลูทีส่าํคญัแก่ SME  

ไดร้บัการพฒันา ไม่นอ้ยกว่า 170,000 ราย/กิจการ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูใ้หบ้รกิาร SME ไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถ 

สนบัสนุนการพฒันา SME ไม่นอ้ยกว่า 5,000 ราย/กจิการ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : งานบรหิารจดัการงานส่งเสรมิ SME  

ใหม้ปีระสทิธิภาพ 

 

 

 
สาํนักนายกรฐัมนตรี 

สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค ์

กระทรวงพาณิชย ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 

  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

- โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิ 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 
 

หมายเหต ุ: แผนภาพความเชื่อมโยงดงักลา่วยงัไม่รวม 

              1 . โครงการดา้นการเงนิของสถาบนัทางการเงนิเฉพาะกิจของรฐั อาท ิธพว. บสย. และธนาคารออมสนิ เป็นตน้ ซึง่มกีรอบวงเงนิท ัง้สิ้น 10,173.3727 ลา้นบาท 

              2. เงนินอกงบประมาณของกองทนุส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 260 ลา้นบาท 

งบประมาณ งบประมาณ 

879.7343 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

732.4627 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

844.0050 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

491.1642 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

381.0027 ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 

สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรคร์ุ่นใหม่ 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหมท่ี่มกีารเติบโตสูง (Innovative Startup) 

สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 

- โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรมใหม ่(Startup Voucher) 

- โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

- โครงการยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์ม่เพาะและพฒันานกัลงทุนเพือ่ธุรกจิ 

  และนวตักรรมใหม่ 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ 

- โครงการจดัทาํและขบัเคลือ่นนโยบายส่งเสรมิวสิาหกจิเริ่มตน้ (Startup) 

สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกจิ 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม ่(Startup) ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา 

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

- โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

- โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 

สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค ์

กระทรวงพาณิชย ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 

  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

กระทรวงยุตธิรรม 

กรมบงัคบัคดี 

- โครงการส่งเสริมและช่วยเหลอื SME ใหส้ามารถประกอบกจิการไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

กระทรวงแรงงาน 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

- โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  สู่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 

สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม   

  (SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัส ี

กระทรวงสาธารณสุข 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

-โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการของผลติภณัฑอ์าหารที่บรรจใุนภาชนะ 

 พรอ้มจาํหน่าย สาํหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครือ่งจกัรของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 

รฐัวสิาหกจิ 

สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

-โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกจิขนาดกลาง 

 และขนาดย่อม(SMEs) 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงพาณิชย ์

กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

- โครงการยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

  ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 

  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

กรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

- โครงการส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกจิสรา้งสรรคส์ู่สากล 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

- โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 

- โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 

  (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาลของอตุสาหกรรมไทย 

- โครงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน 

  (Capability Maturity Model Integration : CMMI) 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ 

- โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถ (SME) ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันานวตักรรมมุง่เป้า (Thematic Innovation) 

- โครงการพฒันานวตักรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  และอตุสาหกรรมผลติภณัฑส์ุขภาพ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 

- โครงการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สูง 

รฐัวสิาหกจิ 

สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

-โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 สู่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 

สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชุมชน (Community-Based) เชงิสรา้งสรรค ์

  ส่วนภมูภิาค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน 

กรมสง่เสริมการเกษตร 

- โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป 

กระทรวงพาณิชย ์

กรมการคา้ภายใน 

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกจิชมุชน 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 

  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชมุชนในอตุสาหกรรมอญัมณีและ  

  เครื่องประดบัสู่สากล 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้หนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP) 

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

- โครงการส่งเสริมเทคโนโลยแีละเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน 

สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเพือ่สงัคมและชมุชน 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

- โครงการส่งเสริม และพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : เขตเศรษฐกจิพเิศษ 10 แห่ง ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา   

     หนองคาย เชยีงราย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธวิาส

พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนมกีารลงทนุสูงขึ้นและช่วยสนบัสนุนการกระจายความเจรญิไปสู่ภมูภิาค

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี

1) สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 8 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตร ี2 รฐัวสิาหกจิ 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

9,815,526,700               

8,757,981,300               

เพือ่พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษเป้าหมาย ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา หนองคาย เชยีงราย 

นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธวิาส ใหม้กีารลงทนุเพิม่ขึ้น นาํไปสู่การกระจายความเจรญิ

ลดความเหลือ่มล ํา้ โดยจดัทาํแผนผงัพื้นที ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สงัคมสิง่แวดลอ้มใหร้องรบั

กจิกรรมทางเศรษฐกจิในพื้นที ่สนบัสนุนการจดัระบบแรงงานต่างดา้วแบบไป-กลบัและระบบการจดัการ

ดา้นความม ัน่คงตรวจคนเขา้เมอืงทีไ่ดม้าตรฐาน พฒันาฝีมอืแรงงาน และการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่นกัลงทนุ รวมท ัง้

ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชนในพื้นที่

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ประชาชนในพื้นทีแ่ละผูป้ระกอบการบรเิวณชายแดน

2) นกัธุรกจิไทยและนกัธุรกจินานาชาติ
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

 5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
  

 

 

 

  

 

 

  

 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี   ยทุธศาสตร ์: ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 
  ยทุธศาสตรท์ี่ 9 : การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

เป้าหมายของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 
  เป้าหมายที่ 1 : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหมบ่รเิวณชายแดน 

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันาฯ

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1.1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

ใหมบ่รเิวณชายแดนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1.2 : สถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีน

ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมเ่พิม่ขึ้น 

 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 
  เป้าหมายที่ 1 : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 8,757.9813 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน   

ดา้นคมนาคมขนส่งใหเ้ชื่อมโยงและ           

มมีาตรฐานดขีึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม

ไดร้บัการพฒันาจาํนวน 45 รายการ  

กระทรวงคมนาคม 

กรมการขนสง่ทางบก 

 - โครงการศูนยก์ารขนส่งชายแดนจงัหวดั

นครพนม   

 - โครงการศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบ 

การขนส่งสนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

กรมท่าอากาศยาน 

 - โครงการการพฒันาท่าอากาศยาน 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

กรมทางหลวง 

 - โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

กรมทางหลวงชนบท 

 - โครงการพฒันาทางหลวงชนบท 

เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

(SEZ) 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ

งบประมาณ 
379.9522 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 

  แผนงาน 

บูรณาการ 

แนวทางที่ 1.4 : พฒันาดา้นสงัคม เพือ่รองรบัพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : แรงงานไดร้บัการอบรม พฒันาและส่งเสรมิความรู ้จาํนวน 64,100 คน 
ตวัชี้วดัที่ 2 : สถานประกอบการไดร้บัการพฒันา จาํนวน 100 แห่ง 
ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนผูป้่วยนอกทีม่ารบับรกิารในหน่วยบรกิารสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
(10 จงัหวดัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ) อย่างนอ้ย 9,000,000 คนต่อปี 
ตวัชี้วดัที่ 4 : การขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในระดบัพื้นที ่จาํนวน 23 แห่ง 

งบประมาณ 
6,467.2859 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการใหบ้รกิารดา้นเศรษฐกจิ 

และความม ัน่คงใหร้องรบัการขยายตวัของกจิกรรมในพื้นที ่

ตวัชี้วดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและความม ัน่คงไดร้บัการพฒันา    

จาํนวน 64 รายการ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : แรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้บัใบอนุญาตทาํงาน จาํนวน 50,000 คน 

กระทรวงการคลงั 

กรมศลุกากร 

 - โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

 - โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
กรมปศสุตัว ์

 - โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
กรมวชิาการเกษตร 

 - โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมโยธาธกิารและผงัมือง 

 - โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน 

ภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ

 - โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 - โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
รฐัวสิาหกจิ 

การประปาสว่นภมูิภาค 

 - โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 - โครงการก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ 
กระทรวงแรงงาน 

กรมการจดัหางาน 

 - โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่สนบัสนุน 
เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

งบประมาณ 
1,869.0287 ลา้นบาท 

กระทรวงพาณิชย ์

กรมการคา้ต่างประเทศ 

 - โครงการขยายการคา้การลงทนุ 

ชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

กระทรวงมหาดไทย 

สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

 - โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่น 

การดาํเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

 - โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันา 

เศรษฐกจิพเิศษในเชงิพื้นที ่

สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

 - โครงการขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิ 

พเิศษดว้ยการตลาดและประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก 

งบประมาณ 
41.7145 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.3 : สนบัสนุนดา้นการ
ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 
ตวัชี้วดัที่ 1 : นกัลงทนุ/ผูป้ระกอบการ 
รบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ 
ดา้นการคา้การลงทนุชายแดนและเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ จาํนวน 2,100 คน 

กระทรวงแรงงาน 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 - โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 - โครงการรณรงคส์่งเสรมิการบรหิารจดัการดา้นแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 - โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ 

 กรมควบคุมโรค 

 - โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยง 

กบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

กรมอนามยั 

 - โครงการพฒันาการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มรองรบัพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง 

 - โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชงิเทรา รวมถงึพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง

การลงทนุของภาครฐัและเอกชนในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) เพิม่ขึ้น

หน่วยงานเจา้ภาพ : สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

1) สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

สาํนักนายกรฐัมนตรี

2) สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 14 หน่วยงาน

2 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

3 รฐัวสิาหกจิ

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

7,094,345,500               

14,842,614,600              

เพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ใหม้โีครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม

ทีม่ศีกัยภาพและเพยีงพอ และส่งเสรมิใหม้กีารลงทนุเพิม่ขึ้น โดยสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศดว้ยการใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง มกีระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ยกระดบัการท่องเทีย่ว

ในพื้นที ่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูแก่นกัลงทนุและประชาชน พฒันาโครงสรา้งดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

ใหเ้ชื่อมโยงพื้นทีเ่ศรษฐกจิและเมอืงสาํคญั ส่งเสรมิการพฒันาเมอืงสาํคญัในรูปแบบเมอืงอจัฉรยิะ 

จดัทาํผงัพฒันาพื้นที ่พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืง 

พฒันาการใหบ้รกิารระบบสาธารณสุข การบรกิารดา้นอาชวีเวชศาสตรแ์ละเวชศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม การศึกษา 

การวจิยั และการพฒันาเทคโนโลย ีรวมท ัง้การพฒันาบคุลากร เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและสงัคม

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ภาคเอกชน และภาครฐั
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5. แผนภาพเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี ยทุธศาสตร ์: ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 
ยทุธศาสตรท์ี่ 9 : การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

เป้าหมายของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 
เป้าหมายที่ 1 : สนบัสนุนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 1.1 : อตัราการเปลีย่นแปลงของ GDP 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

(ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) เฉลีย่ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี 
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เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 14,842.6146 ลา้นบาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เป้าหมายที่ 1 : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการเปลีย่นแปลงของมลูค่าการลงทนุของรฐัและเอกชนเฉลีย่ต่อปี 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 

2. สาํนกังานคณะกรรมการ 

พฒันาการเศรษฐกจิ 

และสงัคมแห่งชาต ิ

แนวทางที่ 1.1 : การพฒันาระบบคมนาคม โลจสิตกิส ์ 

และดจิทิลั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ระบบคมนาคมและโลจสิตกิส ์(สนามบนิ 

ท่าเรอื ถนน และรถไฟ) ไดร้บัการพฒันา 11 รายการ /  

สนามบนิอู่ตะเภาเพิม่ขดีความสามารถ 1 แห่ง /  

ถนนมกีารก่อสรา้งระยะทาง 462.928 กโิลเมตร /  

ทางรถไฟมกีารก่อสรา้ง 2 แห่ง  

ตวัชี้วดัที่ 2 : ศูนยด์จิทิลัไดร้บัการจดัต ัง้ 1 แห่ง 

แนวทางที่ 1.2 : การพฒันาดา้นการศึกษา 

และบคุลากรรองรบันวตักรรมเทคโนโลยขี ัน้สูง 

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อบรมนกัเรยีน นกัศึกษา บคุลากร  

และประชาชนในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

24,222 คน 

 

 

แนวทางที่ 1.3 : การพฒันา 

เขตส่งเสรมิพเิศษอตุสาหกรรม 

และอตุสาหกรรมเกษตร 

ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการ

ไดร้บัการบรกิาร 800 ราย  

 

 

แนวทางที่ 1.4 : การพฒันาเมอืง ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ สิง่แวดลอ้มเมอืง และสาธารณสุข 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

ไดร้บัการพฒันา 15 แห่ง 

ตวัชี้วดัที่ 2 : โรงพยาบาลไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง / ครุภณัฑ์

การแพทย ์จาํนวน 29 รายการ / เครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรค 11 หน่วยงาน 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พื้นทีช่มุชนในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไดร้บั

การพฒันาตามผงัเมอืง 6 พื้นที ่/ วางผงัเมอืงรวมชมุชน 7 ผงั 

แนวทางที่ 1.5 : การพฒันา

ศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ การบรกิาร 

และการอาํนวยความสะดวก 

ตวัชี้วดัที่ 1 : การบรหิารจดัการ 

ในศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ 1 ศูนย ์/ 

สิง่อาํนวยความสะดวก 

ตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัการพฒันา 

1 แห่ง ครุภณัฑ ์3 รายการ 

แนวทางที่ 1.6 :  

การส่งเสรมิการลงทนุใน

อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่า 

การขอรบัการส่งเสรมิ 

การลงทนุ 100,000  

ลา้นบาท 

 

แนวทาง 

กระทรวงกลาโหม 

กองทพัเรอื 

- โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

กระทรวงคมนาคม 

กรมทางหลวง 

- โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

กรมทางหลวงชนบท 

- โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก (EEC) 

สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

- โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแมบ่ทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุม่จงัหวดั 

ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 

- โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอทเีพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัแห่งอนาคต 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง  

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

- โครงการบรหิารสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก 

รฐัวิสาหกจิ 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย  

- โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา  

- โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็ การท่าเรอืสตัหบี  

- โครงการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสรา้งทางคู่ สายชมุทาง 

ศรรีาชา - ระยอง และมาบตาพดุ - ระยอง - จนัทบรุ ี- ตราด – คลองใหญ่ 

งบประมาณ  

99.4990 ลา้นบาท 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการสรา้งแหลง่บ่มเพาะธุรกจิสรา้งสรรคส์ู่สถาบนัการศึกษา 

ส่วนภมูภิาค (เขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก - Eastern Economic 

Corridor Development : EEC) 

- โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการเพิม่ศกัยภาพคนรองรบั 

การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกผ่านการจดัการเรยีนรู ้

ตามหลกัการพฒันาสมอง 

กระทรวงแรงงาน 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

- โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่งและการคา้

ระหวา่งประเทศ  

- โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

และอตุสาหกรรมเทคโนโลยชี ัน้สูงพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก EEC 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- โครงการการพฒันาดา้นการศึกษาและบคุลากรรองรบันวตักรรม

เทคโนโลยขี ัน้สูงใน EEC 

รฐัวิสาหกจิ 

สถาบนัการบนิพลเรอืน 

- โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการบนิเพือ่รองรบัการจดัต ัง้ศูนยฝ์ึกอบรม

บคุลากรดา้นการบนิและอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace 

Training Center, U-Tapao) 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 

- โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบ 

เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม ่การบนิ และหุ่นยนต ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

- โครงการการพฒันาดา้นการศึกษาและ

บคุลากรรองรบันวตักรรมเทคโนโลย ี

ข ัน้สูงใน EEC 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

- โครงการพฒันาพื้นทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

กระทรวงสาธารณสุข 

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข   

- โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ  

กรมควบคุมโรค 

- โครงการพฒันาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 

จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

รฐัวิสาหกจิ 

การประปาสว่นภมูิภาค   

- โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออก 

 

 

 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน 

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที ่

EEC ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตังิาน 

- โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิาร 

เพือ่เสรมิความม ัน่คงในพื้นที ่EEC 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก 

- โครงการบรหิารสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก 

 

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ   

- โครงการชกัจูงการลงทุน 

จากต่างประเทศ 

สาํหรบัเขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก   

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ีกระทรวง  

หรอืทบวง และหน่วยงาน 

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

นายกรฐัมนตร ี

สาํนักงาน

คณะกรรมการนโยบาย 

เขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก 

- โครงการบรหิารสาํนกังาน 

คณะกรรมการนโยบาย 

เขตพฒันาพเิศษ 

ภาคตะวนัออก 

งบประมาณ  

229.8111 ลา้นบาท 
งบประมาณ  

216.6365 ลา้นบาท 
งบประมาณ งบประมาณ  

2,276.9947 ลา้นบาท 

งบประมาณ  

12,010.5333 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

9.1400 ลา้นบาท 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

เพือ่ใหป้ระเทศไทยมกีารคมนาคมและระบบโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธิภาพ นาํไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ และลดตน้ทนุโลจสิตกิส ์โดย

(1) พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนสง่ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ

ท ัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ซึง่จะพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานท ัง้ทางถนน ทางราง ทางนํา้

ทางอากาศ และสิง่อาํนวยความสะดวกในการเปลีย่นรูปแบบการขนสง่ ตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิสาํคญั

เพือ่สรา้งความต่อเนื่องภายในประเทศและเชื่อมโยงไปยงัประตูการขนสง่ (Gateway)

(2) พฒันาระบบขนสง่ผูโ้ดยสารสาธารณะ (รถไฟฟ้า รถโดยสาร เรอืโดยสาร อากาศยาน) เพือ่แกไ้ข

ปญัหาจราจร ควบคู่กบัการกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการบรกิารทีป่ลอดภยัและเป็นสากล

(3) พฒันาระบบบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละหว่งโซอ่ปุทาน

(4) อาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพและเป็นสากล มุง่เนน้การเชื่อมโยงขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกส ์(NSW) ใหส้ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนการนาํเขา้สง่ออกและโลจสิตกิส ์

ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารอย่างสมบูรณ์

(5) เพิม่มลูค่าระบบหว่งโซอ่ปุทานในภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม

(6) พฒันาบรกิารและขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(LSPs) ใหส้ามารถแข่งขนัได ้

(7) พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์อาท ิความเชี่ยวชาญ คุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรม

และเทคโนโลย ีฐานขอ้มลู และระบบการตดิตามประเมนิผล เป็นตน้

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน เกษตรกร ผูป้ระกอบการภาคการผลติ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ท ัว่ประเทศ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมและระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

ทีม่ศีกัยภาพและมขีดีความสามารถในการแข่งขนัทีค่รอบคลมุและสอดรบักนัท ัง้ทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ

และทางราง ตามแผนทีก่าํหนด ตลอดจนตน้ทนุค่าใชจ่้ายดา้นโลจสิตกิสข์องประเทศไทยลดลงและแข่งขนัได ้

กบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ดา้นโลจสิตกิส ์ลดความเหลือ่มล ํา้ ท ัง้ทางดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย สง่เสรมิให ้

ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีม่คีวามปลอดภยัในการเดนิทาง ซึง่นาํไปสูก่ารพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยนื

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงคมนาคม สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 11 กระทรวง 19 หน่วยงาน 3 รฐัวิสาหกจิ

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์

106,828,362,700             

98,808,363,700              



5. แผนภาพความเชื่อมโยง

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12

ตวัชี้วดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรด์า้น : ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

1.1 : สดัส่วนการใชพ้ลงังานข ัน้สุดทา้ยต่อผลติภณัฑม์วลรวม 

ในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พนัตนัเทยีบเท่านํา้มนัดบิ/

พนัลา้นบาท ในปี 2564  

1.2 : สดัส่วนตน้ทนุโลจสิตกิสล์ดลงจากรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 12  

ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ โดยในส่วนของตน้ทนุค่าขนส่ง 

สนิคา้ตํา่กวา่รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ  

ในปี 2564  

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

2.1 : สดัส่วนปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสนิคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ 

เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 1.4 เป็นรอ้ยละ 4 และสดัส่วนปริมาณการขนส่งสนิคา้ทางนํา้ต่อปริมาณการขนส่ง 

สนิคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 12 เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 

2.2 : สดัส่วนของผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 

2.3 : ความสามารถในการรองรบัปริมาณผูโ้ดยสารโดยรวมทีท่่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร 

และท่าอากาศยานในภมูภิาค เพิม่ขึ้นเป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปี ตามลาํดบัในปี 2564  

เป้าหมายที่ 1 :  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

และระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม มเีป้าหมายเพือ่ลด 

ความเขม้การใชพ้ลงังาน (Energy Intensity : EI)  

และลดตน้ทนุโลจสิตกิสข์องประเทศ  

เป้าหมายที่ 2 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นระบบขนสง่  

เพือ่เพิม่ปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทางรางและทางนํา้ และเพิม่ปรมิาณ 

การเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืง รวมท ัง้ขยาย 

ขดีความสามารถในการรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน 

ใน กทม. และภมูภิาคใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ  

เป้าหมายที่ 3 : การพฒันาระบบโลจสิตกิส ์เพือ่ใหป้ระเทศไทยมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ดา้นโลจสิตกิสแ์ละการอาํนวยความสะดวกทางการคา้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น ระบบ National  

Single Window (NSW) สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนการนาํเขา้ส่งออก 

และโลจสิตกิสด์ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ ์บคุลากรดา้นโลจสิตกิส ์

ไดร้บัการพฒันาใหม้ผีลติภาพสูงขึ้น รวมท ัง้การขนส่งสนิคา้ผ่านเขา้ - ออก ณ ด่านการคา้ 

ชายแดนสาํคญัทีเ่ชื่อมต่อกบัโครงขา่ยทางหลกัมปีระสทิธภิาพมากขึ้น  

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

3.1 : อนัดบัดชันีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโลจสิตกิส ์และประสทิธภิาพ 

การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ดขีึ้น  

3.2 : จาํนวนธุรกรรมการใหบ้รกิารการนาํเขา้และส่งออกดว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นรอ้ยละ 100 ในปี 2564 

3.3 : ปรมิาณสนิคา้ทีผ่่านเขา้ - ออก ณ ด่านการคา้ชายแดนทีส่าํคญัเพิม่ขึ้น 

เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ต่อปี  

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 

สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 

เป้าหมายที่ 3 : เพิม่ประสทิธภิาพขดีความสามารถการขนส่ง 

เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) และการพฒันา 

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

อยู่ในแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  

และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 98,808.3637  ลา้นบาท  

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม. และปรมิณฑลจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 /การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 4 ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 /สดัส่วนตน้ทนุ 

ค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศในปี 2564 /การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 15 ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564  /ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานใน กทม.  

และภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปีตามลาํดบัในปี 2564 

ตวัชี้วดัที่ 2 : อนัดบัคุณภาพของโครงสรา้งพื้นฐานของ World Economic Forum (WEF) อยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง 

ตวัชี้วดัที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 3,381.796 กม. 

ตวัชี้วดัที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางราง 1,565.500 กม. 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางนํา้ 12 รายการ 

ตวัชี้วดัที่ 4 : พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยาน 70 รายการ 

กระทรวงคมนาคม 

กรมเจา้ท่า กรมทางหลวง - โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง - โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - อบุลราชธานี 

- โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์ - โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง - โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง - โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุพร - สุราษฎรธ์านี 

กรมการขนสง่ทางบก - โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ - โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง - โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย 

- โครงการสถานีขนส่งสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการขนส่งสนิคา้ - โครงการยกระดบัความปลอดภยับรเิวณทางแยกขนาดใหญ่ - โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค - โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎรธ์านี - ชมุทางหาดใหญ่ - สงขลา 

  ทางถนน (สถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั) - โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค - โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน - โครงการก่อสรา้งทางรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชยั - เชยีงใหม ่

- โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ - โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ - โครงการปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่าง - โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 

  การขนส่งผูโ้ดยสาร - โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ - โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ - โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานทาํงานอตัโนมตั ิบรเิวณจดุตดัทางรถไฟ 

กรมท่าอากาศยาน - โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร - โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร ์

- โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง - โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ - โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว  - โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องนํา้ 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน - โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั  และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

- โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบี่ - โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนน ี  ภายในประเทศและต่างประเทศ - โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบ์ูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 

- โครงการพฒันาท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช - โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบนํา้หนกั - โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎรบ์ูรณะ 

- โครงการปรบัปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน - โครงการก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35  รฐัวิสาหกจิ - โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม - มนีบรุ ี

- โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ    สายธนบรุ ี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย - โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงตลิง่ชนั - ศูนยว์ฒันธรรม 

  ดา้นความปลอดภยัของท่าอากาศยาน กรมทางหลวงชนบท - โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ

- โครงการพฒันาท่าอากาศยานตรงั - โครงการพฒันาโครงข่ายสะพาน - โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงปากนํา้โพ - เด่นชยั

งบประมาณ 

98,384.0022  ลา้นบาท 

เป้าหมาย 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

(Project Based) 

งบประมาณ 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม. และปรมิณฑลจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 /การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 4 ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 /สดัส่วนตน้ทนุ 

ค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศในปี 2564 /การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็นรอ้ยละ 15 ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564  /ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานใน กทม.  

และภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปีตามลาํดบัในปี 2564 

ตวัชี้วดัที่ 2 : อนัดบัคุณภาพของโครงสรา้งพื้นฐานของ World Economic Forum (WEF) อยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 

แนวทางที่ 1.2 : การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง 

ตวัชี้วดัที่ 1 : โครงการทีส่่งเสรมิดา้นความปลอดภยัและมมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 5 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รฐัวิสาหกจิ 

สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

- โครงการพฒันางานดา้นคน้หาและช่วยเหลอื งานนิรภยัการบนิและสอบสวน - โครงการพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยั - โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง  

  ดา้นการบนิพลเรอืนตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)   ในการเดนิอากาศ 

กรมการขนสง่ทางบก 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

- โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ  

  สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

งบประมาณ 

255.6694  ลา้นบาท 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

(Project Based) 

งบประมาณ 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยงแลกเปลีย่นกระบวนการนาํเขา้ส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ ์

ตวัชี้วดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเชื่อมโยงขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G 

เป้าหมาย 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงวฒันธรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม กรมศิลปากร 

- โครงการพฒันาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภณัฑ ์และการออกใบอนุญาตดว้ยระบบ - โครงการพฒันาระบบ NSW การใหบ้รกิารนาํเขา้และส่งออกศิลปโบราณวตัถ ุ

  อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิม่เตมิ  ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

กรมวิชาการเกษตร สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ 

- โครงการพฒันาระบบการรบัชาํระเงนิค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใบรบัรองและใบผ่านด่านยาง - โครงการพฒันาระบบบรกิารการเชื่อมโยงขอ้มลูหน่วยงานภาครฐั  

- โครงการพฒันาโปรแกรมปฏบิตักิาร (Application) สาํหรบัการตรวจสอบคุณภาพยาง   National Single Window (NSW) 

- โครงการพฒันาระบบและปรบัปรุงประสทิธภิาพการเชื่อมโยงขอ้มลูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุโรค 

กรมป่าไม ้ - โครงการพฒันาระบบบรกิารดา้นการป้องกนัควบคุมโรคเชื่อมโยงขอ้มลู 

- โครงการพฒันาระบบอนุญาตส่งออกสนิคา้ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้  กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) 

งบประมาณ 

64.6438  ลา้นบาท 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

(Project Based) 

งบประมาณ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

- โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่าระบบห่วงโซอปุทานและเชื่อมโยงการคา้สู่รูปแบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์

ตวัชี้วดัที่ 1 : ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2562 

ลดลง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 

งบประมาณ 

37.9590  ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) 
เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

งบประมาณ 

18.7579  ลา้นบาท 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

(Project Based) 

งบประมาณ 

กระทรวงพาณิชย ์

กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

- โครงการส่งเสรมิการพฒันาบรกิารและขยายเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิารและขยายเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(LSPs) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหวา่ง LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และผูป้ระกอบการคา้ระหวา่งประเทศ

ไมน่อ้ยกวา่ 250 คู่ 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

- โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละระบบอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

- โครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรม 

  และเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล) 

สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

แนวทางที่ 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบคุลากร วจิยั  

นวตักรรมและเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบคุลากร  

วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล) 5 รายการ 

งบประมาณ 

47.3314  ลา้นบาท 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

ประเทศมรีะบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐาน

และระบบนิเวศทีเ่อื้ออาํนวยต่อการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิเพือ่สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึ

และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั บคุลากรทกุกลุม่ไดร้บัการพฒันาทกัษะความรูท้ีเ่หมาะสม

ต่อการดาํเนินชวีติและการประกอบอาชพี รวมถงึมกีารบูรณาการทาํงานภาครฐัเพือ่นาํไปสู่

การเป็นรฐับาลดจิทิลั

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

1) สาํนักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 12 กระทรวง 29 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั

4,150,206,900               

3,044,821,300               

เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิลั

สนบัสนุนการบูรณาการฐานขอ้มลูภาครฐั ขอ้มลูสถติ ิระบบเชื่อมโยงและการใหบ้รกิารภาครฐั

สรา้งความม ัน่คงปลอดภยัและป้องกนัอาชญากรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะ

ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่ประชาชนและผูท้าํงานทกุสาขาอาชพี เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

เชงิดจิทิลัและสรา้งความม ัน่ใจในการใชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินธุรกจิท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน นกัเรยีน นกัศึกษา

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ



5. แผนภาพความเช่ือมโยง

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12  

เป้าหมายที่ 5 : การพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั ขยายโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลมุ 

ท ัว่ประเทศ และสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิดจิทิลัรายใหมเ่พิม่ขึ้น พฒันาระบบความม ัน่คงปลอดภยั 

ทางไซเบอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพมาตรฐานสากลรบัมอืภยัคุกคามทางออนไลน ์

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยเปลีย่นผ่านไปสู่การเป็นประเทศทีข่บัเคลือ่นและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี

ดจิทิลั (Digital Transformation) ในทกุภาคส่วนของระบบเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเตม็ศกัยภาพ 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่  

5.1 : อนัดบัความพรอ้มใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (NRI) ดขีึ้น 

5.2 : จาํนวนหมูบ่า้นทีม่อีนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเขา้ถงึเพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 30 เป็นมากกวา่รอ้ยละ 85  

5.3 : จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกจิดจิทิลัเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ราย  

5.4 : จาํนวนหน่วยงานภาครฐัมรีะบบความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 47  

เป็นมากกวา่รอ้ยละ 80  
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยเปลีย่นผ่านไปสู่การเป็นประเทศทีข่บัเคลือ่นและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Transformation) ในทกุภาคส่วนของระบบเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเตม็ศกัยภาพ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผลการจดัอนัดบัความพรอ้มดา้นดจิทิลั Networked Readiness Index (NRI) ดขีึ้นไมน่อ้ยกวา่ 5 อนัดบั ตามการจดัอนัดบัของ World Economic Forum (1) 
เป้าหมายแผนงาน

บูรณาการ 

แนวทาง 

 แนวทางที่ 1 ยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐานและสรา้งโอกาส 

ในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจทิลั เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติและ

สรา้งรายไดส้าํหรบัประชาชนทกุกลุม่  

ตวัชี้วดัที่ 1 : โรงเรยีน โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล และศูนยด์ิจทิลัชมุชน ที่มีการ

เขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงไดร้อ้ยละ 70 

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนบรกิารของภาครฐัที่ต่อยอดการพฒันาจากโครงข่ายภาครฐั 

ไม่นอ้ยกว่า 2 เรื่อง 

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนหมู่บา้นที่คา้ขายสนิคา้ชุมชนออนไลนเ์พิม่ขึ้น 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 และมูลค่าการคา้ขายสนิคา้ชมุชนเพิม่ขึ้น 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (2) 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

(Project Based) 

แนวทางที่ 2 บูรณาการการทาํงานและการบริการของภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดิจทิลั  

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนบรกิารหรอืฐานขอ้มูลที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดิจทิลั อย่างนอ้ย 9 

ดา้น 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผลการจดัลาํดบั Global Open Data Index ดีขึ้น 2 อนัดบั (2) 

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนการวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ของภาครฐั (Big data analytics) ไม่นอ้ยกว่า 5 เรื่อง 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

สาํนกังานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

- โครงการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่ชมุชน 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายเพือ่ประโยชนส์าธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2 

กระทรวงวฒันธรรม 

กรมศิลปากร 

- โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นสู่ศูนยด์จิทิลัชมุชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

- โครงการพฒันาสุขภาพดว้ยเศรษฐกิจดจิทิลัแบบบูรณาการ 

 แนวทางที่ 3 พฒันากาํลงัคนและประชาชนสูย่คุ

ดิจทิลั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนกาํลงัคนดา้นดิจทิลัระดบัอาชีพ

และเชี่ยวชาญ (Professional & Specialist) 

เพิม่ขึ้น 5,000 คน (2) 

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพดิจทิลัไม่นอ้ยกว่า 40,000 คน 

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนผูไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะความ

เขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีิจทิลั หรอื Digital 

Literacy ไม่นอ้ยกว่า 100,000 คน 

แนวทางที่ 4 สรา้งระบบนิเวศที่เอื้ออาํนวยต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกจิ

ดิจทิลั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนสนิคา้และบรกิารที่มีนวตักรรมดิจทิลั 

ตามกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุม่ (S-curve)  

ไม่นอ้ยกว่า 2 เรื่อง 

ตวัชี้วดัที่ 2 : มูลค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์ีอตัราการเติบโตเพิม่ขึ้น ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดัที่ 3 : ผลการจดัอนัดบั  Global Cybersecurity Index โดย ITU อยู่

ใน 20 อนัดบัแรก  

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั 

งบประมาณปี 2562  จาํนวน 3,044.8213 ลา้นบาท 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการยกระดบัความสามารถและสรา้งความพรอ้มของ

บคุลากรเพือ่ส่งเสรมิรฐับาลดจิทิลั (Government Digital 

Skills) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

-  โครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูและทกัษะ 

ดา้นดจิทิลัสู่อตุสาหกรรม 4.0 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

สาํนกังานปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

- โครงการศูนยข์อ้มลู BigData และวเิคราะหอ์าชญากรรมทางเทคโนโลย ี

เพือ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน สงัคม และความม ัน่คงของชาต ิ

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการส่งเสรมิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ย่างย ัง่ยนื (Thailand e - Commerce 

Sustainability) 

- โครงการสนบัสนุนการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจดจิทิลัอย่างม ัน่คงปลอดภยั (Cybersecurity 

Missions) 

-  โครงการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวธิีอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Trade Facilitation) 

- โครงการจดัทาํขอ้มลูเพือ่กาํหนดยุทธศาสตรก์ารทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics) 

- โครงการสรา้งความตระหนกัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้สรมิสรา้งรายไดแ้ละรูเ้ท่าทนั 

ภยัคุกคามไซเบอร ์(Internet for Better Life) 

กระทรวงพาณิชย ์

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

- โครงการพาณิชยด์จิทิลัเพือ่พฒันาและส่งเสรมิ SMEs สู่สากล 

 (Cross Border e-Commerce Promotion) 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการส่งเสรมิการใชง้านภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลัดว้ยขอ้มลู

เชงิตาํแหน่งความละเอยีดสูง 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 

สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

- โครงการพฒันาการใหบ้รกิารผูบ้รโิภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหาร 

จดัการขอ้มลูการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

- โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

สาํนักงานพฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน) 

 - โครงการพฒันาระบบเครอืข่ายสือ่สารขอ้มลูเชื่อมโยงหน่วยงาน 

ภาครฐั (Government Information Network : GIN) 

 -  โครงการจดัทาํแนวทาง มาตรฐานและขอ้เสนอแนะการพฒันา 

รฐับาลดจิทิลั (Digital Government Transformation) 

-  โครงการพฒันาระบบคลาวดภ์าครฐั (Government Cloud : (G-Cloud) 

-  โครงการใหบ้รกิารซอฟแวรผ์่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตภาครฐั (G-SaaS) 

-  โครงการบูรณาการเชื่อมโยงขอ้มลูและระบบงานภาครฐั  

(e - Government Platform) 

- โครงการศูนยก์ลางบรกิารภาครฐัสาํหรบัประชาชน (GovChannels) 

- โครงการพฒันาศูนยข์อ้มลูขนาดใหญ่ของภาครฐั (Government Big Data Analytics 

Center) 

- โครงการศูนยข์อ้มลูภาครฐั (Government Data Center) 

กระทรวงการคลงั 

กรมธนารกัษ ์

- โครงการศูนยบ์ริหารจดัการราคาประเมนิทรพัยส์นิแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

- โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 

กรมปศสุตัว ์

- โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 

กรมสง่เสริมการเกษตร 

- โครงการขึ้นทะเบยีนและปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกร 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิิทลั 

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

- โครงการพฒันาระบบบรกิารภาครฐั 

กระทรวงคมนาคม 

สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

- โครงการบูรณาการการทาํงานและการบรกิารของภาครฐั 

สู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

สาํนักงานปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

- โครงการจา้งทีป่รกึษาพฒันาระบบใหบ้รกิารขอ้มลูกลางสาํหรบัธุรกรรม 

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

กระทรวงพาณิชย ์

สาํนักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ 

- โครงการพฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศเชงิลกึ 

ดา้นเศรษฐกจิการคา้ 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

- โครงการบูรณาการระบบขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ 

กระทรวงสาธารณสุข 

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

- โครงการพฒันาสุขภาพดว้ยเศรษฐกจิดจิทิลัแบบบูรณาการ 
กรมควบคุมโรค 

- โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบั 
การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยัสุขภาพ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

- โครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูและทกัษะ 
ดา้นดจิทิลัสู่อตุสาหกรรม 4.0 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- โครงการพฒันาระบบการอนุญาตและกาํกบัดูแล  
แบบดจิทิลั บนฐานขอ้มลูหนึ่งเดียว 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางเพือ่การบูรณาการขอ้มลู

สารสนเทศ 
กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

- โครงการพฒันาระบบบรกิาร ดา้นอตุสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมอืงแร่ 

- โครงการพฒันาระบบเพือ่การตดัสนิใจในการบรหิารจดัการและการ

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ 

สาํนักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย 

- โครงการการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) 
สาํหรบัอุตสาหกรรมออ้ยและนํา้ตาลทราย 

สาํนักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

- โครงการการบริการจดัการขอ้มลูสาํหรบัการบูรณาการขอ้มลู
อตุสาหกรรม 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และ

หน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงการระบบจดัเก็บและจดัการฐานขอ้มลู ดเีอน็เอ สาํหรบั
หอ้งปฏบิตัิการ (LIMS) 

541.8062 ลา้นบาท 2,115.9527 ลา้นบาท 91.8613 ลา้นบาท 295.2011 ลา้นบาท งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ 

สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

หมายเหต ุ

 (1) การกาํหนดตวัชี้วดั Networked Readiness 

Index (NRI) สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดัของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 และกรณี 

ที ่World Economic Forum ไม่มกีารประกาศผลใช ้

ตวัชี้วดัเทยีบเคยีงตามการจดัอนัดบัความสามารถในการ

แข่งขนัดา้นดจิทิลัของโลก โดยกาํหนด 

ค่าเป้าหมายของ Internation Institute for 

Management Development (IMD) ดขีึ้น  

ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั 

(2) กรณีโครงการทีใ่ชจ้่ายจากเงนินอกงบประมาณ

ดาํเนินการในลกัษณะบูรณาการขบัเคลือ่นและใช ้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม

16,446,082,700              

15,778,197,000              

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

โดยสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมทีใ่ชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชยไ์ดจ้รงิ และตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของภาคการผลติและบรกิาร สามารถใชแ้กป้ญัหาและส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

อย่างมนียัสาํคญั รวมท ัง้เป็นพื้นฐานในการสรา้งขดีความสามารถทางความรูท้างดา้นวชิาการ เทคโนโลยฐีาน และ

สรา้งนวตักรรมทางสงัคมใหเ้ป็นรากฐานของประเทศสาํหรบัการเตบิโตในระยะยาว ส่งเสรมิการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานทีเ่อื้อต่อการวจิยัและนวตักรรม มุง่เนน้การพฒันาบคุลากรใหม้คุีณภาพ และพฒันาระบบวจิยัและ

นวตักรรมใหม้คีวามเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัง้ประเทศ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

ประเทศไทยมผีลงานวจิยัและนวตักรรมทีม่คุีณภาพ สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

สามารถเพิม่ขดีความสามารถของภาคการผลติและบรกิาร และลดการนาํเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ

ตลอดจนแกไ้ขปญัหาสงัคม และสรา้งความม ัน่คงของชมุชน และมบีคุลากรวจิยัและนวตักรรมทีม่คุีณภาพ

ตรงกบัความตอ้งการของทกุภาคส่วน และมโีครงสรา้งพื้นฐานทีเ่อื้อต่อการวจิยัและนวตักรรม

รองรบัการพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื



4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

 หน่วยงานเจา้ภาพ : สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน     

 ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

 1) สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 2) สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

  หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 14 กระทรวง 134 หน่วยงาน 2 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี

  กระทรวงหรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี2 หน่วยงานของรฐัสภา 

  2 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 5 รฐัวสิาหกจิ 1 สภากาชาดไทย 

  และ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน (รวมทัง้สิ้น 149 หน่วยงาน)
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ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

เป้าหมายที่ 2 : เพิม่ความสามารถในการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่ยกระดบั 

                 ความสามารถการแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิาร และคุณภาพชวีติของประชาชน 

เป้าหมายที่ 1 : การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่

                 ทางเศรษฐกจิ

เป้าหมายที่ 2 : การวจิยัและนวตักรรม 

                 เพือ่การพฒันาสงัคมและ      

                 สิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายที่ 3 : การวจิยัและนวตักรรม 

                 เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน    

                 ของประเทศ 

เป้าหมายที่ 4 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร  

                 และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัชี้วดัของแผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 

5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยทุธศาสตรท์ี่ 8 : การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่ความเขม้แขง็ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12   

1.3 : สดัส่วนการลงทนุการวจิยัและพฒันาในอตุสาหกรรม  

      ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ เพิม่เป็นรอ้ยละ 55 

2.2 : ผลงานวจิยัและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูนาํไปใชใ้นการสรา้งมลูค่า 

      เชงิพาณิชยใ์หก้บัภาคการผลติและบรกิาร และภาคธุรกิจ  

      มจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของผลงานท ัง้หมด 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

1.3 : สดัส่วนการลงทนุการวจิยัและพฒันา 

  ในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย    

      ของประเทศ เพิม่เป็นรอ้ยละ 55         

 2.4 : นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมสาํหรบั     

   ผูสู้งอายุและผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 

   มจีาํนวนเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ 1 เท่าตวั 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

1.3 : สดัส่วนการลงทนุงานวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้ง/สะสม 

  องคค์วามรู ้เพิม่เป็นรอ้ยละ 25 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

1.3 : สดัส่วนการลงทนุระบบโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบมาตรฐาน เพิม่เป็นรอ้ยละ 20 

1.4 : จาํนวนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

2.3 : มลูค่าการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลสาํหรบัค่าใชจ้่ายวจิยัและพฒันา มจีาํนวนเพิม่ขึ้น      

  ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ต่อปี 
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26. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

27. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั 

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

28. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

29. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

30. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

31. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

32. มหาวทิยาลยัมหิดล

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

33. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

    -   โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

34. มหาวทิยาลยับูรพา

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

35. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

36. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

37. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

38. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ  

39. มหาวทิยาลยัขอนแกน่

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ  

40. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ  

41. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ

   -  โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย 

   ของประเทศ 

42. มหาวทิยาลยัศิลปากร

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

43. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

44. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

  

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม  

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 15,778.1970 ลา้นบาท 

                             

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ  
 ตวัชี้วดัที่ 1  : จาํนวนตน้แบบกึ่งอตุสาหกรรม/บรกิาร ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของโปรแกรมทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนท ัง้หมด 

 ตวัชี้วดัที่ 2  : จาํนวนผลงานวจิยัและเทคโนโลยทีีถ่กูนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของผลงานท ัง้หมด 

แนวทางที่ 1.1 : ส่งเสรมิใหเ้อกชนร่วมลงทนุดา้นวจิยัและนวตักรรมผ่านโปรแกรมยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย  

      (Spearhead) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนเอกชนร่วมลงทนุในโปรแกรมยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)  

               อย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 ทกุโปรแกรม 

งบประมาณ 796.9110 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.2 : สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผลงานวจิยัและเทคโนโลยทีีแ่ลว้เสรจ็พรอ้มนาํไปใชป้ระโยชนใ์นภาคการผลติและบรกิารและภาคธุรกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของผลงานท ัง้หมด 

เป้าหมาย

   แผนงานบูรณาการ 

หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบโครงการ

(Project Based)

งบประมาณ 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

- โครงการวจิยัและนวตักรรมขนาดใหญ่ เพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

2. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาติ

แนวทาง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมประมง

-  โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง

2. กรมหม่อนไหม 

-  โครงการวจิยัและนวตักรรมหมอ่นไหมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

3. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรและ

        นวตักรรมจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่บนพื้นทีสู่ง 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

-   โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

2. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

 -  โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

3. สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันากลุม่อุตสาหกรรมอวกาศและการบนิ

-  โครงการวจิยัวทิยาศาสตรอ์วกาศ 

-  โครงการพฒันาดาวเทยีมวจิยัอวกาศ 

4. สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิของประเทศ

   ดว้ยเทคโนโลยซีนิโครตรอน    

5. สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการพฒันาเครื่องมอืวดัสาํหรบัติดตัง้บนดาวเทยีมเพือ่การศึกษา วจิยัโลก

และวทิยาศาสตรอ์วกาศ     

6. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

      -  โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายดา้นชวีวทิยาศาสตร ์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ  

1. มหาวทิยาลยันเรศวร

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

2. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

3. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

4. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

5. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

 -   โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

6. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

 -   โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

งบประมาณ 2,828.0516 ลา้นบาท 

7. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

    -   โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ  

11. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

12. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ  

14. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ  

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดั ปทมุธานี

   -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ

21. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

22. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

23. มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

24. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

   - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

25. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

  - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. สาํนักงานคณะกรรมการออ้ยและ 

นํ้าตาลทราย

-  โครงการสรา้งนวตักรรมเพือ่การผลติ

        ออ้ยพนัธุใ์หมแ่ละส่งเสริมออ้ยพนัธุด์ี 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน  

1. กองทนุสนับสนุนการวจิยั 

 - กองทนุสนบัสนุนการวจิยั 
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม (ต่อ)

 

  

 

เป้าหมายที่ 2 : การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนตน้แบบ/นวตักรรมทางสงัคม ทีพ่รอ้มนาํไปกาํหนดเป็นนโยบาย ทดแทนการนาํเขา้หรอืใชแ้กป้ญัหา หรอืพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 50 ของแผนงาน                

 ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนองคค์วามรู ้นโยบาย นวตักรรม ทีห่น่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน สงัคม ชมุชน พรอ้มนาํไปใชป้ระโยชน ์ถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีหรอืกาํหนดเป็นนโยบายในการดาํเนินงานขององคก์ร รอ้ยละ 50 ของแผนงาน 

แนวทางที่ 2.1 : ส่งเสรมิงานวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่พฒันา แกป้ญัหาสงัคม

และสิง่แวดลอ้มตามโปรแกรม

ยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 

เรื่องเร่งด่วน และตามนโยบายรฐั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผลงานวจิยัที่

แลว้เสรจ็พรอ้มนาํไปประยุกตเ์ป็น

นวตักรรมทางสงัคม นโยบาย และ

นวตักรรมสาํหรบัผูสู้งอายุ และ 

ผูพ้กิาร ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50  

ของผลงานท ัง้หมด 

งบประมาณ  

1,113.2012  ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.2 : สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็สาํคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผลงานวจิยัทีแ่ลว้เสร็จพรอ้มนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืนาํไปใชป้ระโยชนท์างดา้นสงัคม ชมุชน รอ้ยละ 50 ของผลงานท ัง้หมด 

งบประมาณ 4,500.7078 ลา้นบาท 

แนวทาง 

งบประมาณ 

เป้าหมาย

แผนงานบูรณาการ 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 

1. ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์

 -  โครงการวจิยัสมองเสือ่มอลัไซเมอร ์

    ครบวงจรในคนไทย 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัเรอื

- โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่การ 

  ป้องกนัประเทศ 

2. สถาบนัเทคโนโลยปี้องกนัประเทศ

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันา

       เพือ่การป้องกนัประเทศ  

กระทรวงการคลงั  

1. สาํนักงานบรหิารหนี้สาธารณะ

 - โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกจิ

      และการบรหิารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  

1. สถาบนัการพลศึกษา

 - โครงการบรหิารงานวจิยั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์

- โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถ

  นาํไปแกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แขง็ 

  ดา้นสงัคม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว 

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี

  การผลติขา้ว 

2. กรมประมง 

- โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้งความ

  เขม้แขง็ดา้นการประมง 

3. กรมพฒันาที่ดิน 

- โครงการวจิยัและพฒันาที่ดนิอย่างย ัง่ยนื

4. กรมวชิาการเกษตร 

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ

  นวตักรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเพือ่ใช ้ 

  ประโยชนพ์ฒันาสงัคม ชมุชน และ  

  สิง่แวดลอ้ม  

5. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการวจิยัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

  ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

  ของชมุชนบนพื้นที่สูง  

2. สาํนักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

-  โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์

   เทคโนโลย ีและนวตักรรม ดา้น  

   ความปลอดภยั จากพลงังาน 

   นิวเคลยีรแ์ละรงัส ี

3. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

-  โครงการวจิยัมุง่เป้าตอบสนองความ

   ตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

-  โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

   พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง 

   นวตักรรมหรอืใชป้ระโยชน ์

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    -   โครงการผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด  

  เทคโนโลย ี

2. มหาวทิยาลยันเรศวร

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

    การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   

4. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 -  โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

    การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

    การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

6. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

7. มหาวทิยาลยันราธิวาสรานครินทร ์

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

    การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

8. มหาวทิยาลยันครพนม 

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

9. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

    การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบโครงการ

(Project Based)

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

2. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งขาติ

6. สาํนักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร

(องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการสนบัสนุนทนุวจิยัดา้น

การเกษตรมุง่เป้าตอบสนองความ

ตอ้งการในการพฒันาประเทศ  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

1. กรมทรพัยากรนํ้า

-  โครงการพฒันาองคค์วามรูแ้ละ

   เทคโนโลยดีา้นทรพัยากรนํา้ 

2. กรมป่าไม ้

 -  โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้

 -  โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง

       ฐานความรูใ้นงานดา้นป่าไม ้

    -  โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรม 

   ในงานดา้นป่าไม ้

3. กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

 -  โครงการวจิยั พฒันา เทคโนโลยแีละ

    นวตักรรมในการจดัการดา้น  

    สิง่แวดลอ้ม 

4. สาํนักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน

 ชีวภาพ(องคก์ารมหาชน)

 -  โครงการพฒันาขอ้มลูความหลากหลาย

    ทางชวีภาพเพือ่การต่อยอดและ 

       ใชป้ระโยชนท์างเศรษฐกจิ 

กระทรวงยุตธิรรม  

1. สาํนักงานกจิการยุตธิรรม

-  โครงการวจิยัเพือ่การพฒันา

  กระบวนการยุติธรรม 

2. สถาบนัเพือ่การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

(องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาองค ์

   ความรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐานและ 

   พฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

   รวมท ัง้หลกันิติธรรมของประเทศไทย 

   และประเทศในกลุม่อาเซยีน 

กระทรวงวฒันธรรม  

1. กรมสง่เสริมวฒันธรรม 

-  โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนการวจิยั

   ทางวฒันธรรม  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

-  โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่

   แกป้ญัหา สรา้งความเขม้แขง็ดา้น 

   สงัคมชมุชน และความม ัน่คง 

10. มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

  - โครงการการวจิยัและนวตักรรม  

    เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

11. มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

12. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

13. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

14. มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

15. มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

16. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

17. มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

18. มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

19. มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

20. มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

21. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

22. มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรอียุธยา

     - โครงการการวจิยัและนวตักรรม  

    เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

23. มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

24. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

  เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

25. มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์

 ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 จงัหวดัปทุมธานี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

26. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

27. มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูกต็ 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

28. มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

29. มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

  เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

30. มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

31. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

32. มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

  เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

33. มหาวิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

34. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

35. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

  เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

36. มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

  เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

37. มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

  เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

สว่นราชการไม่สงักดั

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

กระทรวงหรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใต ้

การควบคุมดูแลของ

นายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงาน

คณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ 

 - โครงการบริหาร  

   แผนและ  

   งบประมาณ  

   แบบบูรณาการ 

   ทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ์    

38. มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

39. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 ธญับรุี 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

40. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 ตะวนัออก

 -  โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

41. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 พระนคร 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

42. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 รตันโกสนิทร ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

43. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ลา้นนา

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

44. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 ศรวีชิยั 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

45. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

อสีาน

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

46. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

47. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

48. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

 เกลา้ธนบรุ ี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

49. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

50. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

 ราชวทิยาลยั 

 - โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

51. มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

52. มหาวิทยาลยัมหดิล

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

53. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม 

 เกลา้พระนครเหนือ 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

54. มหาวิทยาลยับูรพา

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

55. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

 คุณทหารลาดกระบงั 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

56. มหาวิทยาลยัพะเยา

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

57. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

58. มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

59.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

60. มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่แกป้ญัหาหรอืสรา้งความ 

เขม้แขง็ดา้นสงัคม ชมุชน

ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติ 

ประชาชนตามยุทธศาสตรข์อง 

ประเทศ 

61. มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม 

 เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

62. มหาวิทยาลยัศิลปากร

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

63. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

64. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

65. สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้

 และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 

 - โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองค์

   ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข  

1. กรมการแพทย ์

- โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพ

  ไดร้บัการศึกษาวจิยั 

2. กรมควบคุมโรค 

- โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการ

  ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  

3. กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก

- โครงการวจิยันวตักรรมเพือ่

  เสรมิสรา้งความรูใ้นการดูแลสุขภาพ   

 ดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทย ์ 

 ทางเลอืกและสมนุไพร 

4. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

- โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยั

พฒันาและนวตักรรมดา้น 

วทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีม่คีวาม 

เป็นเลศิ 

5. กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

- โครงการวจิยัพฒันายกระดบั 

ศกัยภาพและคุณภาพระบบบรกิาร

สุขภาพ 

6. กรมสุขภาพจติ

- โครงการวจิยัและพฒันาดา้น

สุขภาพจติ 

7. กรมอนามยั 

- โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้น 

ส่งเสรมิสุขภาพและอนามยั

สิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการมสีุขภาพ

ดขีองประชาชนทกุกลุม่วยั 

8. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข

- โครงการวจิยัเพือ่พฒันาทาง

ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

9. สถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

- โครงการการวจิยัเพือ่พฒันาระบบ  

 การแพทยฉ์ุกเฉิน 

10. สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ

( องคก์ารมหาชน)

-  โครงการศึกษาและจดัทาํ

      ขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นวคัซนี 

สว่นราชการไม่สงักดั  

สาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอื

ทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ 

   - โครงการบริหารแผนและ   

   งบประมาณแบบบูรณาการที่มุง่  

   ผลสมัฤทธิ์ 

2. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ

- โครงการการวจิยัเพือ่พฒันา

สงัคมและความม ัน่คง 

หน่วยงานของรฐัสภา  

1. สถาบนัพระปกเกลา้

- โครงการการสรา้งองคค์วามรู ้

    ในการพฒันาประชาธิปไตย 

รฐัวสิาหกจิ 

1. การเคหะแห่งชาติ
-  โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง

   องคค์วามรูท้ีส่ามารถนาํไป  

   แกไ้ขปญัหาและสรา้งความ 

  เขม้แขง็ดา้นสงัคม 

2. สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

- โครงการวจิยัและนวตักรรม

  เพือ่การพฒันาสงัคมและ  

  สิง่แวดลอ้ม 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน  

1. กองทนุสนับสนุนการวจิยั
-  กองทนุสนบัสนุนการวจิยั

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 

1. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติแห่งชาติ

- โครงการส่งเสรมิการวจิยั และพฒันางานดา้นการ

  ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

2. สาํนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

- โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้พือ่

  ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 3 : การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

  ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผลงานวจิยัสามารถถกูนาํไปใชอ้า้งองิในระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิรอ้ยละ 50 ของแผนงาน 

  ตวัชี้วดัที่ 2 :จาํนวนผลงานวจิยัทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาการดาํเนินงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50 ของแผนงาน 

แนวทางที่ 3.1 : สนบัสุนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผลงานวจิยัทีแ่ลว้เสร็จพรอ้มยืน่ตพีมิพร์ะดบัชาต ิและนานาชาต ิหรอื ยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัร รอ้ยละ 50 ของแผนงาน 

งบประมาณ 2,094.2653 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 3.2 : สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรอืพฒันาศกัยภาพการทาํงาน           

ของหน่วยงาน 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผลงานวจิยัแลว้เสรจ็พรอ้มนาํไปเป็นแนวทางแกไ้ขปญัหาการดาํเนินงาน           

               ของหน่วยงาน รอ้ยละ 50 ของแผนงาน 

งบประมาณ 206.6838 ลา้นบาท 

กระทรวงการคลงั  

1. สาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั 

- โครงการการวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และ 

  เศรษฐกจิ เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว

- โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว

2. กรมประมง

- โครงการวจิยัและพฒันาการประมง

3. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี

  ฝนหลวง 

4. กรมพฒันาที่ดิน 

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ

  ทางดา้นดนิ 

- โครงการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งและสะสม  

  องคค์วามรูท้างดา้นการพฒันาทีด่นิ 

- โครงการวจิยัประยุกตแ์ละต่อยอดงาน  

  วชิาการดา้นพฒันาทีด่ินเพือ่แกป้ญัหาให ้

  กบัเกษตรกร 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่าและพนัธุพ์ชื

- โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบรหิาร

  จดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ี่เสือ่มสภาพ 

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและ

  เครื่องประดบัดว้ยนวตักรรมและ 

  เทคโนโลย ีสู่การเป็นศูนยก์ลางอญัมณีและ 

  เครื่องประดบัโลก 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี

  นิวเคลยีร ์

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สาํนักงานปลดักระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู้่ 

 การพฒันาการศึกษา 

2. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

     การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

     การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

9. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

     การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

10.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

   การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

11. มหาวิทยาลยัพะเยา 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

    การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

12. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

       การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

สว่นราชการไม่สงักดั สาํนักนายกรฐัมนตร ี

กระทรวงหรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้   

การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ
- โครงการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

  ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนักนายกรฐัมนตรี  

1. ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ

 สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว

- โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว

2. กรมปศสุตัว ์

- โครงการวจิยัและนวตักรรมดา้นปศุสตัว ์

3. กรมพฒันาที่ดิน 

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ

  ทางดา้นดนิ 

- โครงการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งและสะสม 

  องคค์วามรูท้างดา้นการพฒันาทีด่นิ  

4. กรมวชิาการเกษตร 

-  โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเพือ่ใช ้

ประโยชนพ์ฒันาสงัคม ชมุชน และ

สิง่แวดลอ้ม

5. กรมหม่อนไหม

- โครงการวจิยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งองค ์

  ความรูด้า้นหมอ่นไหม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

- โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้

  ในการจดัการทรพัยากรทางทะเลและ  

  ชายฝัง่ 

- โครงการศึกษาการเพิม่มลูค่าการผลติ  

  ทรพัยากรและศกัยภาพการกกัเกบ็สาร  

  มลพษิของป่าชายเลนและป่าชายฝัง่ 

กระทรวงวฒันธรรม  

1. กรมศิลปากร

- โครงการศึกษาวจิยัดา้นมรดก

  ศิลปวฒันธรรม 

2. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

- โครงการวจิยัทางการศึกษาดา้น

  ศิลปวฒันธรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

- โครงการวจิยัและนวตักรรมเพื่อสรา้ง

องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศและขดี

ความสามารถทางเทคโนโลย ี

2. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ 

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีาน 

  ทีส่าํคญั  

3. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียรแ์ห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์

4. สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน 

(องคก์ารมหาชน)

- โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

 พื้นฐานใหมน่าํไปสู่การต่อยอดงานวจิยั 

5. สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

- โครงการพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

2. มหาวทิยาลยันเรศวร

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

3. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

4. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

5. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

6. สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั

- โครงการวจิยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

7. มหาวทิยาลยันครพนม

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

8. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

  องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

เป้าหมาย

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบโครงการ

(Project Based)

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

2. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาติ

งบประมาณ 

หน่วยงานของรฐัสภา  

1. สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทน 

ราษฏร

- โครงการงานวจิยัและนวตักรรม 

  เพือ่พฒันาศกัยภาพของ

กระบวนการนิติบญัญตัิ 

หน่วยงานของศาล  

1. สาํนักงานศาลปกครอง 
 - โครงการวจิยัระบบไต่สวนกบัการ

   พจิารณาพพิากษาคดขีองศาลใน  

   ประเทศไทย: แนวคิดทีม่าของ  

  ต่างประเทศและทศิทางการใชใ้น    

  ศาลไทย  

2. สาํนักงานศาลรฐัธรรมนูญ
 -  โครงการวจิยั

รฐัวสิาหกจิ  

1. องคก์ารสวนสตัว ์

- โครงการการสรา้งความเป็นเลศิใน

    การวจิยัสตัวป์่า 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

- โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสม  

  องคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

10. มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

11. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

12. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

13. มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

14. มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ 

 เจา้พระยา 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

15. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

16. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

17. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

18. มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

19. มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

20. มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

21. มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

22. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

23. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

24. มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

25. มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

26. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

27. มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

28. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 ธญับรุี 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

29. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 พระนคร 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

30. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 รตันโกสนิทร ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

31. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 ลา้นนา 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

32. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 ศรวีชิยั 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

33. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 สุวรรณภมูิ 

 -โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

34. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ

  สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

35. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

 การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

36. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ

  สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

37. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

 ธนบรุ ี

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

38. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ 

  สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

39. มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ  

 สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

40. มหาวิทยาลยัมหดิล

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

41. มหาวิทยาลยับูรพา

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ 

  สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

42. มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ

  สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

43. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

44. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

-  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

45. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

 ทหารลาดกระบงั 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

 การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

46. มหาวิทยาลยัพะเยา

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ 

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ  

47. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่  

  การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน 

  ของประเทศ  

48. มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ 

49. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

   เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน 

   ของประเทศ 

50. มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

   เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน 

   ของประเทศ  

51. มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

   เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน 

   ของประเทศ  

52. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

   เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน 

    ของประเทศ  

53. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 - โครงการการวจิยัและนวตักรรม

   เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน 

   ของประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข  

1. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

- โครงการองคค์วามรูง้านวจิยัพฒันา

และนวตักรรม ดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยท์ีม่คีวามเป็นเลศิทาง

วชิาการ

2. กรมสุขภาพจติ
-   โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสุขภาพจติ 

3. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข

-  โครงการวจิยัเพือ่พฒันาระบบสุขภาพ

ในการต่อยอดองคค์วามรู ้ 

4.สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

-  โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการ

วจิยัพฒันาวคัซนีของประเทศ

อย่างย ัง่ยนื  

รฐัวสิาหกจิ 

 1. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

- โครงการส่งเสรมิการวจิยั และ

   พฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชื  

   และความหลากหลายทาง  

   ชวีภาพ 

  - โครงการศึกษาคน้ควา้และ  

   พฒันาองคค์วามรูท้างดา้น 

        พฤกษศาสตร ์ 

  2.. องคก์ารสวนสตัว ์

  - โครงการการสรา้ง 

   ความเป็นเลศิในการวจิยัสตัวป์่า 

3. สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

    - โครงการวจิยัและนวตักรรม  

     เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน  

     ของประเทศ 

4. องคก์ารพพิธิภณัฑว์ิทยาศาสตร ์

แห่งชาติ 

 - โครงการศึกษาวจิยัและรวบรวม

   องคค์วามรูด้า้นธรรมชาติ 

สภากาชาดไทย  

1. สภากาชาดไทย
- โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน  

1. กองทนุสนับสนุนการวจิยั 

- กองทนุสนบัสนุนการวจิยั
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กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

 -  โครงการขบัเคลือ่นบญัชีนวตักรรมไทย 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี

กระทรวง หรอืทบวงและหน่วยงานภายใต ้

การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี 

1. สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร

    ทางการวจิยั และมาตรฐานการวจิยั 

    ของประเทศ  

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม (ต่อ) 

 

 

 

เป้าหมายที่ 4 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

 ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนบคุลากรดา้นวจิยัและนวตักรรม เพิม่ขึ้นเป็น 137,000 คน 

 ตวัชี้วดัที่ 2 : มลูค่าการลดหย่อนภาษ ีค่าใชจ้่ายการวจิยัและพฒันา เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 50 ต่อปี 

 ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนผลงานวจิยัและเทคโนโลยทีีถ่กูนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 ต่อปี 

 ตวัชี้วดัที่ 4 : อตัราการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานดา้นวจิยัและนวตักรรม เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 ต่อปี 

 ตวัชี้วดัที่ 5 : จาํนวนหน่วยงานทีส่ามารถรบัรองมาตรฐานการวจิยัดา้นต่างๆ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยวจิยั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนบคุลากรวจิยัและนวตักรรมเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ต่อปี 

แนวทางที่ 4.2 : สนบัสนุน               

เขตเศรษฐกจิ  

นวตักรรม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผูป้ระกอบการ 

               ใหมท่ีม่คีวามร่วมมอื 

               กบัหน่วยงานวจิยั  

              ไมน่อ้ยกวา่ 30 ราย 

แนวทางที่ 4.3 : ส่งเสรมิบญัช ี

นวตักรรมและ 

สิง่ประดษิฐ ์

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนรายการสนิคา้ 

               ในรายการบญัชนีวตักรรม 

               เกดิการจดัซื้อจดัจา้ง  

               จากภาครฐั    

              ไมน่อ้ยกวา่ 15 รายการ

แนวทางที่ 4.4 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นวจิยัและนวตักรรม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนการใชบ้รกิารเพิม่ขึ้น 

               ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี 

แนวทางที่ 4.5 : สนบัสนุนใหไ้ดม้าตรฐานการวจิยั/ 

อตุสาหกรรม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนมาตรฐานทีก่าํหนดขึ้นใหม่  

               งานทีไ่ดร้บัการรบัรองหรอืขึ้นทะเบยีน  

               มาตรฐานการวจิยั/อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น   

              รอ้ยละ 20 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการจดัการองคค์วามรู ้นวตักรรม 

  ทรพัยส์นิทางปญัญา และสทิธิของ  

  ชมุชนบนพื้นที่สูง  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

- โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทนุรฐับาล

  ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

  ระยะที ่4 

  - โครงการสนบัสนุนนกัเรียนทุนรฐับาล  

    ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 ระยะที ่3 

 - โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาลดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะ3+ 

2. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

- โครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี

3. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งชาติ 

- โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแก่

บคุลากรในสาขายุทธศาสตรข์องประเทศ 

 - โครงการส่งเสรมิบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

   จากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของ

ภาครฐั ไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถการแขง่ขนัในภาคเอกชน 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1.สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยี

- โครงการส่งเสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร์

    (นิคมธุรกจิวทิยาศาสตรภ์มูภิาค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 2,335.0410 ลา้นบาท งบประมาณ 343.9668 ลา้นบาท งบประมาณ 43.600 ลา้นบาท งบประมาณ 1,306.2129 ลา้นบาท งบประมาณ 209.5556 ลา้นบาท 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

 - โครงการพฒันานาฬกิาอะตอม

   เชงิแสง 

    - โครงการพฒันามาตรฐานการวดั  

   แรงดนัไฟฟ้าความถีต่ ํา่ระดบั 

      ปฐมภมู ิ

    - โครงการพฒันานวตักรรมทาง 

   การวดัดา้นมติเิพือ่รองรบัการพฒันา  

   อตุสาหกรรมยุคใหม่ 

    - โครงการจดัต ัง้หอ้งปฏบิตัิการ  

      วเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑ ์

    - โครงการพฒันาคู่มอืการตรวจ 

      ประเมนิทางเทคนิค 

    - โครงการพฒันามาตรฐานการวดั  

   แห่งชาตดิา้นความเรว็ลม  

2. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียรแ์ห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้ง

    พื้นฐานดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. มหาวทิยาลยันเรศวร

- โครงการการพฒันาโครงสรา้ง

  พื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยั  

  และนวตักรรมของประเทศ  

2. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- โครงการการพฒันาโครงสรา้ง

 พื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและ

 นวตักรรมของประเทศ

เป้าหมาย

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ

โครงการ

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

2. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาติ

งบประมาณ 

- โครงการพฒันากลไกสนบัสนุน

ความสามารถดา้นวจิยั เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

- โครงการนวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรม RDI : 

การพฒันากระบวนการวจิยัและระบบการ

บริหารความรูแ้ละเทคโนโลยแีละระบบ

นิเวศนน์วตักรรมในอตุสาหกรรม 

4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ

 (องคก์ารมหาชน) 

 - โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้ง

      พื้นฐานดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

  บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม 

  ของประเทศ  

2. มหาวทิยาลยันเรศวร

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

  บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม  

  ของประเทศ  

3. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม

 ของประเทศ 

4. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

  บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม  

  ของประเทศ  

5. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็เจา้พระยา

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

 บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม

 ของประเทศ

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

 บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม

 ของประเทศ

7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

กรุงเทพ 

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

     บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม 

    ของประเทศ 

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบรุ ี

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

     บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม  

    ของประเทศ 

9. มหาวทิยาลยัมหิดล 

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

  บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม 

  ของประเทศ 

10. มหาวทิยาลยับูรพา

- โครงการการพฒันาโครงสรา้ง

    พื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและ  

    นวตักรรมของประเทศ  

11. มหาวทิยาลยัศิลปากร

- โครงการพฒันาระบบโครงสรา้ง

    พื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน 

   การวจิยัและนวตักรรม  

12. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

 - โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

   บคุลากร และระบบวจิยัและ 

   นวตักรรมของประเทศ   

กระทรวงสาธารณสุข   

1.สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

- โครงการพฒันาการจดัการงานวจิยั 

2.สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ

    บคุลากรดา้นวคัซนีอย่างครบวงจร 

  - โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากร  

   ดา้นวคัซนีตามความจาํเป็นของ

ประเทศ 

สว่นราชการไม่สงักดั 

สาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง  

หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้

การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

    บคุลากรทางการวจิยั และ   

       มาตรฐานการวจิยัของประเทศ 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

1. กองทนุสนับสนุนการวจิยั

- กองทนุสนบัสนุนการวจิยั

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา 

- โครงการการพฒันาโครงสรา้ง

  พื้นฐาน บคุลากร และระบบ 

  วจิยัและนวตักรรมของประเทศ  

4. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- โครงการการพฒันาโครงสรา้ง

  พื้นฐาน บคุลากร และระบบ 

     วจิยัและนวตักรรมของประเทศ  

กระทรวงสาธารณสุข  

1. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

- โครงการพฒันาการจดัการ

งานวจิยั

สว่นราชการไม่สงักดั

สาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง 

หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้

การควบคุมดูแลของ

นายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ

- โครงการพฒันาโครงสรา้ง

 พื้นฐาน บคุลากรทางการวจิยั

และมาตรฐานการวจิยัของ

ประเทศ

รฐัวสิาหกจิ  

1. สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

- โครงการพฒันาโครงสรา้ง

  พื้นฐาน บคุลากร ระบบวจิยั

และนวตักรรมของประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1.กรมประมง 

 - โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

  สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม  

     ดา้นประมง 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

  ทางคุณภาพ  

2. สาํนักงานปรมาณูเพิอ่สนัต ิ

- โครงการพฒันาและยกระดบั

  มาตรฐานการวดัปรมิาณรงัสใีน  

     ระดบัปฐมภมู ิ

   - โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่  

  การเฝ้าระวงั เตรียมความพรอ้ม  

  ระงบัและบรรเทาผลกระทบจาก 

    ภยัคุกคามทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี

    ขา้มพรมแดน 

3. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

- โครงการจดัต ัง้สถาบนัวจิยัและ

  นวตักรรมแห่งชาต ิ 

4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร ์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้ง

 พื้นฐานดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. มหาวทิยาลยันเรศวร

- โครงการการพฒันาโครงสรา้ง

     พื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยั  

    และนวตักรรมของประเทศ  

2. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

- โครงการการพฒันา

  โครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร  

  และระบบวจิยัและนวตักรรม 

  ของประเทศ 

3. มหาวทิยาลยัมหิดล

- โครงการการพฒันา

  โครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร  

  และระบบวจิยัและนวตักรรม 

  ของประเทศ  

4. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

- โครงการการพฒันา

  โครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร   

  และระบบวจิยัและนวตักรรม  

  ของประเทศ  

สว่นราชการไม่สงักดั  

สาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง 

หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้

การควบคุมดูแลของ

นายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ

- โครงการพฒันาโครงสรา้ง

     พื้นฐาน บคุลากรทางการวจิยั  

     และมาตรฐานการวจิยัของ 

    ประเทศ 

สภากาชาดไทย  

1. สภากาชาดไทย

- โครงการการพฒันา

  โครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร  

  และระบบวจิยัและนวตักรรม  

    ของประเทศ  
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

ประชาชนมทีกัษะและความม ัน่คงในการดาํรงชวีติ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 6 กระทรวง 20 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

8,454,192,600               

9,447,733,600               

เพือ่ใหค้นไทยทกุช่วงวยัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มคีวามม ัน่คงในชวีติ และมคีรอบครวัทีอ่บอุ่นเขม้แขง็

มคุีณธรรมจรยิธรรม โดยเตรยีมความพรอ้มครอบครวัก่อนมบีตุร ส่งเสรมิการเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ/ปฐมวยั

ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการ เพิม่คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสรมิเดก็วยัเรยีน

กลุม่เสีย่งใหส้ามารถจบการศึกษาภาคบงัคบัและมโีอกาสศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึ้น ป้องกนัปญัหาความรุนแรง

ทีม่ต่ีอเดก็ในวยัเรยีน ส่งเสรมิเดก็วยัรุ่น/นกัศึกษาใหม้ทีกัษะชวีติและทกัษะการทาํงาน มภีมูคุิม้กนั พรอ้มสู่การ

เป็นผูใ้หญ่ทีม่คุีณภาพและเขา้สู่ตลาดแรงงานสามารถประกอบอาชพีอย่างย ัง่ยนื เสรมิสรา้งความอบอุ่น

ในครอบครวั ตลอดจนส่งเสรมิการมงีานทาํในผูสู้งอายุ เพือ่ความม ัน่คงในชวีติ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

1) กลุม่วยัเดก็แรกเกดิ/เดก็ปฐมวยั (อายุ 0-5 ปี)

2) กลุม่วยัเดก็นกัเรยีน เดก็วยัรุ่น นกัศึกษา (อายุ 5-12 ปี)

3) กลุม่วยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)

4) กลุม่วยัผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)



5. แผนการเชื่อมโยง

 5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

ยทุธศาสตรด์า้น : การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 
รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 
ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ 
เป้าหมายที่ 2 : คนในสงัคมไทยทกุช่วงวยัมทีกัษะ ความรู ้และความสามารถเพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

2.1 : เดก็มพีฒันาการสมวยัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 

2.2 : คะแนน IQ เฉลีย่ไมต่ํา่กวา่เกณฑม์าตรฐาน 

2.3 : เดก็รอ้ยละ 70 มคีะแนน EQ ไมต่ํา่กวา่เกณฑม์าตรฐาน 

2.4 : ผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองคณุวุฒวิชิาชพีและผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตมิจีาํนวนเพิม่ขึ้น 

2.5 : การมงีานทาํของผูสู้งอายุ (อายุ 60-69 ปี) เพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัของ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 
เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมกีารพฒันาศกัยภาพตลอดช่วงชวีติ เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทกุช่วงชวีติมคีวามม ัน่คงในการดาํรงชวีติ 
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5.2 แผนภาพความเชือ่มโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

  งบประมาณปี 2562 จาํนวน  9,447.7336 ลา้นบาท 

 

แนวทางที่ 1.1 : ส่งเสรมิการเกดิอย่างมคีุณภาพและการมพีฒันาการสมวยั (เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : การตัง้ครรภค์ุณภาพ รอ้ยละ 65 

ตวัชี้วดัที่ 2 : เดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วนไมน่อ้ยกวา่  รอ้ยละ 57 

ตวัชี้วดัที่ 3 : เดก็ทีม่พีฒันาการสมวยัไมน่อ้ยกวา่  รอ้ยละ 85 

แนวทาง 

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมกีารพฒันาศกัยภาพตลอดช่วงชวีติ  

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

5,302.2824 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมกจิการเด็กและเยาวชน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 - โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามช่วงวยั  - โครงการประชาชนทกุกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพทีเ่หมาะสม  

กระทรวงแรงงาน กรมการแพทย ์

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  - โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยักลุม่ในครรภ/์แรกเกดิ/ปฐมวยั 

 - โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัศูนยเ์ดก็เลก็วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยั ในพระราชูปถมัภ ์ กรมควบคมุโรค 

 - โครงการจดัสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงานและครอบครวั  - โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยัสุขภาพตลอดช่วงชวีติ 

กระทรวงศึกษาธกิาร กรมสขุภาพจติ 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  - โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 

 - โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั กรมอนามยั 

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ  - โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสม 

 - โครงการสง่เสรมิการเกดิอย่างมคีุณภาพ มพีฒันาการทางกาย สมองและสงัคม 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบโครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย)์ 
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แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (ต่อ) 

แนวทางที่ 1.2 : ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละทกัษะการดาํรงชวีติสู่ศตวรรษที ่21 (เดก็วยัเรยีน วยัรุ่น นกัศึกษา 5-21 ปี) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : เดก็ไทยสูงด ีสมส่วน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 68 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 30 ของเดก็วยัเรยีนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค ์

ตวัชี้วดัที่ 3 : เดก็ไทยม ีIQ เฉลีย่ไมต่ํา่กวา่ 100 และม ีEQ ไมต่ํา่กวา่เกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 70 

ตวัชี้วดัที่ 4 : อตัราคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-19 ปี ไมเ่กนิ 38 ต่อประชากรหญงิอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

ตวัชี้วดัที่ 5 : เดก็อายุ 15-21 ปี รอ้ยละ 75 ไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติหรอืทกัษะการทาํงาน 

แนวทาง 

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมกีารพฒันาศกัยภาพตลอดช่วงชวีติ  

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

3,461.0465 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงสาธารณสขุ   

กรมกจิการเด็กและเยาวชน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 - โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามช่วงวยั  - โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัเรยีนและวยัรุ่นแบบบูรณาการ 

กระทรวงยตุธิรรม กรมควบคมุโรค 

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  - โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยัสุขภาพตลอดช่วงชวีติ 

 - โครงการพฒันาการศึกษาทีม่คีุณภาพ ส่งเสรมิสุขภาพและเสรมิสรา้งทกัษะอาชพี กรมสขุภาพจติ 

 - โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบาํบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชนทีม่ปีญัหาสุขภาพจติรุนแรง  - โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 

กระทรวงวฒันธรรม กรมอนามยั 

หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)  - โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสม 

 - โครงการสง่เสรมิการใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

 - โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

 - โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบโครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย)์ 
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แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (ต่อ) 

แนวทางที่ 1.3 : พฒันาทกัษะและสมรรถนะสู่ศตวรรษที ่21 อย่างต่อเนื่อง (วยัแรงงาน 15-59 ปี) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 30 ของวยัทาํงานมพีฤตกิรรม สุขภาพทีพ่งึประสงค ์

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 52 ของคนวยัทาํงานม ีBMI ปกต ิ

ตวัชี้วดัที่ 3 : รอ้ยละ 85 ของแรงงานทีส่าํเรจ็การฝึกอบรมไดม้าตรฐานการฝึก 

แนวทาง 

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมกีารพฒันาศกัยภาพตลอดช่วงชวีติ  

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

366.6780 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 - โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของสตรแีละครอบครวั  - โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัทาํงานแบบบูรณาการ 

กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร กรมควบคมุโรค 

 - โครงการพฒันาศกัยภาพเพิม่ผลติภาพวยัทาํงาน   - โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยัสุขภาพตลอดช่วงชวีติ 

กระทรวงแรงงาน กรมสขุภาพจติ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  - โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 

 - โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี กรมอนามยั 

 - โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสม 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบโครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย)์ 
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แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (ต่อ) 

แนวทางที่ 1.4 : เสรมิสรา้งทกัษะการดาํรงชวีติ การเรยีนรู ้และการพฒันาตลอดชวีติ  (ผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของการพฒันาทกัษะกายใจของผูสู้งอายุ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 40 ของพฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค ์

ตวัชี้วดัที่ 3 : รอ้ยละของผูสู้งอายุทีต่อ้งการทาํงานและมงีานทาํเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

แนวทาง 

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมกีารพฒันาศกัยภาพตลอดช่วงชวีติ  

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

143.0247 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมกจิการผูสู้งอาย ุ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 - โครงการพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถการทาํงานและการเป็นผูสู้งอายุทีม่พีลงั (Active Ageing)  - โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัสูงอายุแบบบูรณาการ 

กระทรวงแรงงาน กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กรมการจดัหางาน  -  โครงการสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 

 - โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ กรมสขุภาพจติ 

 - โครงการสง่เสรมิการจา้งงานผูสู้งอายุในอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์  - โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมอนามยั 

 - โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี  - โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสม 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบโครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย)์ 
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แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (ต่อ) 

   
 

  

แนวทางที่ 2.1 : สรา้งความพรอ้มใหเ้ดก็ปฐมวยั 

 (เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละของศูนยเ์ดก็เลก็ทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 

 รอ้ยละ 70 

 

แนวทาง 

เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทกุช่วงชวีติมคีวามม ัน่คงในการดาํรงชวีติ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามม ัน่คงในชวีติ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

48.8634 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน  

 - โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการสรา้งความพรอ้ม 

  และสง่เสรมิโอกาสทางการศึกษา 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมอนามยั 

 - โครงการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติใหม้คีวามเขม้แขง็และม ัน่คง 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบโครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย)์ 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาโอกาสทางการศึกษาในระดบัทีสู่งขึ้น 

 และเสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรู ้

 (เดก็วยัเรยีน วยัรุ่น นกัศึกษา 5-21 ปี) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของเดก็ป่วย และดอ้ยโอกาส 

 สามารถเขา้รบัการศึกษาปกต ิ

กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมการแพทย ์

 - โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 

แนวทางที่ 2.3 : สรา้งความม ัน่คงในชวีติใหแ้รงงาน (วยัแรงงาน 15-59 ปี) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูอ้ยู่ในระบบประกนัทางสงัคมต่อกาํลงัแรงงาน รอ้ยละ 4 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 40 ของกลุม่วยัแรงงานเขา้ถงึบรกิารสวสัดกิารและอาชวีอนามยั 

 ทีม่คีุณภาพ 

 

กระทรวงแรงงาน 

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

 - โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพกิาร 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 - โครงการสง่เสรมิสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมการแพทย ์

 - โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 

กรมควบคมุโรค 

 -  โครงการพฒันาบรกิารดา้นอาชวีอนามยัในกลุม่วยัแรงงาน 

กรมสขุภาพจติ 

 - โครงการสรา้งความม ัน่คงตามช่วงวยั 

งบประมาณ 

3.7627 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

25.6309 ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (ต่อ) 

แนวทางที่ 2.4 : สรา้งความม ัน่คงในชวีติของผูสู้งอายุ   (ผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายุเขา้ถงึสทิธบิรกิารทางสงัคม 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 88 ของผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้

แนวทาง 

เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทกุช่วงชวีติมคีวามม ัน่คงในการดาํรงชวีติ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามม ัน่คงในชวีติ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

96.4450 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

 - โครงการขบัเคลือ่นนโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพประชากรกลุม่เป้าหมายใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ  - โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 

กรมกจิการผูสู้งอาย ุ กระทรวงสาธารณสขุ 

 - โครงการสง่เสรมิการเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิารและสรา้งความม ัน่คงในการดาํรงชวีติของผูสู้งอายุ กรมการแพทย ์

กระทรวงแรงงาน  - โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมสขุภาพจติ 

 - โครงการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  - โครงการสรา้งความม ัน่คงตามช่วงวยั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบโครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย)์
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 4 กระทรวง 26 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้ีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ถงึ 

2,827,518,600                

2,564,196,900                

เพือ่สง่เสรมิการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยการพฒันาหลกัสูตร 

การเรยีนการสอน และกระบวนการเรยีนรู ้ พฒันาระบบและมาตรฐานการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา สง่เสรมิการผลติและพฒันาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา สง่เสรมิการผลติ

และพฒันากาํลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของประเทศ พฒันาสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลั

เพือ่การศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: นกัเรยีน นกัศึกษา ครู คณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษา

    และประชาชน

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศึกษาดขีึ้น ผูเ้รยีนและประชาชน

กลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูส้าํหรบัศตวรรษที ่21 มคีุณภาพ 

หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบคุคล สามารถพฒันาทกัษะชวีติ ทกัษะอาชพี

ไดอ้ย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ

1) สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

1

Mick Sotthiphan
Rectangle



ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

3.1 : ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไมต่ํา่กว่า 500 

3.2 : การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพือ่การอ่านหาความรูเ้พิม่ขึ้น 

3.3 : การอ่านของคนไทยเพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 85 

3.4 : จาํนวนแรงงานทีข่อเทยีบโอนประสบการณ์และความรู ้เพือ่ขอรบัวุฒ ิปวช.  

       และ ปวส. เพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 20 

5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

    5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของแผนงาน 

บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 3 : คนไทยมกีารศึกษาทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานสากลและมคีวามสามารถเรยีนรู ้

ดว้ยตวัเองอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย: ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาทีม่คุีณภาพและมมีาตรฐาน  

เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพี 

ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ  

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์

ยทุธศาสตรด์า้น : การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้ีคณุภาพ เท่าเทยีมและทัว่ถงึ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  2,564.1969 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 1 อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ปี 2562 ดขีึ้นจากปีทีผ่่านมาหรอือยู่ไมต่ํา่กวา่อนัดบัที ่48 ในปี 2564 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 2 จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุระดบั ทกุประเภทไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานวชิาชพีและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 3 จาํนวนสถานศึกษาไดร้บัการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนทกุกลุม่ ทกุวยัเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัไดท้กุที ่ทกุเวลา รอ้ยละ 85 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 4 จาํนวนผูเ้รยีนและประชาชนทีไ่ดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึการศึกษาข ัน้พื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง และการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Base) 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1 : พฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู ้เพือ่สรา้งคุณลกัษณะและทกัษะทีจ่าํเป็นในศตวรรษที ่21 

ตวัชี้วดัที่ 1  : จาํนวนนกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) มากกวา่รอ้ยละ 50 ในแต่ละวชิา เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5 

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนนกัเรยีนระดบั ป.3 ทีม่คีะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(National Test : NT) มากกวา่รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 3 

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนนกัเรยีนปฐมวยัมคีุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั รอ้ยละ 85 

ตวัชี้วดัที่ 4 : จาํนวนสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานมคีุณภาพตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ รอ้ยละ 80 

 

กระทรวงมหาดไทย       มหาวทิยาลยันเรศวร        มหาวทิยาลยับูรพา 

กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น      โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง    โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

โครงการประเมนิคุณภาพนกัเรยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั    มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์       มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

กระทรวงวฒันธรรม       โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-Net) ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทพื้นที ่  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเดก็ปฐมวยั 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์      มหาวทิยาลยันครพนม        โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 

โครงการปฏริูปการศึกษาเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรมทางนาฏศิลป์   โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ดุรยิางคศิลป์และทศันศิลป์      มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์       โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 

กระทรวงศึกษาธกิาร       โครงการพฒันารูปแบบ/เครื่องมอืส่งเสรมิและประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนและคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    

สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ      มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี       โครงการยกระดบัการจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานทกุสงักดัดว้ยสะเต็มศึกษา 

โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้      โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง    (STEM Education) และสตมีศึกษา (STEAM Education) 

สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา      มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา       สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ   โครงการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา      โครงการปรบัการเรยีนเปลีย่นวธิกีารสอนของครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน     มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ       ตามแนวทางสะเตม็ศึกษาในทกุจงัหวดั และทกุเขตพื้นทีก่ารศึกษาทกุสงักดั  

โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล   โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-Net) ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทพื้นที ่  โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) อย่างมคีุณภาพดว้ยการจดัประสบการณเ์รยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา     มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร       คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยั 

โครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่      โครงการยกระดบัการจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานทกุสงักดัดว้ยสะเต็มศึกษา   สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน       (STEM Education) และสตมีศึกษา (STEAM Education)     โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษา    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเดก็ปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี    

 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง     

งบประมาณ 1,256.2249 ลา้นบาท 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้ีคณุภาพ เท่าเทยีมและทัว่ถงึ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  2,564.1969 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 1 อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ปี 2562 ดขีึ้นจากปีทีผ่่านมาหรอือยู่ไมต่ํา่กวา่อนัดบัที ่48 ในปี 2564 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 2 จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุระดบั ทกุประเภทไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานวชิาชพีและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 3 จาํนวนสถานศึกษาไดร้บัการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนทกุกลุม่ ทกุวยัเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัไดท้กุที ่ทกุเวลา รอ้ยละ 85 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 4 จาํนวนผูเ้รยีนและประชาชนทีไ่ดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึการศึกษาข ัน้พื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง และการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Base) 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

งบประมาณ 

เป้าหมาย

แผนงาน 
บูรณาการ 

แนวทาง 

แนวทางที่ 2 : ผลติและพฒันากาํลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

ตวัชี้วดัแนวทางที่ 2.1 จาํนวนผูเ้รยีนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บัการแนะแนวเสน้ทางการศึกษาต่อและเสน้ทางอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความถนดัของตนเอง รอ้ยละ 80 

ตวัชี้วดัแนวทางที่ 2.2 อนัดบัความคดิเหน็ต่อการตอบสนองความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัดขีึ้น ไมน่อ้ยกวา่ 2 อนัดบั จากปี 2561 

 

 

แนวทางที่ 3 : พฒันาคุณภาพระบบการผลติและพฒันาครู คณาจารย ์ 
และบคุลากรทางการศึกษา 

ตวัชี้วดัแนวทางที่ 3.1 จาํนวนผูบ้รรจเุขา้รบัขา้ราชการครูทีต่รงสาขาและภมูลิาํเนา 

รอ้ยละ 25 ของอตัราเกษยีณ 

 

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี        มหาวทิยาลยันเรศวร 

สถาบนัคณุวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)      โครงการพฒันาการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่เตรยีมอาชพีและพฒันาสมรรถนะเพือ่การมงีานทาํ 

โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอลคอนเทนต ์เพือ่พฒันาสมรรถนะของบคุคล  มหาวทิยาลยันครพนม 

ตามมาตรฐานอาชพีในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชพี     โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

กระทรวงศึกษาธกิาร        มหาวทิยาลยัศิลปากร 

สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา       โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน       

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานทาํ       

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     

โครงการยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาเพือ่เป็นศูนยก์ลางดา้นอาชวีศึกษาของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

โครงการอาชวีศึกษามาตรฐานสากล 

โครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศิึกษา) 

โครงการพฒันาทกัษะอาชพีแบบบูรณาการเพือ่สรา้งโอกาสสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายไดป้ระชาชน 

โครงการส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพกาํลงัคนดา้นวชิาชพีบรเิวณชายแดนเพือ่รองรบัการขยายตวั 

ทางเศรษฐกจิของประเทศ 

โครงการความร่วมมอืผลติกาํลงัคนดา้นอาชวีศึกษาตอบสนองภาคการผลติและบรกิาร 

ใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมหลกั 

 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

โครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

 

งบประมาณ 675.3880 ลา้นบาท งบประมาณ 26.3330 ลา้นบาท 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้ีคณุภาพ เท่าเทยีมและทัว่ถงึ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  2,564.1969 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 1 อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ปี 2562 ดขีึ้นจากปีทีผ่่านมาหรอือยู่ไมต่ํา่กวา่อนัดบัที ่48 ในปี 2564 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 2 จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุระดบั ทกุประเภทไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานวชิาชพีและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 3 จาํนวนสถานศึกษาไดร้บัการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนทกุกลุม่ ทกุวยัเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัไดท้กุที ่ทกุเวลา รอ้ยละ 85 

ตวัชี้วดัหลกัที่ 4 จาํนวนผูเ้รยีนและประชาชนทีไ่ดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึการศึกษาข ัน้พื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง และการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Base) 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

แนวทางที่ 4 : พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา 

ตวัชี้วดัแนวทางที่ 4.1 จาํนวนฐานขอ้มลูรายบคุคลดา้นการศึกษาของประเทศทีเ่ป็นปจัจบุนัสามารถเชื่อมโยงและใชป้ระโยชนข์อ้มลูระหวา่งหน่วยงานได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 5 ฐานขอ้มลู 

ตวัชี้วดัแนวทางที่ 4.2 จาํนวนสถานศึกษามรีะบบอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้ามารถบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติผ่านเทคโนโลยี

ดจิทิลัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 85 

 

แนวทางที่ 5 : ขยายโอกาสทางศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คีุณภาพใหเ้ท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 

ตวัชี้วดัแนวทางที่ 5.1 อตัราการออกกลางคนัของผูเ้รยีนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานลดลง  

- ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตอนตน้ และตอนปลาย (สายสามญั) เป็นรอ้ยละ 0.07 

 - ระดบัอาชวีศึกษา (ปวช.) เป็นรอ้ยละ 13    

ตวัชี้วดัแนวทางที่ 5.2 จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายไดใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูเ้พือ่การศึกษาทีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้ามารถจดักจิกรรมเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ทีม่คีณภาพเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80 เทยีบกบัค่าเป้าหมาย 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

โครงการปรบัปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาทอ้งถิน่ 

กระทรวงวฒันธรรม 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

โครงการปฏริูปการศึกษาเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรมทางนาฏศิลป์ดุรยิางคศิลป์ และทศันศิลป์ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา 

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการเรยีนการสอนบรหิารจดัการ     

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูต้าํบล 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

โครงการพฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนและการเรยีนรูต้ลอดชวีติผ่านแหลง่เรยีนรูใ้นพื้นทีแ่ละชมุชน 

งบประมาณ   510.0177 ลา้นบาท งบประมาณ  96.2333 ลา้นบาท 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

   เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขทีจ่าํเป็นอย่างมคีุณภาพ ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพภาครฐั

   ทกุระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกนั 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

  หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงสาธารณสขุ สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 3 กระทรวง 6 หน่วยงาน 1 รายการงบกลาง 2 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 

207,096,596,800             

223,933,085,500             

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

5) ผูป่้วยทีร่บับรกิารทางการแพทยฉุ์กเฉิน

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

 ประชาชนเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขทีจ่าํเป็นอย่างมคีุณภาพ

1) ประชาชนทีม่สีทิธหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

2) ผูป้ระกนัตนทีม่สีทิธไิดร้บับรกิารทางการแพทยภ์ายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม

3) ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานของรฐั

4) บคุคลทีม่ปีญัหาสถานะและสทิธิ
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

 5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตร ์และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างยทุธศาสตรช์าติ 

ระยะ 20 ปี 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม 

เป้าหมายของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 
เป้าหมายที่ 1 : 2.2 เพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารพื้นฐานทางสงัคมของภาครฐั 

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันา ฯ 

ฉบบัท่ี 12 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขทีจ่าํเป็นอย่างมคีุณภาพ  

                 ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพภาครฐัทกุระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกนั 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 1.1 :  

2.2.4 ความแตกต่างของสดัส่วนบคุลากรทางการแพทยต่์อประชากรระหวา่งพื้นทีล่ดลง 

เป้าหมายของแผนงาน 

บูรณาการ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสขุภาพ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 223,933.0855  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี 1 : ประชาชนเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขที่จาํเป็นอย่างมคุีณภาพ ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพภาครฐั            

    ทกุระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกนั 

ตวัช้ีวดัที่ 1. :  รอ้ยละความแตกต่างของอตัราการใชส้ทิธเิมือ่ไปใชบ้รกิารผูป่้วยใน (Compliance Rate)             

ของผูม้สีทิธแิต่ละระบบ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.58) 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1 : พฒันาระบบประกนัสุขภาพภาครฐัใหม้คีวามกลมกลนืในดา้นบรหิารจดัการระหวา่งระบบ  

                     และเพิม่การเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขทีจ่าํเป็นอย่างมคีุณภาพ  

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระดบัความสาํเร็จของการบูรณาการระบบการบริหารจดัการใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัระหวา่ง           

   ระบบประกนัสุขภาพภาครฐั (ระดบั 5) 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละของประชาชนมหีลกัประกนัสุขภาพ (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 99.95) 

ตวัช้ีวดัที่ 3 : รอ้ยละผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตที่มาดว้ยระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 24) 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบโครงการ 

(Project Based) 

งบกลาง 

  ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานของรฐั 

- โครงการบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขสาํหรบักลุม่เป้าหมายตามแผนบูรณาการระบบประกนัสุขภาพ 

กระทรวงการคลงั 

  กรมบญัชกีลาง 

- โครงการพฒันาเพื่อสรา้งความกลมกลนืของการบรหิารจดัการระบบประกนัสุขภาพภาครฐัทกุระบบ 

กระทรวงแรงงาน 

  สาํนกังานประกนัสงัคม 

   - โครงการผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชนด์า้นบรกิารทางการแพทยภ์ายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม 

กระทรวงสาธารณสุข 

  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

- โครงการการพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธิเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขที่มคุีณภาพอย่างเสมอภาคกนั 

- โครงการพฒันาเพื่อสรา้งความเป็นธรรม ประสทิธภิาพ และความย ัง่ยนืดา้นการเงนิการคลงัในระบบประกนัสุขภาพ 

- โครงการพฒันาเพื่อสรา้งความกลมกลนืของการบรหิารจดัการระบบประกนัสุขภาพภาครฐัทกุระบบ 

   -  โครงการบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขสาํหรบักลุม่เป้าหมายตามแผนบูรณาการระบบประกนัสุขภาพ 

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

- โครงการการพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธิเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขที่มคุีณภาพอย่างเสมอภาคกนั 

- โครงการพฒันาเพื่อสรา้งความเป็นธรรม ประสทิธภิาพ และความย ัง่ยนืดา้นการเงนิการคลงัในระบบประกนัสุขภาพ 

- โครงการพฒันาเพื่อสรา้งความกลมกลนืของการบรหิารจดัการระบบประกนัสุขภาพภาครฐัทกุระบบ 

  สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 

- โครงการการพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธิเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขที่มคุีณภาพอย่างเสมอภาคกนั 

- โครงการพฒันาเพื่อสรา้งความกลมกลนืของการบรหิารจดัการระบบประกนัสุขภาพภาครฐัทกุระบบ 

  สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการการพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธิเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขที่มคุีณภาพอย่างเสมอภาคกนั 

กองทุนและเงนิทนุหมุนเวียน 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

- โครงการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
กองทนุการแพทยฉุ์กเฉิน 

- โครงการกองทนุการแพทยฉุ์กเฉิน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

223,933.0855 ลา้นบาท 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมผูสู้งอายุอย่างมคีุณภาพ โดยสง่เสรมิความรูป้ระชากรก่อนวยัสูงอายุ

   และพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ สง่เสรมิการออมเพือ่สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

2. พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่ผูสู้งอายุ และสง่เสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยี

   พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ และระบบการคุม้ครอง

   สาํหรบัผูสู้งอายุ เพือ่ใหม้สุีขภาวะทีด่ ีรวมทัง้ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวก

   ใหเ้หมาะสมและเอื้อต่อการดาํรงชวีติของคนทกุวยั

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

1) ผูสู้งอายุมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ทัง้ดา้นความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้ม

   ทีเ่อื้อต่อการดาํรงชวีติของผูสู้งอายุ และคนทกุวยั

2) ประชากรมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูส่งัคมสูงอายุอย่างมคีุณภาพ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

                      กรมกจิการผูสู้งอายุ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 4 กระทรวง 7 หน่วยงาน สภากาชาดไทย และ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอาย ุ

1,093,676,900                

847,948,900                  

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ผูสู้งอายุ และประชาชนทกุกลุม่วยั
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  5. แผนภาพความเช่ือมโยง  

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 

 

  
 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

 4.7 : ผูสู้งอายุทีอ่าศยัในบา้นมสีภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมรอ้ยละ 20 

 

 เป้าหมายที่ 4 : คนไทยมสุีขภาวะที่ดขีึ้น 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

 

เป้าหมายที่ 1 : ผูสู้งอายุและประชากร 

ก่อนวยัสูงอายุมคีวามม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 

และสงัคม 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

 

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี 

 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

 

ตวัช้ีวดัของ

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดลอ้ม และนวตักรรม

ทีเ่อื้อต่อการมสุีขภาวะทีด่เีพือ่รองรบัสงัคม

ผูสู้งอายุ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอาย ุ

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  847.9489  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

กรมกจิการผูสู้งอายุ 

- โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความม ัน่คงทางสงัคม 

เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 

กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร 

- โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความม ัน่คงทางสงัคม 

เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน 

- กองทนุการออมแห่งชาต ิ

 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

- โครงการสรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัผูสู้งอายุ 

แบบบูรณาการ 

กรมการแพทย ์

- โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

- โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลย ี

เพือ่สุขภาวะทีด่ ี

กรมอนามยั 

- โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

- โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลย ี

เพือ่สุขภาวะทีด่ ี

กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

- โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลย ี

เพือ่สุขภาวะทีด่ ี

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 

สภากาชาดไทย 

- โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

กรมกจิการผูสู้งอายุ 

- โครงการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีส่าธารณะทีเ่หมาะสม 

กบัผูสู้งอายุและทกุวยั 

- โครงการส่งเสรมิชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทกุวยั 

กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร 

- โครงการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีส่าธารณะทีเ่หมาะสม 

กบัผูสู้งอายุและทกุวยั 

- โครงการส่งเสรมิชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทกุวยั 

 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

กรมกจิการผูสู้งอายุ 

- โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

- โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

- โครงการสรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัผูสู้งอายุ 

แบบบูรณาการ 

กรมการแพทย ์

- โครงการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 

 

งบประมาณ 

106.2840 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

 314.2746 ลา้นบาท  

 

งบประมาณ 

212.0681 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

215.3222 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : ผูสู้งอายแุละประชากรกอ่นวยัสูงอายมุีความมัน่คง 

ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชากรมีการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมผูสู้งอาย ุ

จาํนวน 121,800 คน และสมาชิกกองทนุการออมแหง่ชาติ 

มีจาํนวน 700,000 คน 

เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดลอ้ม และนวตักรรมที่เอื้อต่อการมีสขุภาวะที่ดีเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอาย ุ

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูสู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลและสง่เสรมิสขุภาวะที่ดี จาํนวน 205,700 คน  

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูสู้งอายเุขา้ถงึระบบดูแลสขุภาพและคุม้ครองทางสงัคม จาํนวน 118,000 คน 

ตวัชี้วดัที่ 3 : ที่อยู่อาศยัและสถานที่มีการปรบัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและเอื้อต่อคนทกุกลุม่ จาํนวน 3,759 แหง่ 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์

(กรมกจิการผูสู้งอายุ) 

 

แนวทาง 

 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

 

งบประมาณ 

 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

แนวทางที่ 3 : พฒันาระบบและกลไกการดูแลสขุภาพและการคุม้ครอง 

ทางสงัคมผูสู้งอายุ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูสู้งอายทุี่ไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม จาํนวน 83,000 คน 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูสู้งอายทุี่เขา้ถงึระบบการดูแลสขุภาพ จาํนวน 35,000 คน 

แนวทางที่ 4 : การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวก 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ที่อยู่อาศยัที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ 

และคนทุกวยั จาํนวน 3,662 แห่ง 

ตวัชี้วดัที่ 2 : สถานที่สาธารณะและสิง่อาํนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดาํรงชีวติ 

ของผูสู้งอายแุละคนทุกวยั จาํนวน 97 แห่ง 

แนวทางที่ 1 : พฒันากลไกในการสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

และสงัคม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 60 ของเครอืข่ายมีกจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 

ของประชากรเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : สมาชิกกองทนุการออมแห่งชาติ มีจาํนวน 700,000 คน 

แนวทางที่ 2 : สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : นวตักรรมและเทคโนโลยทีี่นํามาใชป้ระโยชน ์จาํนวน 3 เรื่อง 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูสู้งอายทุี่เขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลย ีจาํนวน 205,700 คน 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 8 กระทรวง 18 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

61,595,260,200              

62,831,591,500              

เพือ่ใหป้ระเทศมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างเป็นระบบและย ัง่ยนื ทัง้นํา้บนดนิและนํา้ใตด้นิ

ต ัง้แต่ตน้นํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้ โดยจดัหาพฒันาแหลง่นํา้สะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานครเพือ่

อปุโภคบรโิภค พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่นํา้ แหลง่กกัเก็บนํา้ ระบบกระจายนํา้

และเชื่อมโยงโครงขา่ยลุม่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทางนํา้ ทางผนันํา้ พื้นทีร่องรบันํา้นอง

เขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ จดัทาํผงัเมอืงและระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี ป้องกนัระดบัความเค็มทีม่ผีลต่อการเกษตร 

ลดปรมิาณนํา้เสยีจากแหลง่กาํเนิด และอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม ตลอดจนเพิม่

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ สนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ พฒันาระบบฐานขอ้มลู การประชาสมัพนัธ ์

การตดิตามประเมนิผล และการมสีว่นร่วม

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัว่ประเทศ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นทีไ่มม่รีะบบนํา้ประปา พื้นทีช่ลประทาน พื้นทีน่อกเขตชลประทาน พื้นทีช่มุชนและเมอืง

เศรษฐกจิสาํคญั และพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม

ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมมแีหลง่นํา้ตน้ทนุทีม่คีุณภาพเพือ่การจดัการอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขต

กรุงเทพมหานครมนีํา้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค และสามารถลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นจากนํา้ท่วมและ

อทุกภยั

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง 

   5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงดา้นนํ้าและบรหิารทรพัยากรนํ้าผิวดินและนํ้าใตด้ิน  บรหิารจดัการนํา้ในระดบัลุม่นํา้ใหม้คีวามสมดุลระหว่างความตอ้งการใชน้ํา้ทกุกจิกรรมกบัปรมิาณนํา้ตน้ทนุ  

เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ และลดจาํนวนประชาชนทีป่ระสบปญัหาจากการขาดแคลนนํา้ ควบคู่กบัการเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภค ป้องกนัและลดความเสยีหาย 

จากอทุกภยัและภยัแลง้ 

 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ 

่

ตวัชี้วดัของ 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่  

2.1 : มรีะบบประปาหมูบ่า้นครบทกุหมูบ่า้น  

2.2 : ลุม่นํา้สาํคญัของประเทศ 25 ลุม่นํา้ มแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างสมดุล ระหวา่งความตอ้งการใชน้ํา้กบัปรมิาณนํา้ตน้ทนุ และมกีารแปลงไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นรูปธรรม 

2.3 : ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ในพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  

2.4 : ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภคเพิม่ขึ้น 

2.5 : พื้นทีแ่ละมลูค่าความเสยีหายจากอทุกภยัและภยัแลง้มแีนวโนม้ลดลง 

2.6 : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมูบ่า้นและ

ชมุชนเมอืงมนีํา้สะอาดเพือ่ 

อปุโภคบรโิภค 

เป้าหมายที่ 3 : บรรเทานํา้ท่วมและ

อทุกภยัในพื้นทีช่มุชน พื้นทีเ่ศรษฐกจิ

สาํคญัและพื้นทีเ่กษตร 

เป้าหมายที่ 3: สรา้งคณุภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี  

ลดมลพษิ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ ฟื้นฟูคุณภาพ 

แหลง่นํา้สาํคญัของประเทศ  

 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

3.2 : คุณภาพนํา้ของแมน่ํา้สายหลกั 

ทีอ่ยู่ในเกณฑด์เีพิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ 6 : ลุม่นํา้ 25 ลุม่นํา้  

มกีารบรหิารจดัการลุม่นํา้อย่างสมดุล 

 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้นํา้ 

ทีเ่สือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู 

 

เป้าหมายที่ 4 : แหลง่นํา้ท ัว่ประเทศมคีุณภาพอยู่

ในระดบัพอใชข้ึ้นไป / ป้องกนัระดบัความเค็มไม่

เกนิมาตรฐานของการเกษตรและอปุโภคบรโิภค 

เป้าหมายที่ 2 : แกไ้ขปญัหาการ

ขาดแคลนนํา้ภาคเกษตรและ

อตุสาหกรรมอย่างสมดุล 

่
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  5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ                                                                            

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  62,831.5915  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงมนีํา้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนํา้ประปา 

145,638 ครวัเรอืน 

เป้าหมายที่ 2  : แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมอย่างสมดุล 

ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีท่ีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น 396,863 ไร่ ปรมิาตรการเก็บกกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 212.46 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการ

พฒันาแหลง่นํา้ 230,411 ครวัเรอืน 

เป้าหมาย 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ อนุรกัษ ์ฟื้นฟูแหลง่นํา้ ระบบกระจายนํา้ และเชื่อมโยงวางระบบเครอืขา่ยนํา้/ลุม่นํา้ ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ก่อสรา้งแหลง่นํา้/ระบบกระจายนํา้ (ใหม่) 38,672 แห่ง จาํนวนแหลง่นํา้/นํา้บาดาล เพิม่ขึ้น 895 แห่ง พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น 396,863 ไร่  

(พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 213,813 ไร่) ปรมิาตรการเก็บกกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 113.07 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นํา้  

139,663 ครวัเรอืน 

ตวัชี้วดัที่ 2 : เพิม่ประสทิธิภาพ (เดมิ) จาํนวนแหลง่นํา้ชลประทานเดมิทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง 335 แห่ง จาํนวนพื้นทีช่ลประทานเดมิไดร้บัการปรบัปรุง 773,972 ไร่ จาํนวนพื้นที ่

ทีไ่ดร้บัประโยชน ์จากการปฏบิตักิารฝนหลวง 230,000,000 ไร่ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : อนุรกัษฟ์ื้นฟูแหลง่นํา้ไดร้บัการอนุรกัษ/์ฟื้นฟู 315 แห่ง 99.39 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 90,748 ครวัเรอืน 

 

แนวทาง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังาน 

ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

1,957.9429 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1 : จดัหาพฒันาแหลง่นํา้ตน้ทนุ เพิม่ประสทิธภิาพและ 

ขยายเขตระบบประปาเพือ่อปุโภคบริโภค 

ตวัชี้วดัที่ 1 : แหลง่นํา้ตน้ทนุประปาชนบท 568 แห่ง 82,200 ครวัเรอืน 

ตวัชี้วดัที่ 2 : โรงเรยีนและชมุชนมรีะบบนํา้ดืม่สะอาด 431 แห่ง  

39,625 ครวัเรอืน 

ตวัชี้วดัที่ 3 : มรีะบบมาตรฐานนํา้ประปา 

ตวัชี้วดัที่ 4 : ขยายเขตประปาเมอืง 343 แห่ง/จาํนวนครวัเรอืน 

เขา้ถงึนํา้ประปา 23,813 ครวัเรอืน 

แนวทาง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการพฒันาคุณภาพนํา้ประปาหมู่บา้น  

กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 

- โครงการพฒันาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่สนบัสนุนนํา้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรยีนท ัว่
ประเทศ 

- โครงการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ ํา้ซากและมปีญัหาคุณภาพนํา้เค็ม 

- โครงการเพิม่นํา้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมอนามยั 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เพือ่การบรโิภค  

รฐัวิสาหกจิ 

การประปาสว่นภมูิภาค 

- โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนภมูภิาค 

งบประมาณ 

38,757.3041 ลา้นบาท 

 

 

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

- โครงการปฏบิตักิารฝนหลวง  
กรมพฒันาที่ดิน 

- โครงการพฒันาแหลง่นํา้ชมุชน 

- โครงการก่อสรา้งแหลง่นํา้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 

- โครงการพฒันาแหลง่นํา้เพือ่การอนุรกัษด์นิและนํา้ 
สาํนักงานการปฏริูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

- โครงการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

กรมทรพัยากรนํ้า 

- โครงการอนุรกัษ ์ฟื้นฟู พฒันาแหลง่นํา้และบรหิารจดัการนํา้ 

กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 

- โครงการพฒันาระบบกระจายนํา้บาดาลเพือ่การเกษตร 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมชลประทาน 

- โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขือ่นแมก่วงอดุมธารา  
- โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง  

- โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ  
- โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง  
- โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 
- โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รอีนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 
- โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 

- โครงการจดัหาแหลง่นํา้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 

- โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ปี้อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 
- โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 
- โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง 
- โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 
- โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ีอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

กระทรวงมหาดไทย 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- โครงการฟื้นฟูบูรณะแหลง่นํา้เดมิเพือ่ป้องกนัและ 
แกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 

 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

กองทนุจดัรูปที่ดิน 

- โครงการกองทนุจดัรูปทีด่นิ 
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า (ต่อ) 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  62,831.5915  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 3 : บรรเทานํา้ท่วมและอทุกภยัในพื้นทีช่มุชนพื้นทีเ่ศรษฐกิจสาํคญัและพื้นทีก่ารเกษตร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากนํา้ท่วมและอทุกภยัลดลง 442,874 ไร่ และเพิม่ประสทิธิภาพการระบายนํา้ 

24 ร่องนํา้ ป้องกนัตลิง่ 106,926 เมตร 

เป้าหมายที่ 4 : แหลง่นํา้ท ัว่ประเทศมคีุณภาพอยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไป/ ป้องกนัระดบัความเค็มไมเ่กนิมาตรฐาน 

ของการเกษตรและอปุโภคบรโิภค 

ตวัชี้วดัที่ 1 : แหลง่นํา้ท ัว่ประเทศมคีุณภาพอยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไปไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80/ พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัระดบัความเค็ม 40,000 ไร่ 

เป้าหมาย 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยีป้องกนัระดบัความเค็มและลดนํา้เสยีจากแหลง่กาํเนิดชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : คุณภาพแหลง่นํา้ท ัว่ประเทศมอียู่ในระดบัมาตรฐาน และพื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัระดบัความเค็ม 40,000 ไร่ 

 

แนวทาง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังาน 

ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

20,783.6870 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 3.1 : ปรบัปรุงทางนํา้ ทางผนันํา้ พื้นทีร่บันํา้นอง เขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ จดัทาํผงัเมอืง  

และระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ปรบัปรุงทางนํา้ 24 ร่องนํา้/เนื้อดนิ 9.0504 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

ตวัชี้วดัที่ 2 : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ 442,874 ไร่ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : ป้องกนัตลิง่ 106,926 เมตร 

แนวทาง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมชลประทาน 

- โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา 

- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช  
- โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ 
- โครงการคลองระบายนํา้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภมู ิ(ระยะที ่1) 

กระทรวงคมนาคม 

กรมเจา้ท่า 

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- โครงการบรหิารจดัการนํา้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

กรมโยธาธกิารและการผงัเมือง 

- โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแมน่ํา้ภายในประเทศ 

- โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน 

- โครงการวางและจดัทาํผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุม่นํา้ 

งบประมาณ 

610.5029 ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมชลประทาน 

- โครงการจดัการคุณภาพนํา้ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคุณภาพนํา้  

กรมควบคมุมลพษิ 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้ในพื้นทีลุ่ม่นํา้วกิฤต 

- โครงการตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการกบัแหลง่กาํเนิดมลพษิ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมอนามยั 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการสิง่ปฏกิูลและลดการปนเปื้อนแหลง่นํา้ชมุชน 

รฐัวิสาหกจิ 

องคก์ารจดัการนํ้าเสยี 

- โครงการปรบัปรุง ฟื้นฟูและบรหิารจดัการคุณภาพนํา้ 
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า (ต่อ) 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  62,831.5915  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื้อที ่60,000 ไร่ 

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างสมดุล 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มแีผนการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างบูรณาการ 25 ลุม่นํา้ เป้าหมาย 

แนวทางที่ 6.1 : จดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในลุม่นํา้ แผนปฏบิตักิารประจาํปี เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ  

สนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ พฒันาระบบฐานขอ้มลู ตดิตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมสี่วนร่วม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : องคก์รลุม่นํา้ เครอืขา่ย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ในการจดัทาํแผนลุม่นํา้ 25 ลุม่นํา้ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : มงีานศึกษาแนวทางบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ 

แนวทาง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังาน 

ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

234.0000 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟื้นฟูพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื้อที ่60,000 ไร่ 

 

 

 

 

แนวทาง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

กรมป่าไม ้

- โครงการปลูกป่าเพือ่ฟื้นฟูระบบนิเวศน ์

 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 

- โครงการฟื้นฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) ระยะที ่1 

งบประมาณ 

488.1546 ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานทรพัยากรนํ้าแหง่ชาติ 

- โครงการพฒันาองคก์ร ระบบ กลไก และมาตรฐานการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ท ัง้ระบบ 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

กรมอตุนุิยมวทิยา 

- โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

กรมควบคมุมลพษิ 

- โครงการจดัทาํระบบคาดการณค์ุณภาพนํา้และเตอืนภยัวกิฤตคุณภาพนํา้ 
กรมทรพัยากรนํ้า 

- โครงการพฒันากลไกองคก์รบรหิารจดัการนํา้ทกุระดบั 

กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 

- โครงการวางเครอืขา่ยสงัเกตการณน์ํา้บาดาลเพือ่ตดิตามสถานการณน์ํา้บาดาล 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 7 กระทรวง 17 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 

607,348,300                  

535,446,700                  

เพือ่ใหป้ระเทศมกีารบรหิารจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพและเอื้อต่อการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีอง

ประชาชน โดยสง่เสรมิการลดการเกดิขยะมลูฝอยทีต่น้ทางและการนาํขยะไปใชป้ระโยชน ์เพิม่ศกัยภาพการจดัเก็บ 

ขนสง่ การกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชน ของเสยีอนัตราย ขยะตดิเชื้อ การจดัการกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตราย 

ควบคุมคุณภาพอากาศใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ตลอดจนพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มเพือ่เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซยีน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัว่ประเทศ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : 

   1) พื้นทีจ่ดัการขยะมลูฝอยท ัว่ประเทศ และพื้นทีเ่ฉพาะ เช่น แหลง่ท่องเทีย่วสาํคญั อทุยานแห่งชาติ

   2) พื้นทีเ่ขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง หนา้พระลาน จงัหวดัสระบรุ ี

      พื้นทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และพื้นที ่9 จงัหวดัภาคเหนือ

   3) พื้นทีเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 15 จงัหวดั 18 พื้นที่

ระบบการบรหิารจดัการมลพษิมกีารพฒันาในระดบัทีด่ขี ึ้น มคีุณภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

ของประชาชน โดยการดาํเนินงานของทกุภาคสว่น

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1) กรมควบคมุมลพษิ

301

Mick Sotthiphan
Rectangle



5. แผนภาพความเชื่อมโยง                                                   
  5.1  แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 12 

เป้าหมายที ่3  พฒันาพื้นทีไ่ปสู่เมอืงอตุสาหกรรมนิเวศ 

เป้าหมายที ่3  สรา้งคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ด ีลดมลพษิ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ 

เป้าหมายที ่3  พื้นทีฐ่านเศรษฐกจิหลกัมรีะบบการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสูงและเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั 3.1  จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาไปสูเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ จาํนวน 15 จงัหวดั 

ตวัชี้วดั 3.1  สดัสว่นของขยะมลูฝอยชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้งและนาํไปใชป้ระโยชนไ์ม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 สดัส่วนของเสยีอนัตรายชมุชนทีไ่ดร้บัการกาํจดัอย่างถกูตอ้งไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 และกากอตุสาหกรรมอนัตรายท ัง้หมดเขา้สูร่ะบบการจดัการที่

ถกูตอ้ง 

ตวัชี้วดั 3.3  คณุภาพอากาศในพื้นทีว่กิฤตหมอกควนัไดร้บัการแกไ้ขและมค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

ตวัชี้วดั 3.1  ค่าเฉลีย่สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในพื้นที่อตุสาหกรรมหลกับรเิวณมาบตาพดุไม่เกนิเกณฑ์

มาตรฐาน 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 12 

ยทุธศาสตรด์า้น: การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

ร่างยทุธศาสตรช์าติ 

ระยะ 20 ปี 

 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 12 

เป้าหมายที่ 1 : ขยะมูลฝอยชมุชน 

ของเสยีอนัตรายชมุชน มลูฝอยตดิ

เชื้อ และกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็น

อนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง 

เป้าหมายที่ 2 : คุณภาพ

อากาศในพื้นทีว่กิฤตดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 : การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื  

ยุทธศาสตรท์ี ่9 : การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีส่าํคญั  

เป้าหมายที่ 3 : พฒันาเมอืง

อตุสาหกรรมเชงินิเวศเพือ่

นาํไปสู่เมอืงทีม่กีารเตบิโต

บนคุณภาพชวีติทีด่แีละเป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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  5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศและการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  535.4467 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
หน่วยงานเจา้ภาพ : 

กรมควบคุมมลพษิ 

 

 

 

 

 
 

 

เป้าหมายที่ 3 : พฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศเพือ่นาํไปสู่เมอืง

ทีม่กีารเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีด่แีละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

ตวัชี้วดัที่ 3 : เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 15 จงัหวดั 18 พื้นที ่

ผ่านเกณฑก์ารพฒันาตามทีก่าํหนด และไดร้บัการพฒันาเป็นเมอืง

สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืไม่นอ้ยกวา่ 6 พื้นที ่

เป้าหมายที่ 1 : ขยะมลูฝอยชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน มลูฝอยตดิเชื้อ และกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตรายไดร้บั

การจดัการอย่างถกูตอ้ง  

ตวัชี้วดัที่ 1 : ขยะมลูฝอยชมุชน ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 65 ของเสยีอนัตรายชมุชน ไดร้บัการจดัการ

อย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 20 มลูฝอยตดิเชื้อ ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 95 และกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็น

อนัตราย ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 90 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 2 : คุณภาพอากาศในพื้นทีว่กิฤตดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ตวัชี้วดัที่ 2.1 : ค่าเฉลีย่สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในพื้นทีจ่งัหวดัระยอง มคี่าไม่เกนิ 2.3 ไมโครกรมัต่อ

ลูกบาศกเ์มตร ค่าฝุ่ นละอองในพื้นทีห่นา้พระลาน จงัหวดัสระบรุ ีอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 75  

พื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 98 

ตวัชี้วดัที่ 2.2  ฝุ่ นละอองพื้นที ่9 จงัหวดัภาคเหนือ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 87 

แนวทางที่ 1.1 : เพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ของเสยี

อนัตรายชมุชน และมลูฝอยตดิเชื้อชมุชนชมุชนชมุชนชมุชนชมุชน

ตวัชี้วดัที่ 1 ขยะมลูฝอยชมุชน 17.58 ลา้นตนั/ปี ของเสยีอนัตราย

ชมุชน 0.1212 ลา้นตนั/ปี มลูฝอยตดิเชื้อ 0.0532 ลา้นตนั/ปี ไดร้บัการ

จดัการอย่างถกูตอ้ง 

แนวทางที่ 1.2 : เพิม่ศกัยภาพการ

จดัการกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตราย 

ตวัชี้วดัที่ 1 โรงงานอตุสาหกรรมเขา้สู่

ระบบทีถ่กูตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 9,000 

โรงงาน/ปี กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็น

อนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 

1.56 ลา้นตนั/ปี 

แนวทางที่ 2.1 : บงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหลง่กาํเนิดมลพษิทาง

อากาศ 
ตวัชี้วดัที่ 1 โรงงานอตุสาหกรรมและสถานประกอบการทีไ่ดร้บั

การตรวจสอบและปฏบิตัติามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

ยานพาหนะทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและปฏบิตัติามกฎหมายไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 98 ผูป้ระกอบกจิการบรรทกุขนส่งทีไ่ดร้บัการ

ตรวจสอบและปฏบิตัติามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

แนวทาง 

แนวทางที่ 2.2 : ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาหมอกควนัและไฟป่า 

ตวัชี้วดัที่ 1 รอ้ยละของมาตรการที่

ดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามแผนปฏบิตัิ

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอก

ควนัประจาํปี 2562 ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
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แนวทางที่ 3.1 : พฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 
ตวัชี้วดัที่ 1 โรงงานอตุสาหกรรมในพื้นทีเ่ป้าหมายดาํเนนิการดา้นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) รอ้ยละ 20 ยกระดบัพื้นทีเ่มอืง

อตุสาหกรรมเชงินิเวศผ่านเกณฑก์ารพฒันา ระดบั 2 จาํนวน 10 พื้นที

8 จงัหวดั และพฒันาเป็นเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืตามเกณฑก์ารพฒันา

ไม่นอ้ยกวา่ 6 พื้นที ่แนวทางการประเมนิสิง่แวดลอ้มเชงิยุทธศาสตร ์

(SEA) ดา้นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิรายจงัหวดั 1 จงัหวดั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมสง่เสรมิการเกษตร  

- โครงการส่งเสรมิการหยุดการเผาในพื้นทีก่ารเกษตร 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

- โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 

2. กรมควบคมุมลพษิ  

- โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นทีภ่าคเหนือ 

3. กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  

- โครงการสรา้งจติสาํนึกและการมสี่วนร่วมในการป้องกนัการ

เผาในทีโ่ลง่ และลดหมอกควนั 

กระทรวงสาธารณสขุ  

1. กรมควบคมุโรค  

- โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจาก

มลพษิทางอากาศ 

2. กรมอนามยั 

- โครงการเฝ้าระวงัความเสีย่งสุขภาพจากปญัหาหมอกควนั

และมลพษิอากาศในพื้นทีว่กิฤต 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤต 

2. กรมควบคมุมลพษิ  

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤติ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมควบคมุโรค 

- โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิ

ทางอากาศ 

2. กรมอนามยั   

- โครงการเฝ้าระวงัความเสีย่งสุขภาพจากปญัหาหมอกควนัและมลพษิ

อากาศในพื้นทีว่กิฤต 

 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

- โครงการบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

สาํนกันายกรฐัมนตรี  

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ 

- โครงการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิง่แวดลอ้ม 

2. กรมควบคมุมลพษิ 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย 

3. กรมทรพัยากรทางทะเลฯ 

- โครงการบรหิารจดัการขยะทะเล 

4. กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการสรา้งวนิยัและการมสี่วนร่วมของคนในชาตมิุ่งสู่การจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม

ทีย่ ัง่ยนื 

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

- โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

- โครงการสรา้งจติสาํนึกและความรูใ้นการผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โครงการเสรมิสรา้งจติสาํนึกและความรูใ้นการผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

- โครงการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ  

2. กรมอนามยั 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน และมลู

ฝอยตดิเชื้อ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงฯ 

- โครงการส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื 

2. กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  

- โครงการส่งเสรมิเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศสู่เมอืงตน้แบบสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื 

3. สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม และการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบั

ยุทธศาสตร ์

4. องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเชงินิเวศและเครอืข่ายประชารฐัเพือ่สนบัสนุนการ

ลดกา๊ซเรอืนกระจก ลดภาวะโลกรอ้นในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั  

- โครงการส่งเสรมิการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มเมอืงและชมุชนสู่การพฒันา

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

- โครงการบรหิารจดัการเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 

2. กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- โครงการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มสู่เมอืงสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 

3. กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยรีไีซเคิล เพือ่รองรบัความตอ้งการใช ้

ทรพัยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนบัสนุนการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม

เชงินิเวศ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

283.8572 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

28.3605 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

35.6479 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

77.7361 ลา้นบาท 

งบประมาณ  

109.8450ลา้นบาท 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 12 กระทรวง 30 หน่วยงาน 3 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตร ี1 หน่วยงานของรฐัสภา 

3 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

 ภาครฐัมรีะบบการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบดขีึ้น และทกุภาคสว่นร่วมต่อตา้น

 การทจุรติ

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

869,303,200                  

883,983,100                  

 เพือ่ลดปญัหาการทจุรติในสงัคมไทย ผา่นการปลูกจติสาํนึกและสรา้งค่านิยมใหท้กุภาคสว่นตระหนกัรู ้

 ในเรื่องความซือ่สตัยสุ์จรติ คุณธรรม จรยิธรรมและใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์ร ปรบัปรุง 

 กฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดและเป็นธรรม รวมทัง้ใหโ้อกาสประชาชนไดม้สีว่นร่วม

 ในการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

     (1) หน่วยงานภาครฐัมกีารปรบัปรุงระบบ วธิกีารทาํงาน และการใหบ้รกิารประชาชน 

         เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพความโปร่งใส และลดความเสีย่งของการทจุรติ

     (2) เครอืขา่ยเฝ้าระวงัมบีทบาทในการเตอืนภยัและใหข้อ้มลูเบาะแสการทจุรติ

     (3) ประชาชนมทีศันคตแิละค่านิยมไมย่อมรบัการทจุรติ
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 1.1 : ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทจุรติสูงกว่า

รอ้ยละ 50 เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่คะแนนดชันีการรบัรูก้ารทจุรติใหสู้งขึ้น 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 : การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ  

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร

งบประมาณ 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ 

ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั  

ขอ้ 6.4 การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมไทยมภีาพลกัษณ์การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติดขีึ้น 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 883.9831 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         หน่วยงานเจา้ภาพ :  

  สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั 

 และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมไทยมภีาพลกัษณก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติดขีึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประเทศไทยไดร้บัการประเมนิค่าดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX : CPI) สูงกวา่รอ้ยละ 47 

แนวทาง 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1 : ปลูกฝงัวธิีคดิ สรา้งจติสาํนึก ใหม้คีวามซือ่สตัยส์ุจรติ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมเขา้มามสี่วนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กดิสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมสรา้งความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติมคี่านิยมร่วมตา้นทจุรติ มจีติสาํนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชนส์่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม รอ้ยละ 80 

งบประมาณ 377.5399 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี  

 - โครงการปลกุจติสาํนึกและเสรมิสรา้งความตระหนกัเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

กรมประชาสมัพนัธ ์ 

 - โครงการประชาสมัพนัธต์่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  

 - โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และพฒันาวฒันธรรมองคก์ร  

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

 - โครงการส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองภาครฐัในการต่อตา้นการทจุรติ  

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

สาํนกังานปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 

 -โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

-โครงการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ  

-โครงการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

กระทรวงคมนาคม 

สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม  

-โครงการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ในภาครฐั  

กรมทางหลวงชนบท  

-โครงการปรบัฐานความคิดของเครอืข่ายกรมทางหลวงชนบทเพือ่สรา้งค่านิยมไม่ยอมรบัการทจุรติ  

กระทรวงพลงังาน 

 สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน  

- โครงการส่งเสรมิป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

-โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงพาณิชยฯ์  

กระทรวงมหาดไทย 

สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

-โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของกระทรวงมหาดไทย 

กรมที่ดิน  

-โครงการขา้ราชการกรมทีด่นิบรกิารประทบัใจ โปร่งใส เป็นธรรม   
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น  
-โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั  

กระทรวงแรงงาน 

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน  

-โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ  

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

-โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ป้องกนัและลดความเสีย่งในการเกดิการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

กระทรวงวฒันธรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

-โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  

-โครงการสรา้งจติสาํนึกใหม้คีวามซือ่สตัยส์ุจรติดว้ยมติทิางวฒันธรรม  

ศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) 

-โครงการส่งเสรมิเครือข่ายทางสงัคม ต่อตา้นการทจุรติดา้นมติทิางวฒันธรรมและมติดิา้นสงัคม   

กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

-โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงศึกษาธกิาร  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน   

-โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

-โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 

  

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

- โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 

กรมควบคมุโรค  

-โครงการส่งเสรมิการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

กรมอนามยั  

-โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุน การสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  

-โครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของ

นายกรฐัมนตรี 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

-โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั  

 -โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั 

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

-โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รและคุณธรรม วนิยั จรยิธรรม   

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ  

-โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ  
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        หน่วยงานเจา้ภาพ :  

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.2 : ป้องกนัการทจุรติเชงิรุก 

ตวัชี้วดัที่ 1  : หน่วยงานมกีารจดัทาํมาตรการ/แนวทางตามแผนแมบ่ทบูรณาการป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แลว้เสรจ็ รอ้ยละ 100  

ตวัชี้วดัที่ 2 : ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 (ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอื่นของรฐั) 

ตวัชี้วดัที่ 3 : บคุคลและองคก์รธุรกจิทีม่กีารใหส้นิบนหรอืถกูเรยีกสนิบนโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัในปีทีผ่่านมาลดลง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

แนวทางที่ 1.3 : ปราบปรามการทจุรติ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : เรื่องกลา่วหารอ้งเรยีน ดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามเป้าหมาย รอ้ยละ 80 

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนเรื่องกลา่วหารอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทจุรติและประพฤต ิ

มชิอบของภาครฐัลดลงจากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 10 

   

งบประมาณ 280.3046 ลา้นบาท งบประมาณ 226.1386 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมไทยมภีาพลกัษณก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติดขีึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประเทศไทยไดร้บัการประเมนิค่าดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX : CPI) สูงกวา่รอ้ยละ 47 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้

การควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

-โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

-โครงการสบืสวนปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิต่อ

ตาํแหน่งหนา้ทีห่รอืทจุริตต่อหนา้ทีต่ามกฎหมายฟอกเงนิ 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั  

-โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั 

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ  

-โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

-โครงการพฒันาเชงิรุกเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ  

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

-โครงการพฒันาแนวทางการใหบ้รกิารของภาครฐัเพือ่ประสทิธภิาพและความโปร่งใส  

องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) 

-โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยระบบธรรมาภบิาล 

กระทรวงคมนาคม 

สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม  

-โครงการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

กรมทางหลวงชนบท 

-โครงการพฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)  

กระทรวงยตุิธรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 

-โครงการพฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม  

กระทรวงแรงงาน 

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

-โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ  

กระทรวงวฒันธรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

-โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

-โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

-โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 

กรมควบคมุโรค 

-โครงการส่งเสรมิการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 

-โครงการยกระดบัพฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

กรมอนามยั 

-โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนการสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  

- โครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของ

นายกรฐัมนตรี 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

- โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั 

หน่วยงานของรฐัสภา 

สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

-โครงการกาํหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัตดิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของสมาชกิ

รฐัสภาและเจา้หนา้ทีร่ฐัใหป้ลอดจากการทจุรติ 

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

–โครงการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างองคก์รอสิระและรฐัสภาในการยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการ

ต่อตา้นการทจุรติ  

-โครงการส่งเสรมิการยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุรติแก่สาขาพรรคการเมอืงและตวัแทน

พรรคการเมอืงประจาํจงัหวดั  

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ  

-โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ  
สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน 

-โครงการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบจากการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิและทรพัยส์นิของรฐั  
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

2 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

1 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

1) ประชาชนสามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 

   เสมอภาค และเป็นธรรม   

2) ลดปรมิาณคดทีีเ่ขา้สูก่ารพจิารณาของศาล โดยนาํกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกมาใชใ้นการยุติ

   ขอ้พพิาทหรอืความขดัแยง้ของประชาชน

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงยติุธรรม

                      1) สาํนกังานกจิการยติุธรรม

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 2 กระทรวง 12 หน่วยงาน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุิธรรม 

798,004,600                  

1,098,819,600                

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานยุตธิรรม โดยปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย เพิม่ประสทิธภิาพ

การอาํนวยความยุตธิรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย สง่เสรมิกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก พฒันาระบบ

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม สง่เสรมิสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล 

พฒันากลไกการเตอืนภยัและป้องกนัอนัตรายจากสนิคา้และบรกิารทีไ่มป่ลอดภยั รวมทัง้ช่วยเหลอืใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
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  5. แผนภาพความเช่ือมโยง  

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 4.1 :  

จาํนวนคดทีีร่ฐัดาํเนินคดกีบัผูม้ไิดก้ระทาํความผดิซึง่ตอ้งชดเชยความเสยีหายลดลง 

 

 

เป้าหมายที่ 4 : ลดจาํนวนการดาํเนินคดกีบัผูม้ไิดก้ระทาํความผดิ 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 : การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ  

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

 เป้าหมายที่ 1 : พฒันากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมใหท้นัสมยั เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 

ในการอาํนวยความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม 

 

ร่างยุทธศาสตรช์าติ  

ระยะ 20 ปี 

 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัท่ี 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัของ

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการปฏริูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม  

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  1,098.8196  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที่ 1.3 : สง่เสริมการป้องกนัการกระทําความผิดและการป้องกนั

อาชญากรรม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มีการดาํเนินงานสอดคลอ้งตามกรอบแนวทางการป้องกนั

อาชญากรรม 6 ดา้น 

แนวทางที่ 1.4 : พฒันาประสทิธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงาน 

ในกระบวนการยตุิธรรมเพือ่อาํนวยความเป็นธรรมใหก้บัประชาชน 

ตวัชี้วดัที่ 1 : หน่วยงานของรฐัมีระบบ/บรกิารในกระบวนการยตุิธรรมที่ได ้

มาตรฐาน/ลดขัน้ตอน/เชื่อมโยงกนั จาํนวนรวม ไม่นอ้ยกว่า 10 ระบบ/บรกิาร  

เป้าหมายที่ 1 : พฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมใหท้นัสมยั เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพในการอาํนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสงัคม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชาชนมีความรูเ้รื่องสทิธิ และความรูพ้ื้นฐานในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 70 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ประชาชนมีความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุตธิรรม รอ้ยละ 85  

แนวทางที่ 1.1 : พฒันา ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายรวมทัง้สรา้งการรบัรู ้

เรื่องสทิธิและความรูพ้ื้นฐานในการเขา้ถงึกระบวนการยตุิธรรม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : กฎหมายและ/หรอืมาตรฐานดา้นกระบวนการยตุิธรรม 

ไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุง จาํนวน 5 เรื่อง 

แนวทางที่ 1.2 : สง่เสริมและพฒันากระบวนการยตุิธรรมทางเลอืก 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชาชน (กลุม่เป้าหมาย) มีความรูแ้ละความเขา้ใจ

พื้นฐานดา้นกระบวนการยตุิธรรมทางเลอืกไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 70 

งบประมาณ 

170.3688 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

 97.9686 ลา้นบาท  

 

งบประมาณ 

82.5857 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

  สาํนักงานกจิการยตุิธรรม 

กระทรวงยตุิธรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 

- โครงการปฏริูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และทีป่รกึษา 

  กฎหมายของเดก็และเยาวชน 

กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ  

- โครงการพฒันาระบบบรกิาร มาตรการ กลไก และส่งเสรมิความรู ้

  ในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพเพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย 

กรมบงัคบัคดี  

- โครงการพฒันา ปรบัปรุงกฎหมาย กระบวนงาน และสรา้งการรบัรู ้

  กระบวนการดา้นการบงัคบัคด ี

สาํนกังานกจิการยตุิธรรม  

- โครงการขบัเคลือ่นการปฏริูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม 

สถาบนัเพือ่การยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทโีลกดา้นการเสรมิสรา้ง 

  หลกันิตธิรรมและยกระดบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญาตามแผนงาน 

  สหประชาชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรมทางอาญา 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง 

- โครงการสนบัสนุนการดาํเนินการตามกฎหมายในหนา้ที ่

  ของฝ่ายปกครองเพือ่การปฏริูปกฎหมายและพฒันากระบวนการ 

  ยุตธิรรม 

กระทรวงยตุิธรรม 

สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิยุตธิรรมชมุชนเพือ่การเขา้ถงึ 

  ความยุตธิรรมของประชาชน 

กรมบงัคบัคดี 

- โครงการพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัคด ี

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันากระบวนการยุติธรรมทางเลอืก 

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

- โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องกระบวนการระงบัขอ้พพิาท 

  ทางเลอืก 

กระทรวงมหาดไทย       

กรมการปกครอง  

- โครงการสนบัสนุนการดาํเนินการตามกฎหมายในหนา้ที ่

  ของฝ่ายปกครองเพือ่การปฏริูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม 

กระทรวงยตุิธรรม 

กรมคุมประพฤติ    

- โครงการพฒันาระบบการแกไ้ขฟื้นฟูผูก้ระทาํความผดิในชมุชน 

- โครงการพฒันาระบบงานคุมประพฤตเิพือ่การใหบ้รกิารแบบดจิทิลั 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

- โครงการพฒันาระบบบรกิาร มาตรการ กลไก และส่งเสรมิความรู ้

  ในการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพเพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย 

กรมราชทณัฑ ์      

- โครงการพฒันาระบบขอ้มลูผูต้อ้งขงัเพือ่เชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการ 

  ยุตธิรรม 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ 

- โครงการสรา้งเครอืขา่ยบูรณาการป้องกนัอาชญากรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  ดว้ยเทคโนโลยเีชงิพื้นทีส่มยัใหม ่

- โครงการระวงัป้องกนัภยัทางไซเบอรต์ามแนวทางพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย 

  การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาต ิและพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย 

  การกระทาํผดิเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550  

  และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560 

สาํนักงานกจิการยตุิธรรม 

- โครงการขบัเคลือ่นการปฏริูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานดา้น 

  การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 

สาํนักงานอยัการสูงสดุ 

- โครงการเสรมิสรา้งและพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการกระบวนการ 

  ยุตธิรรมในบรบิทของสาํนกังานอยัการสูงสุด 

กระทรวงยตุิธรรม 

กรมคมุประพฤติ 

- โครงการคืนคนดสีู่สงัคม 

- โครงการพฒันาระบบการแกไ้ขฟื้นฟูผูก้ระทาํความผดิในชมุชน 

สาํนกังานกจิการยตุิธรรม 

- โครงการขบัเคลือ่นการปฏริูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม 

สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์

- โครงการพฒันาศกัยภาพการตรวจพสิูจนด์า้นนิตวิทิยาศาสตรเ์ชงิบูรณาการ 

  เพือ่อาํนวยความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล ํา้ 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน

ภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงการพฒันาระบบการบรกิารในกระบวนการยุตธิรรม 

งบประมาณ 

747.8965 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

 

แนวทาง 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 9 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 

280,935,500                  

217,100,800                  

เพือ่ยกระดบัการบรกิารภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล สามารถอาํนวยความสะดวก

และตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคธุรกจิและประชาชน โดยการเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารของภาครฐั 

ปรบัปรุงกระบวนการทาํงานของหน่วยงานภาครฐัใหส้ะดวก ทนัสมยั เขา้ถงึไดง้า่ย ลดข ัน้ตอนและระยะเวลา

ในการทาํงาน  พฒันาการบรกิารใหเ้ขา้สูร่ะบบดจิทิลัในการประกอบธุรกจิ ตลอดจนปรบัปรุงกฎหมายใหเ้อื้อ

ต่อการประกอบธุรกจิเพือ่ใหภ้าครฐัสามารถสนบัสนุนภาคสว่นต่าง ๆ ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัประเทศ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครฐั ไดร้บัการอาํนวย

    ความสะดวกในการใหบ้รกิารจากภาครฐั

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

ประชาชนและผูป้ระกอบการมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของหน่วยงานภาครฐัทีไ่ดร้บัการพฒันา

ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว ประหยดัและประเทศมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่สูงขึ้น

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนกันายกรฐัมนตรี
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 1.1 : อนัดบัความยากงา่ยในการประกอบธุรกจิ  

จดัทาํโดยธนาคารโลกอยู่ในอนัดบัสองของอาเซยีน เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

 

เป้าหมายที่ 1 : ลดสดัส่วนค่าใชจ่้ายดา้นบคุลากร และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 

และการใหบ้รกิารของภาครฐั และประสทิธภิาพการประกอบธุรกจิของประเทศ 

 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

 

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 : การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ  

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

 

เป้าหมายที่ 1 : พฒันาระบบการใหบ้รกิารและยกระดบังานบรกิารของหน่วยงานภาครฐั  

เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ผูร้บับรกิารในภาคธุรกจิและประชาชน 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 217.1008 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : พฒันาระบบการใหบ้รกิารและยกระดบังานบรกิารของหน่วยงานภาครฐั เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ผูร้บับริการในภาคธุรกจิและประชาชน 
ตวัชี้วดัที่ 1.1 : ประชาชน/หน่วยงานภาครฐั มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารและการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
ตวัชี้วดัที่ 2.1 : อนัดบัความยาก – งา่ย ในการประกอบธุรกจิ (Ease of Doing business : EoDB) อนัดบัที ่20-25 ของโลก หรอืคะแนน DTF ไมน่อ้ยกวา่ 78 ในรายงาน EoDB 2020  

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการ 
ตวัชี้วดั : ข ัน้ตอนหรอืระยะเวลาเฉลีย่ของการใหบ้รกิาร
ลดลงรอ้ยละ 30 - 50 
 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : ใหบ้รกิารแบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดยีว  
โดยผูร้บับรกิารสามารถตดิตามสถานะและใหข้อ้คดิเหน็ 
เพือ่พฒันางานบริการได ้
ตวัชี้วดั : ผูร้บับริการมชี่องทางเขา้ถงึบรกิารภาครฐั/ตดิตาม
สถานะ/แสดงความคดิเหน็เพิม่ขึ้นนอกเหนือจากช่องทาง
ปกตอิย่างนอ้ย 1 ช่องทาง 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ 

 

งบประมาณ 

เป้าหมายของ

แผนงาน 
บูรณาการ 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

- พฒันาระบบบริการการขออนุญาตจดทะเบยีนการประกอบ

ธุรกจิขายตรงและการประกอบธุรกจิตลาดแบบตรง  

ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(งบประมาณตัง้อยู่ในแผนงาน

บูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั)  

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
- โครงการพฒันานวตักรรมงานบริการภาครฐั 
กระทรวงการต่างประเทศ 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
- โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงาน
ภาครฐั 
กระทรวงพลงังาน 
1. กรมพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 
- โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชน 
แบบบูรณาการดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 
กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมการคา้ต่างประเทศ 
- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัการใหบ้รกิาร 
ดา้นการคา้ต่างประเทศดว้ยนวตักรรมดจิทิลั 
2. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

- โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารดา้นการคา้ 

ระหวา่งประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมการปกครอง 
- โครงการบรหิารจดัการออกบตัรผ่านแดนเพือ่อาํนวย 
ความสะดวกทางธุรกจิ  
 

 

แนวทางที่ 2.1.1 : พฒันาการบรกิารใหเ้ขา้สู่ระบบดจิทิลัในการ
ประกอบธุรกจิ (Digital services for Doing Business)   
ตวัชี้วดั : จาํนวนรูปแบบการบรกิาร ดว้ยระบบดจิทิลัเพิม่ขึ้น 
/ขยายผล ไมน่อ้ยกวา่ 3 ดา้น 
 

 

แนวทางที่ 2.1.2 : ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
การอาํนวยความสะดวกทางธุรกจิ 
ตวัชี้วดั : จาํนวนกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอาํนวย 
ความสะดวกทางธุรกจิไดร้บัการเสนอปรบัปรุงแกไ้ข 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ฉบบั 
 

งบประมาณ 

- ลา้นบาท 

กระทรวงยตุธิรรม 

กรมบงัคบัคดี 
-  โครงการพฒันา ปรบัปรุงกฎหมาย กระบวนงาน  
และสรา้งการรบัรูก้ระบวนการดา้นการบงัคบัคด ี 

(งบประมาณตัง้อยู่ในแผนงานบูรณาการปฏริูปกฎหมาย 

และพฒันากระบวนการยุตธิรรม)   

 
 

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1. สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

ของรฐัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวก 

ในการประกอบธุรกจิ 

-  โครงการยกระดบัการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐั 

แก่นิตบิคุคลแบบเบด็เสร็จทางอเิลก็ทรอนิกส ์

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมการคา้ต่างประเทศ 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัการใหบ้รกิาร 

ดา้นการคา้ต่างประเทศดว้ยนวตักรรมดจิทิลั 

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- โครงการพฒันาระบบการอาํนวยความสะดวกทางธุรกจิ 
3. กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
- โครงการบูรณาการขอ้มลูสารสนเทศและองคค์วามรู ้
ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่สงัคมดจิทิลั 
กระทรวงยตุธิรรม 
1. กรมบงัคบัคดี 

- โครงการพฒันาระบบงานบงัคบัคดเีพือ่อาํนวยความสะดวก 

แก่ผูร้บับรกิารตามการจดัอนัดบัความยาก-งา่ยในการประกอบ

ธุรกจิ (Ease of Doing Business) 

- โครงการพฒันาใหบ้รกิารงานบงัคบัคดสีู่ระบบ Digital 
 

งบประมาณ 

- ลา้นบาท  

งบประมาณ 

150.0325 ลา้นบาท   
งบประมาณ 

67.0683 ลา้นบาท  

387



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 14 กระทรวง 64 หน่วยงาน 4 รฐัวสิาหกจิ

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

6,079,056,100                

20,083,499,400               

เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดการขบัเคลือ่นเชงิพื้นทีใ่นระดบัภาค สรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัใหก้ระจายท ัว่ทกุภมูภิาค โดยเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่ประชาชน

ในทกุพื้นทีใ่หเ้ป็นกลไกในการขบัเคลือ่นและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัประเทศในดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม สาธารณสุข วฒันธรรม และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นรากฐานทีม่ ัน่คง

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนในพื้นที ่76 จงัหวดั

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : 6 ภาค 76 จงัหวดั

เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ



ร่างยทุธศาสตร์

ชาต ิระยะ 20 ปี 

 5. แผนภาพความเชื่อมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

ตวัชี้วดัของ

แผนพฒันาฯ  

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 9 : การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

เป้าหมายที่ 1 : ลดช่องวา่งรายไดร้ะหวา่งภาคและมกีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรม

มากขึ้น 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ยทุธศาสตรด์า้น : การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การแกไ้ขปญัหาความยากจน เหลือ่มล ํา้และ

สรา้งการเตบิโตจากภายใน 

ยทุธศาสตรด์า้น : การจดัการนํา้และสรา้งการเตบิโตบน

คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 2 : เพิม่จาํนวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่สาํหรบัคนทกุ

กลุม่ในสงัคม 

เป้าหมายที่ 3 : พื้นทีเ่ศรษฐกจิหลกัมรีะบบการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสูงและเป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1 : ผลติภณัฑภ์าคต่อหวัระหวา่งภาคลดลง 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 2 : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้น 

 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 3 : ขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่

ลดลง 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

งบประมาณ 

5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 20,799.2835 ลา้นบาท 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานคณะกรรมการ 

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 

 

 

 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

เป้าหมายที่ 1 :  เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

งบประมาณ 3,872.8834 ลบ. 

1. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่   ภาคกลาง

2. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคใต ้

ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่3. ภาคใตช้ายแดน 

4. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่  ภาคตะวนัออก

5. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคเหนือ 

1. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่   ภาคกลาง

2. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคใต ้

ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่3. ภาคใตช้ายแดน 

4. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่  ภาคตะวนัออก

5. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคเหนือ 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

งบประมาณ 1,060.1153 ลบ. 

1. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่   ภาคกลาง

2. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคใต ้

ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่3. ภาคใตช้ายแดน 

4. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่  ภาคตะวนัออก

5. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคเหนือ 

 

งบประมาณ 4,673.0442 ลบ. 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

งบประมาณ 

 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 20,799.2835 ลา้นบาท 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานคณะกรรมการ 

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 

 

 

 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

แนวทางที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันาประชาชนมคีุณภาพชวีติดขีึ้น  

รอ้ยละ 1 

เป้าหมายที่ 1 :  เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

งบประมาณ 525.0701 ลบ. 

1. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่  ภาคใตช้ายแดน

2. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

1. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่   ภาคกลาง

2. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่  ภาคใต ้

3. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่  ภาคตะวนัออก

4. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคเหนือ 

แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนคนจนลดลง รอ้ยละ 1 

แนวทางที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1 
 

งบประมาณ 504.2850 ลบ. 

ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่1. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิในพื้นทีภ่าคเหนือ 
 

งบประมาณ 9,448.1014 ลบ. 
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หน่วยงานรบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคกลาง 

(นนทบรุ ีปทมุธานี พระนครศรอียธุยา สระบรุ ีชยันาท ลพบรุ ีสงิหบ์รุ ีอา่งทอง กาญจนบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาํนวน 3,291.4354 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

ยกระดบั  

การใหบ้รกิาร 

และนวตักรรม 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน  

เพือ่สนบัสนุน

อตุสาหกรรม  

การคา้ การลงทนุ 

 

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปรมิณฑล 

 

ส่งเสรมิ

การตลาด 

เพิม่ขดีความสามารถ

ดา้นอตุสาหกรรม 

การคา้ การลงทนุ 

การเพิม่ศกัยภาพ

การตลาด 

 

ดา้นการผลติ 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน  

เพือ่สนบัสนุน 

การคา้ชายแดน 

สนบัสนุนการสรา้ง

มลูค่าเพิม่และ

นวตักรรม การคา้

ชายแดน 

การเพิม่ศกัยภาพ

การตลาด 

โครงสรา้งพื้นฐาน 

เพือ่พฒันา

กรุงเทพมหานคร 

และเมอืงปรมิณฑล 

 

 
 กระทรวง 

อตุสาหกรรม 

1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวง 

อตุสาหกรรม 

โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดน 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงการพฒันาสงัคม 

และความมัน่คง 

ของมนุษย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวง 

การพฒันาสงัคม 

และความม ัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

2.กรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัมหดิล 

รฐัวิสาหกจิ 

1. การประปาส่วนภมูภิาค 

โครงการพฒันาเมอืง 

 กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย ์

ยกระดบั 

การใหบ้รกิาร 

และนวตักรรม 

เพือ่พฒันา

กรุงเทพมหานคร 

   

การเพิม่ศกัยภาพ 

การตลาด 

 

การเพิม่ศกัยภาพ

การตลาด 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

11.1884 ลบ. 25.0663 ลบ.  417.0819 ลบ  

การสรา้ง

มลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดั

จาํหน่าย 

และ

การตลาด 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

ยกระดบั 

การใหบ้รกิาร 

และนวตักรรม 

2.0034 ลบ. 

 

ส่งเสรมิ

การตลาด 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

ยกระดบั 

การใหบ้รกิาร 

และนวตักรรม 

 

ส่งเสรมิ

การตลาด 

  

ก่อสรา้งโครงสรา้ง

พื้นฐานในการพฒันา

เมอืง 

ยกระดบั 

การใหบ้รกิาร 

และนวตักรรม 

ในการพฒันาเมอืง 

30.0000 ลบ.   

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคกลาง 

(นนทบรุ ีปทมุธานี พระนครศรอียธุยา สระบรุ ีชยันาท ลพบรุ ีสงิหบ์รุ ีอา่งทอง กาญจนบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาํนวน 3,291.4354 ลา้นบาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท 

 

 

 

 

 

ยกระดบัคุณภาพผลผลติและการแปรรูป เพิม่ศกัยภาพการผลติ 

 

 

 

204.3450 ลบ. 
 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด 

การสนบัสนุนการผลติแปรรูป การสรา้งมลูค่าเพิม่ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ สนบัสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจดัจาํหน่ายผลผลติการเกษตร 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการผลติ 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 
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หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคกลาง 

(นนทบรุ ีปทมุธานี พระนครศรอียธุยา สระบรุ ีชยันาท ลพบรุ ีสงิหบ์รุ ีอา่งทอง กาญจนบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาํนวน 3,291.4354 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้  

และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาและฟื้นฟูแหลง่ท่องเทีย่ว  
และโครงสรา้งพื้นฐาน 

229.7150 ลบ. 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 

ส่งเสรมิการตลาด  

ดา้นท่องเทีย่ว 

พฒันาคุณภาพการบรกิารรูปแบบกจิกรรม 

และบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาทางการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันาและฟื้นฟูแหลง่ท่องเทีย่ว  
และโครงสรา้งพื้นฐาน 

พฒันาคุณภาพการบรกิารรูปแบบกจิกรรม 
และบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาทางการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมศิลปากร 

โครงการการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละนิเวศน ์

 

27.4836 ลบ. 41.0000 ลบ. 242.3090 ลบ.  

พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้ 

 และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด  

ดา้นท่องเทีย่ว 

7.5661 ลบ. 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1. สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุ 

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

2. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 

เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื  

(องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 

เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื  

(องคก์ารมหาชน) 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 
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หน่วยงานรบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคกลาง 

(นนทบรุ ีปทมุธานี พระนครศรอียธุยา สระบรุ ีชยันาท ลพบรุ ีสงิหบ์รุ ีอา่งทอง กาญจนบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาํนวน 3,291.4354 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้ 

และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ปจัจยัสนบัสนุนเพือ่การอนุรกัษ ์

และฟื้นฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

3.3404 ลบ. 

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ  

การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

การเพิม่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม ก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน 

เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ 

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ  

การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

การเพิม่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

2. กรมป่าไม ้

 

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 

20.2619 ลบ. 5.8844 ลบ. 2,024.1900 ลบ. 
  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

รฐัวสิาหกจิ 

1. องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

2. กรมป่าไม ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

  

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทางที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใต ้ 
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เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ  

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

 

โครงการพฒันาเขตพื้นทีอ่ตุสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดาทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่ายและ

การตลาด 

 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

พฒันาเขตพื้นทีอ่ตุสาหกรรม

แปรรูปยางพาราหาดใหญ่  
– สะเดา 

 

 

 

โครงการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโอเลโอเคมแีบบครบวงจร 

 

 

โครงการพฒันาและสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพและนวตักรรมการผลติ 

ภาคเกษตร 

 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

นวตักรรมแปรรูปยางพารา 
 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
1.กรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม 

 

 
5.1000 ลบ. 

 

ส่งเสรมิการตลาดระหวา่ง

ประเทศในสนิคา้ยางพารา

และผลติภณัฑย์าง 

 

 

จดัต ัง้เขตอตุสาหกรรม

โอเลโอเคม ี
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
1.มหาวทิยาลยั  
สงขลานครนิทร ์

 

 
54.7000 ลบ. 

 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
1.กรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม 

 

 
3.0000 ลบ. 

 

เพิม่ความตอ้งการนํา้มนั

ปาลม์ในอตุสาหกรรม

ทดแทน 

 

 

ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลย ี
ชวีภาพ นวตักรรม ในการ

ผลติภาคเกษตร 
 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 
1.สาํนกังานปลดั 
กระทรวงวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 

 
10.000 ลบ. 

 

ส่งเสรมิการแปรรูป

ผลติภณัฑใ์หม ่

 

 

ประชาสมัพนัธแ์ละ 
ทาํการตลาดผลติภณัฑ ์

 

 

ส่งเสรมิการผลติ 

และจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์

จากอตุสาหกรรม 

โอเลโอเคมคีอล 
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แผนงานบูรณาการ
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แนวทาง 
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Value Chain 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใต ้ 

จงัหวดัชมุพร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัระนอง จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรงั จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล 

                                                                                         งบประมาณปี 2562 จาํนวน  3,108.6244  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น   

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

 

โครงการส่งเสรมิการทาํเกษตรแบบผสมผสาน 

 

เพิม่ศกัยภาพ 

การผลติ 
 

ยกระดบั

คุณภาพผลผลติ

และการแปรรูป

ส่งเสรมิการทาํการเกษตรแบบ

ผสมผสานและ 

ปลูกพชืพนัธุด์ ี

 

ส่งเสริมและ 

พฒันาดา้น 

การตลาด 

สนบัสนุนการผลติ 

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

เกษตรอนิทรยี ์

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด สนบัสนุนการใช ้

เทคโนโลยใีนการผลติ

และการแปรรูป 

เพือ่เพิม่มลูค่า 

 

ส่งเสรมิการรวมกลุม่ 

เป็นเกษตรแปลงใหญ่ 

ในพื้นทีเ่หมาะสม 

(Zoning) 

 

สนบัสนุนการแปรรูป

ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย

และยกระดบัคุณภาพ

สนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ส่งเสรมิและพฒันา 

ดา้นการตลาด 

 

โครงการส่งเสรมิเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนะวตักรรมในการผลติ 

และบรหิารจดัการฟารม์อย่างเป็นระบบ 

เพิม่ศกัยภาพ 

การผลติ 
 

ยกระดบั

คุณภาพผลผลติ

และการแปรรูป

สนบัสนุนการรวม 

กลุม่เกษตรกรและพฒันา

เครอืขา่ยเพือ่เขา้ถงึแหลง่

ความรูแ้ละแหลง่ทนุ 

 

ส่งเสริมและ 

พฒันาดา้น 

การตลาด

ยกระดบัสนิคา้ เพิม่ศกัยภาพ

เกษตรกรเป็น smart 

entrepreneur และ

ผูป้ระกอบการใหม้ี

ความสามารถในการแขง่ขนั 

ส่งเสรมิ พฒันา และขยาย

ตลาดสนิคา้ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 

 

 

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณแ์ละเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค 

 

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาทีด่นิ 

2. กรมส่งเสรมิการเกษตร 

 

  กระทรวงวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

1.สาํนกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

1.กรมปศุสตัว ์

 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย ์

รฐัวสิาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่ง 

ประเทศไทย 

 

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

1. กรมส่งเสรมิ

การเกษตร 

กระทรวงพลงังาน 

1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพลงังาน 

 

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาทีด่นิ 

 

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

1. กรมส่งเสรมิ

การเกษตร 

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย ์

 

กระทรวงพาณิชย ์

1.สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย ์

 

 

7.2000 ลบ. 

 

  
 

20.0000 ลบ. 

 

 

11.3270 ลบ. 

 

 

16.4451 ลบ. 

 

 

22.7300 ลบ. 

 

 

9.7725 ลบ. 

 

 

24.4456 ลบ. 

 

 

18.0000 ลบ. 

 

เพิม่ศกัยภาพ 

การผลติ 
 

ยกระดบั

คุณภาพผลผลติ

และการแปรรูป

ส่งเสริมและ 

พฒันาดา้น 

การตลาด
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ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร   

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 
 

 

โครงการยกระดบัคุณภาพบรกิาร และส่งเสรมิธุรกจิต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค 

 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

โครงการพฒันาเมอืงท่องเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City)  

และมรีะบบขนสง่มวลชน (Monorail) 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

พฒันารูปแบบนวตักรรม 

สนิคา้และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวก 
ใหเ้พยีงพอและมมีาตรฐาน 

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1.สาํนกังานส่งเสรมิการประชมุ 

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงพลงังาน 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
กระทรวงมหาดไทย 

1.กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
2.กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

230.2900 ลบ. 

 

ยกระดบัมาตรฐาน 
การใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ

และสนบัสนุนธุรกิจบรกิาร 
ดา้นการแพทย ์

 

กระทรวงสาธารณสขุ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

 

 

19.7650 ลบ. 

 

พฒันาระบบป้องกนั 

และรกัษาความปลอดภยั

นกัท่องเทีย่ว 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

 

 

18.0450 ลบ. 

 

เพิม่ศกัยภาพช่องทางการตลาด 
เพือ่การท่องเทีย่ว 

 

 

พฒันาระบบสาธารณูปโภค 

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบ 

ดา้นความปลอดภยั 

 

รฐัวิสาหกจิ 
1.การประปาส่วนภมูภิาค  

 

 

166.4979 ลบ. 

 

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ 
ระบบการกาํจดัขยะและนํา้เสยี 

 

 

ส่งเสรมิและพฒันา Start up  
ดา้นดจิทิลั 
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ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร   

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 
 

 

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนในของภาค 

 

โครงการส่งเสรมิรูปแบบการท่องเทีย่วโดยชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ 

และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที ่

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

ช ัน้นาํแห่งใหมก่บัแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 

พฒันาโครงขา่ยคมนาคม

และขนส่งเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 

 

 

 

พฒันาเมอืงภูเก็ต เมอืง

หาดใหญ่ และเมอืง

ศูนยก์ลางเศรษฐกจิของ

ภาคใตเ้ป็นเมอืงน่าอยู่และ

เอื้อต่อการขยายตวัทาง

เศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

กระทรวงคมนาคม 
1.กรมทางหลวง 

 

 

689.0000 ลบ. 
 

เพิม่ศกัยภาพช่องทาง

การตลาดเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้

และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

  ดา้นท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

ใหม ่และปรบัปรุงแหลง่

ท่องเทีย่วเดมิทีม่ี

ศกัยภาพ 

 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท  

กระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมอทุยานแห่งชาต ิ  

สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏั 
สุราษฎรธ์านี 

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม

ของชมุชนในการบรหิาร

จดัการแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
1. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

 

 

150.5479 ลบ. 
 

พฒันาและปรบัปรุง

เสน้ทางคมนาคมขนส่ง 

 

 

 

เพิม่ศกัยภาพช่องทาง

การตลาดเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
 

 

กระทรวงวฒันธรรม 
1.สาํนกังาน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

 

 

19.5000 ลบ. 
 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

ชมุชนและส่งเสรมิ 

องคค์วามรูใ้หช้มุชน 

 

 

 

ยกระดบัการใหบ้รกิาร

และสนบัสนุนเครอืขา่ย

ท่องเทีย่วชมุชน 

 

 

 

เพิม่ศกัยภาพช่องทาง

การตลาดเพือ่การ

ท่องเทีย่วชมุชน 

 

กระทรวงพาณิชย ์
1.สาํนกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

 

232.0583 ลบ. 
 

 

15.2880 ลบ. 
 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้

และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

  ดา้นท่องเทีย่ว 

 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้

และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

  ดา้นท่องเทีย่ว 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใต ้ 

จงัหวดัชมุพร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัระนอง จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรงั จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล 

                                                                                        งบประมาณปี 2562 จาํนวน  3,108.6244  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น   

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  

แนวทางที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1 

 

 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

ป้องกนัทรพัยากรและรกัษาสมดุลของระบบนิเวศใหเ้กดิความย ัง่ยนื 

ในพื้นทีแ่หลง่ตน้นํา้ 

 

พฒันาระบบป้องกนั แกป้ญัหา และฟื้นฟูความเสือ่มโทรม 

ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

สรา้งความร่วมมอืของชมุชนในการป้องกนั อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 1.กรมชลประทาน  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 

กระทรวงมหาดไทย  

 1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  

2. กรมป่าไม ้ 

3. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 

 

 

 

 

 

 

1,317.9402 ลบ. 

 

 

46.9719 ลบ. 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 

จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัยะลา 

                     งบประมาณปี 2562  จาํนวน 908.2256 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น   

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  

แนวทางที่ 1.1.1 : พฒันาศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 
 

กลุม่โครงการพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกบรเิวณด่านชายแดนใหเ้พยีงพอและไดม้าตรฐานรวมท ัง้พื้นทีเ่ศรษฐกจิบรเิวณชายแดน 

 
กลุม่โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมใหม้คีวามเชื่อมโยงและมมีาตรฐานท ัง้ทางบกและทางอากาศ 

 

ดา้นการผลติ 

 

การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

 
พฒันาและส่งเสริม 
โครงขา่ยคมนาคม 

 

กระทรวงคมนาคม 

1.กรมทางหลวง 

 

 

134.0000 ลบ. 

 
เพิม่มลูค่าสนิคา้ 
และบรกิาร 

 

 

 

 
เพิม่ศกัยภาพตลาด 

 

 

 

ดา้นการผลติ 

 

การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

 
พฒันาโครงสรา้ง 
พื้นฐานสิง่อาํนวย 
ความสะดวก 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

1.สาํนกัปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์

 

 

5.0000 ลบ. 

 
เพิม่มลูค่าสนิคา้ 
และบรกิาร 

 

 

 
เพิม่ศกัยภาพตลาด 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 

จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัยะลา 

งบประมาณปี 2562  จาํนวน 908.2256 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดัที่ 1 :  มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

กลุม่โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 

 

ดา้นการผลติ 

 

การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 
การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

เพิม่ประสทิธภิาพ 

การเกษตร 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.กรมชลประทาน 

2.กรมพฒันาทีด่นิ 

 

130.4454 ลบ. 

 

กลุม่โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงปศุสตัว ์

 

กลุม่โครงการส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพ 

 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่ 

สนิคา้เกษตร 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.สาํนกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม 

11.0000 ลบ. 

 

 

สรา้งรายไดจ้าก 

สนิคา้เกษตร 

 

 

 

 

เพิม่ประสทิธภิาพ 

การเกษตร 

 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

1.กรมปศุสตัว ์
 

7.8610 ลบ 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่ 

สนิคา้เกษตร 

 

 
 

 

สรา้งรายไดจ้าก 

สนิคา้เกษตร 

 

กระทรวงพาณิชย ์

1.สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย ์

 

1.0000 ลบ. 

 

เพิม่ประสทิธภิาพ 

การเกษตร 

 

 

 
 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่ 

สนิคา้เกษตร 

กระทรวงพลงังาน 

1.สาํนกังานปลดั 

กระทรวงพลงังาน 

 

1.6400 ลบ. 

 

 

สรา้งรายไดจ้าก 

สนิคา้เกษตร 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 

จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัยะลา 

                     งบประมาณปี 2562  จาํนวน 908.2256 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น   

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร (ต่อ) 

ตวัชี้วดัที่ 1 :  มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

กลุม่โครงการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม ่

 

กลุม่โครงการสนบัสนุนการปรบัปรุงท่าเทยีบเรอืปตัตานี 

 

ดา้นการผลติ 

 

การสรา้งมลูค่าเพิม่และ

นวตักรรม 

 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

 
เพิม่ประสทิธภิาพ 

การเกษตร 
 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมเจา้ท่า 

 

24.6000 ลบ. 

 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่ 

สนิคา้เกษตร 

 

 

 

 
สรา้งรายไดจ้าก 
สนิคา้เกษตร 

 

 

 

ดา้นการผลติ 

 

การสรา้งมลูค่าเพิม่และ

นวตักรรม 

 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

 
เพิม่ประสทิธภิาพ 

การเกษตร 
 

 

 

 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่ 

สนิคา้เกษตร 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี 

 

6.9153 ลบ. 
 

 
สรา้งรายไดจ้าก 
สนิคา้เกษตร 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 

จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัยะลา 

                     งบประมาณปี 2562  จาํนวน 908.2256 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น   

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 
 

กลุม่โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 

 
กลุม่โครงการพฒันาและส่งเสรมิธุรกจิต่อเนื่องการท่องเทีย่วในเมอืงท่องเทีย่วชายแดน 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

 
พฒันาและส่งเสริมธุรกจิ 

การท่องเทีย่ว 
 

รฐัวิสาหกจิ 

1.การประปาส่วนภูมภิาค 

 

67.3843  ลบ. 
 

 
เพิม่มลูค่าสนิคา้และบรกิาร 

จากการท่องเทีย่ว 
 

 

 

 
เพิม่ศกัยภาพช่องทางการตลาด 

เพือ่การท่องเทีย่ว 
 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

 

2.5968 ลบ. 
 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

 
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

และสิง่แวดลอ้ม 

กระทรวงมหาดไทย 

1.กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

 

14.0000 ลบ. 

 

 
เพิม่มลูค่าสนิคา้และบรกิาร 

จากการท่องเทีย่ว 
 

 

 

 
เพิม่ศกัยภาพช่องทางการตลาด 

เพือ่การท่องเทีย่ว 

กระทรวงคมนาคม 
1.กรมทางหลวงชนบท 

 

207.59000  ลบ. 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 

จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัยะลา 

งบประมาณปี 2562  จาํนวน 908.2256 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันาประชาชนมคีุณภาพชวีติดขีึ้น รอ้ยละ 1 

กลุม่โครงการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

 

พฒันาระบบการ 

ใหบ้รกิาร 

พฒันาศกัยภาพคน 

 

ยกระดบั 

คุณภาพชวีติ 
พฒันาระบบการ

ใหบ้รกิาร 

พฒันาศกัยภาพคน 

 

ยกระดบั

คุณภาพชวีติ 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นการศึกษา 

 

 

กลุม่โครงการส่งเสรมิการพฒันาสุขภาวะของประชาชนทกุช่วงวยั กลุม่โครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ 

พฒันาระบบการ

ใหบ้รกิาร 

พฒันาศกัยภาพคน 

 

ยกระดบั

คุณภาพชวีติ 

 

พฒันาศกัยภาพบคุลากร 

 

 

 
 

 

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร 

 

11.6911 ลบ. 

 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นสงัคม 

 

 
 

 

พฒันาคุณภาพชวีติ 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

 

252.7056 ลบ. 

 
 

 

ขบัเคลือ่นพฒันาใน 

ระดบัพื้นที ่

 

 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นเศรษฐกจิ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

 

3.6728 ลบ. 

 

 

พฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิ 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ 

ความมัน่คงของมนุษย ์

1.สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1.สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

26.1233 ลบ. 

 

 

ส่งเสรมิการตลาด 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออก 

(จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้)  

             งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 2,593.3255 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 

ตวัชี้วดัที่ 1 :  มลูค่าการคา้ การลงทนุ รอ้ยละ 2 

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

 

ดา้นการผลติ 

 

การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

ยกระดบัการใหบ้รกิาร

และนวตักรรม 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานพื้นที่

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค

ตะวนัออก 

644.3993 ลา้นบาท 

โครงการพฒันาเมอืงสาํคญัและเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก 

 

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก 

 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม

พื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก 

67.0280 ลบ. 

 

ส่งเสรมิการตลาดพื้นทีร่ะเบยีง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

 

- 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเมอืง

สาํคญัและเมอืงน่าอยู่ภาค

ตะวนัออก 

218.0980 ลบ. 

 

ยกระดบัเมอืงสาํคญัและ

เมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก 

 

- 

 

ส่งเสรมิการตลาดเมอืงสาํคญั

และเมอืงน่าอยู่ภาค

ตะวนัออก 

- 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานพื้นที่

เศรษฐกจิชายแดนภาค

ตะวนัออก 

142.0000 ลบ. 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม

พื้นฐานพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดน

ภาคตะวนัออก 

- 

 

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมพื้นที่

เศรษฐกจิชายแดนภาค

ตะวนัออก 

กระทรวงคมนาคม 

- กรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงมหาดไทย 

- เมอืงพทัยา 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวนัออก 

 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

-สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

กระทรวงอตุสาหกรรม         

 - กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

 

 กระทรวงศึกษาธกิาร        

 -มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

รฐัวสิาหกจิ                   

- การประปาส่วนภมูภิาค  

 

  กระทรวงคมนาคม       

 - กรมทางหลวง 

 

 กระทรวงพาณิชย ์             

- สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

- สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาติ 

 (องคก์ารมหาชน) 

52.3442 ลบ. 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออก 

(จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้)  

             งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 2,593.3255 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดัที่ 2 :  มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 

 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ 

 

ยกระดบัคุณภาพ

ผลผลติและการแปรรูป 

ส่งเสรมิและพฒันา

ดา้นการตลาด 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบนวตักรรม

สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นท่องเทีย่ว 

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติผลไม ้

ภาคตะวนัออก 

 

 

13.0660 ลา้นบาท 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาตภิาคตะวนัออก 

 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศนแ์ละอารยธรรมขอมภาคตะวนัออก 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบนวตักรรม

สนิคา้และบรกิารดา้น

การท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม

ผลไมภ้าคตะวนัออก 

 

13.3752 ลบ. 

ส่งเสรมิการตลาดผลไมภ้าค

ตะวนัออก 

 

129.7256 ลบ. 

พฒันาการท่องเทีย่วชายทะเล

นานาชาตภิาคตะวนัออก 

 

- 

สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม

การท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาติ

ภาคตะวนัออก 

 

26.7870 ลบ. 

ส่งเสรมิการตลาดการท่องเทีย่ว

ชายทะเลนานาชาตภิาค

ตะวนัออก 

 

72.0000 ลบ. 

พฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศน์

และอารยธรรมขอมภาค

ตะวนัออก 

 

54.2971 ลบ. 

สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม

การท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์และ

อารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 

 

- 

ส่งเสรมิการตลาดการท่องเทีย่ว

เชงินิเวศน ์และอารยธรรมชอม 

ภาคตะวนัออก 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

- กรมส่งเสรมิการเกษตร 

กระทรวงศึกษาธกิาร        

 - สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กรมส่งเสรมิการเกษตร 

กระทรวงอตุสาหกรรม    

 - สาํนกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม 

 

กระทรวงคมนาคม 

- กรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงพาณิชย ์

-สาํนกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์

กระทรวงศึกษาธกิาร 

- มหาวทิยาลยัราชภฏั   

ราํไพพรรณี 

 

 สาํนกันายกรฐัมนตร ี      

 - องคก์ารบรหิารการ

พฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่   

การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงสาธารณสขุ 

 - สาํนกังานปลดั 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

กระทรวงคมนาคม 

 - กรมทางหลวงชนบท 

 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

-สาํนกังานบรหิารและพฒันาองค์

ความรู ้(องคก์ารมาหาชน) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม                 

- กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า

และพนัธุพ์ชื 

กระทรวงมหาดไทย       

 - กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

กระทรวงวฒันธรรม 

 - กรมศิลปากร 

 กระทรวงคมนาคม         

- กรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงพาณิชย ์         

- กรมการคา้ภายใน 

 

102.0990 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 

ตวัชี้วดัที่ 3 :  รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ

ภาค 

 

แนวทาง 

 

 

กลุม่โครงการ 
 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

 

 

กลุม่กจิกรรม 
 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออก 

(จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

             งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 2,593.3255 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทางที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัที่ 6 :  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

1,032.1061 ลบ. - 25.6961 ลบ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                        

 - กรมชลประทาน 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

 - กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

- กรมอทุยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุพ์ชื 

- กรมป่าไม ้

กระทรวงมหาดไทย       

 - กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  

 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

 - กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิพฒันาการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก 

 

 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก 

 

ดูแล บาํรุงรกัษา ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก 

 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดั มลูค่าการคา้และการลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยั 

   ราชภฏัสกลนคร 

14.0049 ลบ. 

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นทีร่อบสถานี

ขนส่งระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 

ดา้นการผลติ การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย

และการตลาด 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 
2. กรมท่าอากาศยาน 

 

 

 

 

ดา้นการผลติ การสรา้งมลูค่าเพิม่

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย

และการตลาด 
พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

ยกระดบัการใหบ้รกิาร 

และนวตักรรม 

ส่งเสรมิ

การตลาด 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท 

53.1163 ลบ. 772.3871 ลบ. 637.4183  ลบ. 74.8180 ลบ. 309.4990 ลบ.  

 

11.5000 ลบ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมหม่อนไหม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

กระทรวงวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

1. สาํนกังานปลดักระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

รฐัวิสาหกจิ 

1. การประปาส่วนภูมภิาค 

 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังาน
ปลดักระทรวง

พาณิชย ์

   กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

1. สาํนกังานบรหิาร 
และพฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน) 

 

 

 

คิดคน้ลวดลายและ

รูปแบบเพือ่สรา้ง

ความโดดเด่นให ้

หตัถอตุสาหกรรม 

ผา้ไหม 

 

1. พฒันารูปแบบและการใช ้
ประโยชนผ์า้ไหม ใหม้คีวาม

หลากหลาย สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศท ัง้ที่

เป็นตลาดเดมิและตลาดใหม่ 

2. สนบัสนุนการนาํเทคโนโลย ี
และนวตักรรมจากสถาบนั 

การศึกษาในพื้นที ่ในดา้นการ

ออกแบบทีห่ลากหลาย 

 

พฒันาบรรจภุณัฑใ์ห ้

สวยงามและสรา้ง

คุณค่า 

 

1. ออกแบบ/พฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน อาท ิ

รถไฟความเร็วสูง รถไฟ

รางคู่ และ ทางหลวง

พเิศษระหว่างเมอืง 

(motorway) 

2. ออกแบบ/พฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน อาท ิ 

จดุพกัรถ เป็นตน้ 

 

บรหิารจดัการดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน  

สิง่อาํนวยความสะดวก 

และความปลอดภยั 

 

บรหิารจดัการดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน         

สิง่อาํนวยความสะดวก 

และความปลอดภยั 

 

1. จดัระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  

ใหเ้พยีงพอ  

และมคีุณภาพ 

2. ออกแบบ/พฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน 

 

 พฒันาเมอืงศูนยก์ลาง

จงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 

 

18.9654 ลบ. 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

67.3980 ลบ. 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหม้าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหมต่ามศกัยภาพพื้นที ่ โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ ยกระดบัคุณภาพ

ผลผลติ 

และการแปรรูป 

ส่งเสรมิและ

พฒันาดา้น

การตลาด 

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

1. กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ ยกระดบัคุณภาพ

ผลผลติและการแปรรูป 

ส่งเสรมิและพฒันา

ดา้นการตลาด 
เพิม่ศกัยภาพการผลติ ยกระดบัคุณภาพผลผลติ

และการแปรรูป 

ส่งเสรมิและพฒันา

ดา้นการตลาด 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

รฐัวิสาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย 

 

5.0000 ลบ.  6.2565 ลบ. 6.7000 ลบ. 29.8530 ลบ.  111.5940 ลบ.  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยั   
ราชภฏัรอ้ยเอด็ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยสีุรนารี 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมปศุสตัว ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

สุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาทีด่นิ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พฒันาโรงฆ่าสตัวใ์หไ้ด ้
มาตรฐานพรอ้มท ัง้มี

เครื่องหมายรบัรองคุณภาพ 

2. ศึกษาวจิยัการแปรรูป 

เนื้อโคเป็นอาหารประเภท

พรอ้มบรโิภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนบัสนุนการตรวจสอบ/

รบัรองคุณภาพมาตรฐาน

สนิคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วจิยัและพฒันาโดยการพฒันา 
    เมลด็พนัธุ ์

2. สนบัสนุนการรวมกลุม่สหกรณ์
เกษตรกร วสิาหกจิชมุชนและสรา้ง

เครอืข่ายเกษตรกรในกลุม่เกษตรย ัง่ยนื 

เกษตรปลอดภยั เกษตรอนิทรยี ์

3. การสรา้งองคค์วามรูด้า้นเกษตรอนิทรยี ์
และการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร 

 

สนบัสนุนการรวมกลุม่เกษตร/

เกษตรแปลงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พฒันาแปรรูปใหม้คีวาม
หลากหลาย 

2. สนบัสนุนการตรวจสอบ/

รบัรองคุณภาพมาตรฐาน

สนิคา้ 

 

 

 

 

 

 

พฒันาฟารม์ของเกษตรกร

ใหเ้ขา้สู่ระบบมาตรฐาน

ฟารม์ 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

4.2595 ลบ. 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปและอตุสาหกรรมอาหารครบวงจร โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชวีภาพจากพชืพลงังาน 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ ยกระดบัคุณภาพผลผลติและการแปรรูป ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด เพิม่ศกัยภาพการผลติ ยกระดบัคุณภาพผลผลติ

และการแปรรูป 

ส่งเสรมิและพฒันา

ดา้นการตลาด 

25.0000 ลบ.   

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัอบุลราชธานี 

2. มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยสีุรนารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.8766 ลบ. 16.1251 ลบ. 

ส่งเสรมิการปลูกพชืสมนุไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สนบัสนุนการศึกษาวจิยัและพฒันาการแปรรูป 

ใหม้คีวามหลากหลาย เพือ่เพิม่มลูค่า 

2. สนบัสนุนการนาํเทคโนโลย ีและนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษา   
ในพื้นที ่ขบัเคลือ่นคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

และอาหาร อาท ิโครงการ ไทยแลนดฟ์ู้ดวลัเวลย/์เมอืงนวตักรรม

อาหาร 

 

 

 

1. พฒันาบรรจภุณัฑ ์

2. ขยายช่องทางการจาํหน่ายสนิคา้ผ่านพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์
ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนบัสนุนการผลติพชื

พลงังาน และชวีภาพโดยใช ้

วจิยัและพฒันา (R&D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
2. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

145.8596 ลบ. 

โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้

และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาดดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

191.3624 ลบ.   

โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้ 

และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาดดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

16.1570  ลบ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรม 

ในแหล่งท่องเที่ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการพฒันาชมุชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
2. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยง
สู่แหล่งท่องเที่ยว 

2. พัฒนาอาคารสถานที่ท่องเที่ยว,  
ภูมิทัศน์, ระบบสาธารณูปโภค,  

ระบบนิเวศ และสิ่งสนับสนุนจุดขาย 

(Landmark) ของแหล่งท่องเที่ยว 
 

 

 

ส่งเสริมบุคลากร เรียนรู้นวัตกรรม  

เพื่อพัฒนาด้านสินค้า/ของที่ระลึก 

ของแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนา OTOP 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

197.7258 ลบ. 

โครงการยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่นํา้โขง - สุขภาพ โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นการท่องเทีย่ว 
พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว พฒันารูปแบบนวตักรรม 

สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นการท่องเทีย่ว 
พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว พฒันารูปแบบ นวตักรรม  

สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาดดา้น

การท่องเทีย่ว 

10.3204 ลบ.  117.9306 ลบ. 104.0727 ลบ.     

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมอทุยานแห่งชาต ิ 

สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธกิาร 
และผงัเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธกิาร 
และผงัเมอืง 

2. กรมส่งเสรมิการปกครอง 
ทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

1. องคก์ารบรหิารการ
พฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่

การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรธรณี 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมศิลปากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาอาคารสถานที่ 

ท่องเทีย่ว, ภูมทิศัน,์ ระบบ

สาธารณูปโภค, ระบบนิเวศ 

และสิง่สนบัสนุนจดุขาย 

(Landmark) ของแหลง่

ท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและสรา้งสรรค์

กจิกรรมในแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

และสิง่อาํนวยความสะดวก

เพือ่เชื่อมโยงสู่แหลง่

ท่องเทีย่ว 

2. พฒันาอาคารสถานที่ 
ท่องเทีย่ว, ภูมทิศัน,์  

ระบบสาธารณูปโภค,  

ระบบนิเวศ  

และสิง่สนบัสนุนจดุขาย 

(Landmark) ของแหลง่

ท่องเทีย่ว 

พฒันาอาคารสถานที่ 

ท่องเทีย่ว, ภูมทิศัน,์  

ระบบสาธารณูปโภค,  

ระบบนิเวศ  

และสิง่สนบัสนุนจดุขาย 

(Landmark) ของแหลง่

ท่องเทีย่ว 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ตวัชี้วดั ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมคีุณภาพชวีติดขีึ้น รอ้ยละ 1 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

10.0000 ลบ. 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็ง

ท่อนํา้ดใีนพื้นทีเ่สีย่ง 

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางการคา้และการลงทนุ  การบรกิาร

สุขภาพและศูนยก์ลางการศึกษา 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร พฒันา 

ศกัยภาพคน 

ยกระดบั

คุณภาพชวีติ 
พฒันาระบบการใหบ้รกิาร พฒันา 

ศกัยภาพคน 
ยกระดบั

คุณภาพชวีติ

 

พฒันาระบบการ

ใหบ้รกิาร 

พฒันา 

ศกัยภาพคน 

ยกระดบั 

คุณภาพชวีติ 

20.7275 ลบ.  182.1498 ลบ.     18.0000  ลบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

1. สาํนกังานส่งเสรมิการจดั
ประชมุ และนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาเมอืงศูนยก์ลางการคา้ 

และการลงทนุ  การบรกิาร

สุขภาพและศูนยก์ลางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรา้งเครอืขา่ยโรงพยาบาลในการ 

คดักรอง เฝ้าระวงั วนิิจฉยั และรกัษา 

โรคพยาธใิบไมต้บัและผูป้่วยมะเรง็ 

ท่อนํา้ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสรมิความรูแ้ละอาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาคุณภาพชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

2. มหาวทิยาลยันครพนม 

3. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 

ตวัชี้วดั สดัส่วนคนจนลดลง รอ้ยละ 1 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

10.4412 ลบ. 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร พฒันาศกัยภาพคน ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

149.5029 ลบ.  

เพิม่สวสัดกิารทางดา้นสงัคมใหก้บักลุม่ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์
กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการพฒันาชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสรมิความรูแ้ละอาชพี 

2. ส่งเสรมิการมอีาชพี 
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เป้าหมายของแผน

บูรณาการภาค 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

งบประมาณ 

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวสิาหกจิ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,378.8210 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง แนวทางที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

กลุม่กจิกรรม 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการนํา้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

501.0900 ลบ.  8.3144 ลบ. 

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมใน

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

181.1440 ลบ. 93.3150 ลบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเตรียมความพร้อม 

ในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเดิม  

และแหล่งน้ําใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแล/รักษาทรัพยากรป่าไม้ 
ในพื้นที่อนุรักษ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าไม้เพิ่มขึ้น 

2. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการฟื้นฟู ดูแลปลูกป่า  
และป้องกันการบุกรุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 
2. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า  

และพนัธุพ์ชื 

 

 

 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า  

และพนัธุพ์ชื 

รฐัวสิาหกจิ 

1. องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

 

2,202.9360 ลบ. 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 

กลุม่โครงการ 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่  

จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัตาก จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดิตถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานีและจงัหวดัพจิติร 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 3,803.0675 ลา้นบาท 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุม่กจิกรรม 

กระทรวงคมนาคม  

  1. กรมการขนส่งทางบก    
  2. กรมท่าอากาศยาน   
กระทรวงมหาดไทย  
  1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  
  2. กรมส่งเสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 
รฐัวิสาหกจิ  
  1. การประปาส่วนภมูภิาค   

 

 

 
 

 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

แนวทาง 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ  

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

งบประมาณ 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

 
ยกระดบัการใหบ้รกิาร

และนวตักรรม 

ส่งเสรมิการตลาด 

 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ 

 

 ยกระดบัคุณภาพ

ผลผลติ 

และการแปรรูป 

ส่งเสรมิ 

และพฒันา 

ดา้นการตลาด 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ 

 

 ยกระดบัคุณภาพ

ผลผลติ 

และการแปรรูป 

ส่งเสรมิ 

และพฒันา 

ดา้นการตลาด 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

โครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยีภ์าคเหนือ โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

และระบบขนส่ง 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร

และการบรหิารการขนส่ง 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด

และประชาสมัพนัธ ์

 

 

 

 

 
 

กระทรวงพาณิชย ์
  1. สาํนกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1. กรมพฒันาทีด่นิ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา 
 

 
 

 

 
 

พฒันาบคุลากร 

และปจัจยัพื้นฐาน 

ดา้นการเกษตร 

พฒันาคุณภาพ 

และผลติภณัฑ ์

ทางการเกษตร 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด

และการตรวจสอบ 

คุณภาพสนิคา้ 

 

 

 
 
 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  1. กรมพฒันาทีด่นิ 

   

 

 
 

 

 

พฒันาบคุลากร 

และปจัจยัพื้นฐาน 

ดา้นการเกษตร 

พฒันาคุณภาพ 

และผลติภณัฑ ์

ทางการเกษตร 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด

และการตรวจสอบ 

คุณภาพสนิคา้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1. กรมปศุสตัว ์
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

  1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
กระทรวงอตุสาหกรรม 
  1. สาํนกังานปลดั 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
  2. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
รฐัวิสาหกจิ 
  1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย 

 

152.9449 ลบ. 

 

 

 
7.2200 ลบ. 

 

8.0370 ลบ. 

 

 

 

 

 
22.6659 ลบ. 

 
29.4560 ลบ. 
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เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

กลุม่โครงการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่  

จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัตาก จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดิตถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานีและจงัหวดัพจิติร 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 3,803.0675 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนือ 

 
โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วมรดกโลกภาคเหนือ 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และการบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

อารยธรรมลา้นนา 

และกลุม่ชาตพินัธุ ์

พฒันาบคุลากร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันากจิกรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด 

และประชาสมัพนัธ ์
กลุม่กจิกรรม 

แนวทาง 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

503.4059 ลบ. 

กระทรวงกลาโหม 

  1. กองทพัอากาศ 

กระทรวงคมนาคม  

  1. กรมทางหลวง    
  2. กรมทางหลวงชนบท   

กระทรวงวฒันธรรม  
  1. กรมศิลปากร   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

มรดกโลก 

พฒันาบคุลากร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันากจิกรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด 

และประชาสมัพนัธ ์

221.6200 ลบ. 

กระทรวงคมนาคม  

  1. กรมทางหลวง    
  2. กรมทางหลวงชนบท   

กระทรวงวฒันธรรม  
  1. กรมศิลปากร   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และการบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 
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เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

กลุม่โครงการ 

 

 

 

 

 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 
  1. กรมการพฒันาชมุชน 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
  1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

 
 

 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่  

จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัตาก จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดิตถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานีและจงัหวดัพจิติร 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 3,803.0675 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ  

 

โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วคุณภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะและประชาสมัพนัธภ์าคเหนือ  

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

ธรรมชาต ิ

พฒันาบคุลากร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันากจิกรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด 

และประชาสมัพนัธ ์
กลุม่กจิกรรม 

แนวทาง 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

485.2812 ลบ. 

กระทรวงคมนาคม 
  1. กรมทางหลวง 
  2. กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอ้ม  
  1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า

และพนัธุพ์ชื 
กระทรวงมหาดไทย 
  1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
รฐัวิสาหกจิ 
  1. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และการบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ 

พฒันาบคุลากร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันากจิกรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด 

และประชาสมัพนัธ ์

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สาํนักนายกรฐัมนตรี

  1. สาํนกังานบรหิารและพฒันา 
องคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

 
 

 

 

 

 34.3660 ลบ. 9.1226 ลบ. 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และการบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 
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เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

กลุม่โครงการ 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนุษย ์
  1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม 
และความม ัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

  1. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

 

 

 

 
 

 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

  1. กรมป่าไม ้
 

 

 

 

 
 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่  

จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัตาก จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดิตถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานีและจงัหวดัพจิติร 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 3,803.0675 ลา้นบาท  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุและคนยากจนภาคเหนือ 

 

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคเหนือ 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น) 

 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร 
 

พฒันาศกัยภาพคน 

 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 

พฒันาระบบดูแล 

และยกระดบัการใหบ้รกิาร 

พฒันาความรู ้

และยกระดบัทกัษะแรงงาน 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

อย่างต่อเนื่อง 
กลุม่กจิกรรม 

แนวทาง 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 

ตวัชี้วดั : สดัส่วนคนจนลดลง รอ้ยละ 1 

317.1066 ลบ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  1. มหาวทิยาลยันเรศวร 
  2. มหาวทิยาลยัแมฟ่้าหลวง 
  3. มหาวทิยาลยัพะเยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
  1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

27.2343 ลบ.  

แนวทางที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 
 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

1,916.0437 ลบ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1. กรมชลประทาน 
  2. กรมพฒันาทีด่นิ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

  1. กรมป่าไม ้

  2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่าและพนัธุพ์ชื 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  1. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

68.5634 ลบ.  
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

262,646,754,300             

276,055,162,700             

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการตามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีต่อ้งการใหม้กีารกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ากขึ้น โดยมเีป้าหมายประชาชนไดร้บับรกิารสาธารณะจาก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ เนน้การพฒันาใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัทศิทาง

การพฒันาประเทศ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน โดยแนวทางการดาํเนินงานครอบคลุม

ภารกจิตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และภารกจิถ่ายโอนท ัง้ดา้นการศึกษา

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นบรหิารจดัการ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 7,852 แห่ง

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ประชาชนไดร้บับรกิารสาธารณะอย่างมปีระสทิธภิาพ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงมหาดไทย

1) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่



 

 

5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

    5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

     

ยุทธศาสตรด์า้น : 6 ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 

 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1.1 : สดัส่วนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน 

แต่ละประเภททีไ่ดร้างวลั

การบรหิารจดัการทีด่ต่ีอ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ท ัง้หมด 

 

เป้าหมายที่ 2 : เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทีด่ ี

      ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี ่: 6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ  

                  และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1.2 : ข้อร้องเรียนและ
คดีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ลดลง 
 

 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนไดร้บับรกิารสาธารณะ 

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

 

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 276,055.1627 ลา้นบาท (งบประจาํ 245,329.0961 ลา้นบาท / งบลงทนุ 30,726.0666 ลา้นบาท) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนไดร้บับรกิารสาธารณะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มผีลการประเมนิประสทิธภิาพ (Local Performance Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑท์ีจ่ะไดร้บัรางวลัการบรหิารจดัการทีด่เีพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้ผลการดาํเนินการไดภ้ายใน 15 วนั 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิ่น  

งบประมาณ 

26,313.1181 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

กระทรวงมหาดไทย  (84,806.9494 ลา้นบาท) 

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น (74,483.6440 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน (3,446.3716 ลา้นบาท) 

   - โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

DLTV (211.4309 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติจดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(70,825.8415 ลา้นบาท) 

2. กรุงเทพมหานคร (9,764.5347 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  (1,209.8780 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) (545.3053 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั  (1,199.2748 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติรายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสรมิการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  (6,810.0766 ลา้นบาท) 

3. เมืองพทัยา  (558.7707 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน (82.0221 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนการเขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพของครูบาํนาญ 

พนกังานครูและภารโรงเมอืงพทัยา  (16.0000 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นมโรงเรยีน)  (31.8150 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั (62.5920 ลา้นบาท) 

   - ผลผลตินกัเรยีนในพื้นทีเ่มอืงพทัยาไดร้บัการศึกษา  

(107.9480 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติรายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสรมิการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  (258.3936 ลา้นบาท) 

กระทรวงมหาดไทย  (26,313.1181 ลา้นบาท) 

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น   

(22,875.5286 ลา้นบาท) 

   - โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการบรหิารจดัการนํา้

อย่างบูรณาการ  (3,910.1229 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติจดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่  (18,965.4057 ลา้นบาท) 

2. กรุงเทพมหานคร  (3,125.7753 ลา้นบาท) 

   - โครงการการจดัการนํา้ท่วมและอทุกภยั 

(759.8328 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติสิง่แวดลอ้มเมอืงทีม่คีุณภาพ  

(14.3923 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การคมนาคม 

(2,351.5502 ลา้นบาท) 

3. เมืองพทัยา  (311.8142 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ดัทาํเพือ่การ

คมนาคม  (311.8142 ลา้นบาท) 

กระทรวงมหาดไทย (104,047.9547 ลา้นบาท) 

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น  (95,164.2642 ลา้นบาท) 

   - โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  (857.7074 ลา้นบาท)                

   - โครงการส่งเสรมิอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) เชงิรุก (7,486.0488 ลา้นบาท) 

   - โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ (65,474.2836 ลา้นบาท)            

   - โครงการสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ 

(18,196.3584 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม (524.2080 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติจดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (2,625.6580 ลา้นบาท) 

2. กรุงเทพมหานคร  (8,435.7880 ลา้นบาท) 

   - โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ (6,357.1536 ลา้นบาท)           

   - โครงการส่งเสรมิอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) เชงิรุก  (108.0000 ลา้นบาท) 

   - โครงการพฒันาประสทิธภิาพในการบาํบดัยาและสารเสพตดิ  (30.3403 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารและทพุพลภาพ  

(850.9632 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดภิาพทางสงัคมในการป้องกนั ควบคุมและแกไ้ขปญัหาเอดส ์

(84.1646 ลา้นบาท)                      

   - ผลผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสาธารณสุข  (209.1520 ลา้นบาท)                

   - ผลผลติรายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสรมิการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่  (632.9003 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติบรกิารดา้นคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน  (163.1140 ลา้นบาท) 

3. เมืองพทัยา  (447.9025 ลา้นบาท) 

   - โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ  (80.6040 ลา้นบาท)           

   - โครงการเร่งรดัพฒันาประสทิธภิาพแกไ้ขปญัหายาเสพตดิเมอืงพทัยา  (15.0000 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดภิาพทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารและทพุพลภาพ  (14.9184 ลา้นบาท) 

   - โครงการสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดภิาพทางสงัคมใหแ้ก่ผูป้่วยเอดส ์(2.3040 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติบรกิารดา้นคุณภาพชวีติทีป่ระชาชนไดร้บั (335.0761 ลา้นบาท) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

(381.7458 ลา้นบาท) 

1. สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม  

(381.7458 ลา้นบาท) 

   - โครงการถ่ายโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่

การจดัการนํา้เสยีในระดบัจงัหวดั (96.0050 ลา้นบาท) 

   - โครงการถ่ายโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิาร

เพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั (285.7408 ลา้นบาท) 

กระทรวงมหาดไทย (1,376.0380 ลา้นบาท) 

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น  

(863.0120 ลา้นบาท) 

   - โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกิูล

และขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(863.0120 ลา้นบาท) 

2. กรุงเทพมหานคร (164.5960 ลา้นบาท) 

   - โครงการการจดัการคุณภาพนํา้ (164.5960 ลา้นบาท) 

3. เมืองพทัยา (348.4300 ลา้นบาท) 

   - โครงการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(348.4300 ลา้นบาท) 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี(208.0000 ลา้นบาท) 

1. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี 

(208.0000 ลา้นบาท) 

   - โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

ของทอ้งถิน่ (208.0000 ลา้นบาท) 

กระทรวงมหาดไทย (58,921.3567 ลา้นบาท) 

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น (58,921.3567 

ลา้นบาท) 

   - โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและ

พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

(1,060.7356 ลา้นบาท) 

   - ผลผลติจดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (57,860.6211 ลา้นบาท) 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 

งบประมาณ 

84,806.9494 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

104,047.9547 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1,757.7838 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

59,129.3567 ลา้นบาท 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1 : การจดับรกิารสาธารณะดา้นการศึกษา 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่มผีลการประเมนิ LPA ดา้นการศึกษาเพิม่ขึ้น  

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน  

(O-NET) ของโรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ไดค้่าเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

แนวทางที่ 1.2 : การจดับรกิารสาธารณะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่มผีลการประเมนิ LPA ดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่มกีารปรบัปรุงและซ่อมแซมถนนทาง

หลวงทอ้งถิน่ตามผลการตรวจสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 

แนวทางที่ 1.3 : การจดับรกิารสาธารณะดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มผีล

การประเมนิ LPA ดา้นสงัคมเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีารจดั

กจิกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคไม่นอ้ยกวา่  

7 กจิกรรม 

แนวทางที่ 1.4 : การจดับรกิารสาธารณะ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่มผีลการประเมนิ LPA 

ดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 80 ของจาํนวนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ มจีดุรวบรวมของเสยี

อนัตรายชมุชนทีถ่กูหลกัวชิาการครบทกุ

หมู่บา้น/ชมุชน 

แนวทางที่ 1.5 : การจดับรกิารสาธารณะ

ดา้นบรหิารจดัการ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 95 ของจาํนวนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่มโีครงการพฒันาจากการ

ประชมุประชาคมทอ้งถิน่หรอืแผนชมุชนมาบรรจุ

ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

ตวัชี้วดัที่ 2 : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มี

รายไดท้ีจ่ดัเก็บเองเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : 76 จงัหวดั

ระดบัรายไดข้องประชาชนเพิม่ขึ้น โดยช่องว่างของผลติภณัฑม์วลรวมระหว่างพื้นทีล่ดลง

และเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้น

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงมหาดไทย

1) สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 1 กระทรวง 94 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ

24,996,381,500              

27,579,601,100              

เพือ่ใหจ้งัหวดัและกลุม่จงัหวดัดาํเนินโครงการภายใตแ้ผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

โดยการบูรณาการร่วมกนัในทกุภาคส่วนและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพื้นที่

เพือ่พฒันาดา้นเศรษฐกจิ ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ

รกัษาความม ัน่คงดา้นพื้นที ่ดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ีและมกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ทีเ่ป็นระบบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนในพื้นที ่76 จงัหวดั



ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ 

ตวัช้ีวดัของ

แผนพฒันาฯ 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดุลและพฒันาระบบรหิารจดัการภาครฐั 

ยทุธศาสตรท์ี่ 9 : การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

เป้าหมายที่ 1 : ลดช่องวา่งรายไดร้ะหวา่ง

ภาคและมกีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรม

มากขึ้น 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1.1 : ผลติภณัฑภ์าคต่อหวัระหว่างภาค

ลดลง 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

เป้าหมายที่ 2 : เพิม่จาํนวนเมอืงศูนยก์ลาง

ของจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่สาํหรบั 

คนทกุกลุม่ในสงัคม 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 2.1 : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั 

ทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้น 

2



เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

งบประมาณ 

5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 27,579.6011 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานปลดั 

กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัการลงทนุ รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดัที่ 3 : อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดน รอ้ยละ 1 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

1. จงัหวดัสระบรุ ี  2. จงัหวดันนทบรุ ี  3. จงัหวดันครปฐม  4. จงัหวดัสมทุรปราการ 

5. จงัหวดักาญจนบรุ ี  6. จงัหวดัราชบรุ ี   7. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 8. จงัหวดัสมทุรสงคราม 

9. จงัหวดัสมทุรสาคร  10. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  11. จงัหวดันครศรธีรรมราช 12. จงัหวดัสงขลา  

13. จงัหวดัปตัตานี  14. จงัหวดันราธิวาส  15. จงัหวดัฉะเชงิเทรา  16. จงัหวดัชลบรุ ี  

17. จงัหวดัระยอง  18. จงัหวดัจนัทบรุ ี  19. จงัหวดัตราด   20.จงัหวดัปราจนีบรุ ี  

21. จงัหวดัสระแกว้  22. จงัหวดัหนองคาย  23. จงัหวดัเลย   24. จงัหวดัอดุรธานี  

25. จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู 26. จงัหวดับงึกาฬ  27. จงัหวดันครพนม  28. จงัหวดัมกุดาหาร  

29. จงัหวดัสกลนคร  30. จงัหวดัรอ้ยเอด็  31. จงัหวดัขอนแก่น  32.จงัหวดัมหาสารคาม  

33. จงัหวดักาฬสนิธุ ์  34. จงัหวดัสุรนิทร ์  35. จงัหวดับรุรีมัย ์  36. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ  

37. จงัหวดัศรสีะเกษ  38. จงัหวดัอบุลราชธานี  39. จงัหวดัเชยีงใหม ่  40. จงัหวดัแมฮ่่องสอน  

41. จงัหวดัลาํพนู   42. จงัหวดัน่าน   43. จงัหวดัพะเยา   44. จงัหวดัเชยีงราย  

45. จงัหวดัแพร่   46.จงัหวดัตาก   47. จงัหวดัพษิณุโลก  48. จงัหวดัสุโขทยั  

49. จงัหวดัเพชรบูรณ ์  50. จงัหวดัอตุรดติถ ์  51. จงัหวดัพจิติร   52. จงัหวดันครสวรรค ์ 

53. กลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล    54. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 

55. กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน     56. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1     

57. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2     58. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

59. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2  60. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

61. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1  62. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2  

63. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1    64. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2    

65. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 

งบประมาณ 5,357.9679 ลบ. 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

1. จงัหวดัชยันาท   2. จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 3. จงัหวดัลพบรุ ี   4. จงัหวดัสงิหบ์รุ ี  

5. จงัหวดัอ่างทอง  6. จงัหวดันนทบรุ ี  7. จงัหวดัปทมุธานี  8. จงัหวดันครปฐม  

9. จงัหวดัสมทุรปราการ 10. จงัหวดักาญจนบรุ ี  11. จงัหวดัราชบรุี  12. จงัหวดัสุพรรณบรุี  

13. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 14. จงัหวดัเพชรบรุ ี  15. จงัหวดัสมทุรสาคร  16. จงัหวดัชมุพร   

17. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  18. จงัหวดันครศรธีรรมราช 19. จงัหวดัพทัลงุ   20. จงัหวดัสงขลา  

21. จงัหวดัระนอง  22. จงัหวดัพงังา   23. จงัหวดัภเูก็ต   24. จงัหวดักระบี ่  

25. จงัหวดัตรงั   26. จงัหวดัสตูล   27. จงัหวดัปตัตานี  28. จงัหวดัยะลา   

29. จงัหวดันราธิวาส  30. จงัหวดัฉะเชงิเทรา  31. จงัหวดัชลบรุ ี  32. จงัหวดัระยอง  

33. จงัหวดัจนัทบรุ ี  34. จงัหวดัตราด   35. จงัหวดันครนายก  36. จงัหวดัปราจนีบรุ ี  

37. จงัหวดัสระแกว้  38. จงัหวดัหนองคาย  39. จงัหวดัเลย   40. จงัหวดัอดุรธานี  

41. จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู 42. จงัหวดับงึกาฬ  43. จงัหวดันครพนม  44. จงัหวดัมกุดาหาร  

45. จงัหวดัสกลนคร  46. จงัหวดัรอ้ยเอด็  47. จงัหวดัขอนแก่น  48. จงัหวดัมหาสารคาม 

49. จงัหวดักาฬสนิธุ ์  50. จงัหวดัสุรนิทร ์  51. จงัหวดันครราชสมีา  52. จงัหวดับรุรีมัย ์  

53. จงัหวดัชยัภมู ิ  54. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ  55. จงัหวดัศรสีะเกษ  56. จงัหวดัยโสธร  

57. จงัหวดัอบุลราชธานี  58. จงัหวดัเชยีงใหม ่  59. จงัหวดัลาํปาง   60. จงัหวดัลาํพนู   

61. จงัหวดัน่าน   62. จงัหวดัพะเยา   63. จงัหวดัเชยีงราย  64. จงัหวดัแพร่   

65. จงัหวดัตาก   66. จงัหวดัพษิณุโลก  67. จงัหวดัสุโขทยั  68. จงัหวดัเพชรบูรณ ์  

69. จงัหวดัอตุรดติถ ์  70. จงัหวดักาํแพงเพชร  71. จงัหวดัพจิติร   72. จงัหวดันครสวรรค ์ 

73. จงัหวดัอทุยัธานี  74. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1   

75. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2    76. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย   

77. กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน     78. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1   

79. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2     80. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

81. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2  82. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

83. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1  84. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2  

85. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1    86. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  

87. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

1. จงัหวดัชยันาท   2. จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 3. จงัหวดัลพบรุ ี   4. จงัหวดัสระบรุ ี

5. จงัหวดัสงิหบ์รุ ี  6. จงัหวดัอ่างทอง  7. จงัหวดันนทบรุ ี  8. จงัหวดัปทมุธานี   

9. จงัหวดันครปฐม  10. จงัหวดัสมทุรปราการ 11. จงัหวดักาญจนบรุ ี  12. จงัหวดัราชบรุี 

13. จงัหวดัสุพรรณบรุี  14..จงัหวดัเพชรบรุี  15. จงัหวดัสมทุรสงคราม 16. จงัหวดัสมทุรสาคร  

17. จงัหวดัชมุพร   18. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  19. จงัหวดันครศรธีรรมราช 20. จงัหวดัพทัลงุ   

21. จงัหวดัสงขลา  22. จงัหวดัระนอง  23. จงัหวดัพงังา   24. จงัหวดัภเูก็ต   

25. จงัหวดักระบี ่  26. จงัหวดัตรงั   27. จงัหวดัสตูล   28. จงัหวดัปตัตานี  

29. จงัหวดัยะลา   30. จงัหวดันราธิวาส  31. จงัหวดัฉะเชงิเทรา  32. จงัหวดัชลบรุ ี  

33. จงัหวดัระยอง  34. จงัหวดัจนัทบรุ ี  35. จงัหวดัตราด   36. จงัหวดันครนายก  

37. จงัหวดัปราจนีบรุ ี  38. จงัหวดัสระแกว้  39. จงัหวดัหนองคาย  40. จงัหวดัเลย   

41. จงัหวดัอดุรธานี  42. จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู 43. จงัหวดับงึกาฬ  44. จงัหวดันครพนม  

45. จงัหวดัมกุดาหาร  46. จงัหวดัสกลนคร  47. จงัหวดัรอ้ยเอด็  48. จงัหวดัขอนแก่น  

49. จงัหวดัมหาสารคาม 50. จงัหวดักาฬสนิธุ ์  51. จงัหวดัสุรนิทร ์  52. จงัหวดันครราชสมีา  

53. จงัหวดับรุรีมัย ์  54. จงัหวดัชยัภมู ิ  55. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ  56. จงัหวดัศรสีะเกษ  

57. จงัหวดัยโสธร  58. จงัหวดัอบุลราชธานี  59. จงัหวดัเชยีงใหม ่  60. จงัหวดัแมฮ่่องสอน  

61. จงัหวดัลาํปาง   62. จงัหวดัลาํพนู   63. จงัหวดัน่าน   64. จงัหวดัพะเยา   

65. จงัหวดัเชยีงราย  66. จงัหวดัแพร่   67. จงัหวดัตาก   68. จงัหวดัพษิณุโลก  

69. จงัหวดัสุโขทยั  70. จงัหวดัเพชรบูรณ ์  71. จงัหวดัอตุรดติถ ์  72. จงัหวดักาํแพงเพชร  

73. จงัหวดัพจิติร   74. จงัหวดันครสวรรค ์ 75. จงัหวดัอทุยัธานี 

76. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 77. กลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 78. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 

79. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 80. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย  81. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

82. กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน  83. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1  84. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2  

85. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1  86. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

87. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  88. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1  

89. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2  90. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1  

91. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2    92. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 

งบประมาณ 7,104.2540 ลบ. งบประมาณ 6,964.0705 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

 

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 27,579.6011 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานปลดั 

กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจน ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ OTOP เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดัที่ 4 : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ 

ตวัชี้วดัที่ 5 : สดัส่วนของนกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 6 : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร ลดลงรอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดัที่ 7 : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดัที่ 2 : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

1. จงัหวดัชยันาท    2. จงัหวดัพระนครศรอียุธยา   3. จงัหวดัลพบรุ ี    4. จงัหวดัสระบรุ ี   5. จงัหวดัสงิหบ์รุ ี  6. จงัหวดัอ่างทอง  7. จงัหวดันนทบรุ ี  8. จงัหวดัปทมุธานี  9. จงัหวดันครปฐม   

10. จงัหวดัสมทุรปราการ  11. จงัหวดักาญจนบรุ ี    12. จงัหวดัราชบรุี   13.จงัหวดัสุพรรณบรุี   14. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  15.จงัหวดัเพชรบรุ ี  16. จงัหวดัสมทุรสงคราม  17. จงัหวดัสมทุรสาคร  18. จงัหวดัชมุพร   

19. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   20. จงัหวดันครศรธีรรมราช   21. จงัหวดัพทัลงุ    22. จงัหวดัสงขลา   23. จงัหวดัระนอง  24. จงัหวดัพงังา  25. จงัหวดัภเูก็ต  26. จงัหวดักระบี ่  27. จงัหวดัตรงั   

28. จงัหวดัสตูล    29. จงัหวดัปตัตานี    30. จงัหวดัยะลา    31. จงัหวดันราธิวาส   32. จงัหวดัฉะเชงิเทรา  33. จงัหวดัชลบรุ ี  34. จงัหวดัระยอง  35. จงัหวดัจนัทบรุ ี  36. จงัหวดัตราด   

37. จงัหวดันครนายก   38. จงัหวดัปราจนีบรุ ี    39. จงัหวดัสระแกว้   40. จงัหวดัหนองคาย   41. จงัหวดัเลย   42. จงัหวดัอดุรธานี  43. จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู  44. จงัหวดับงึกาฬ  45. จงัหวดันครพนม  

46. จงัหวดัมกุดาหาร   47. จงัหวดัสกลนคร    48. จงัหวดัรอ้ยเอด็   49. จงัหวดัขอนแก่น   50. จงัหวดัมหาสารคาม  51. จงัหวดักาฬสนิธุ ์  52. จงัหวดัสุรนิทร ์  53. จงัหวดันครราชสมีา  54. จงัหวดับรุรีมัย ์   

55.. จงัหวดัชยัภมู ิ   56. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ    57. จงัหวดัศรสีะเกษ   58. จงัหวดัยโสธร   59. จงัหวดัอบุลราชธานี  60. จงัหวดัเชยีงใหม ่  61. จงัหวดัแมฮ่่องสอน  62. จงัหวดัลาํปาง  63. จงัหวดัลาํพนู   

64. จงัหวดัน่าน    65. จงัหวดัพะเยา     66. จงัหวดัเชยีงราย   67. จงัหวดัแพร่    68. จงัหวดัตาก   69. จงัหวดัพษิณุโลก  70. จงัหวดัสุโขทยั  71. จงัหวดัเพชรบูรณ ์  72. จงัหวดัอตุรดติถ ์   

73. จงัหวดักาํแพงเพชร   74. จงัหวดัพจิติร     75. จงัหวดันครสวรรค ์  76. จงัหวดัอทุยัธานี   77. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน    78. กลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล    79. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1  

80. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2       81. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย       82. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั    83. กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน    84. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1  

85. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2        86. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1    87. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2   88. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง   89. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 

90. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1       91. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2      92. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1    93. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

 

 

งบประมาณ 4,528.2603 ลบ. 
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แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 27,579.6011 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานปลดั 

กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดัที่ 2 : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

1. จงัหวดัชยันาท    2. จงัหวดัพระนครศรอียุธยา   3. จงัหวดัลพบรุ ี   4. จงัหวดัสระบรุ ี  5. จงัหวดัสงิหบ์รุ ี

6. จงัหวดัอ่างทอง   7. จงัหวดันนทบรุ ี    8. จงัหวดัปทมุธานี  9. จงัหวดัสมทุรปราการ 10. จงัหวดัราชบรุี 

11. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  12.จงัหวดัเพชรบรุ ี    13. จงัหวดัสมทุรสงคราม 14. จงัหวดัสมทุรสาคร  15. จงัหวดัชมุพร 

16. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   17. จงัหวดันครศรธีรรมราช   18. จงัหวดัพทัลงุ   19. จงัหวดัสงขลา  20. จงัหวดัระนอง  

21. จงัหวดัพงังา    22. จงัหวดัภเูก็ต     23. จงัหวดักระบี ่  24. จงัหวดัตรงั   25. จงัหวดัสตูล  

26. จงัหวดัปตัตานี   27. จงัหวดัยะลา     28. จงัหวดันราธิวาส  29. จงัหวดัฉะเชงิเทรา  30. จงัหวดัชลบรุ ี  

31. จงัหวดัระยอง   32. จงัหวดัจนัทบรุ ี    33. จงัหวดัตราด   34. จงัหวดันครนายก  35. จงัหวดัปราจนีบรุ ี  

36. จงัหวดัสระแกว้   37. จงัหวดัหนองคาย    38. จงัหวดัเลย   39. จงัหวดัอดุรธานี  40. จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู  

41. จงัหวดับงึกาฬ   42. จงัหวดันครพนม    43. จงัหวดัมกุดาหาร  44. จงัหวดัสกลนคร  45. จงัหวดัรอ้ยเอด็  

46. จงัหวดัขอนแก่น   47. จงัหวดัมหาสารคาม   48. จงัหวดักาฬสนิธุ ์  49. จงัหวดัสุรนิทร ์  50. จงัหวดันครราชสมีา  

51. จงัหวดับรุรีมัย ์   52.. จงัหวดัชยัภมู ิ    53. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ  54. จงัหวดัศรสีะเกษ  55. จงัหวดัยโสธร  

56. จงัหวดัอบุลราชธานี   57. จงัหวดัเชยีงใหม ่    58. จงัหวดัแมฮ่่องสอน  59. จงัหวดัลาํปาง   60. จงัหวดัลาํพนู  

61. จงัหวดัน่าน    62. จงัหวดัพะเยา     63. จงัหวดัเชยีงราย  64. จงัหวดัแพร่   65. จงัหวดัตาก  

66. จงัหวดัพษิณุโลก   67. จงัหวดัเพชรบูรณ ์    68. จงัหวดัอตุรดติถ ์  69. จงัหวดักาํแพงเพชร  70. จงัหวดัพจิติร  

71. จงัหวดันครสวรรค ์  72. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน  73. กลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล    74. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 

75. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั        76. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1     77. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 

78. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1     79. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1    80. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 

81. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

1. จงัหวดัชยันาท    2. จงัหวดัลพบรุ ี     3. จงัหวดัปทมุธานี  4. จงัหวดันครปฐม   5. จงัหวดัสมทุรปราการ 

6. จงัหวดัสุพรรณบรุ ี   7. จงัหวดัสมทุรสงคราม   8. จงัหวดัสมทุรสาคร  9. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   10. จงัหวดัสงขลา 

11. จงัหวดัพงังา    12. จงัหวดัภเูก็ต     13. จงัหวดักระบี ่  14. จงัหวดัตรงั    15. จงัหวดัสตูล  

16. จงัหวดัปตัตานี   17. จงัหวดัยะลา     18. จงัหวดันราธิวาส  19. จงัหวดัฉะเชงิเทรา   20. จงัหวดัจนัทบรุ ี

21. จงัหวดันครนายก   22. จงัหวดัปราจนีบรุ ี    23. จงัหวดัสระแกว้  24. จงัหวดัหนองคาย   25. จงัหวดัเลย  

26. จงัหวดัอดุรธานี   27. จงัหวดันครพนม    28. จงัหวดัมกุดาหาร  29. จงัหวดัรอ้ยเอด็   30. จงัหวดัมหาสารคาม 

31. จงัหวดักาฬสนิธุ ์   32. จงัหวดัสุรนิทร ์    33. จงัหวดันครราชสมีา  34. จงัหวดับรุรีมัย ์   35. จงัหวดัชยัภมู ิ  

36. จงัหวดัศรสีะเกษ   37. จงัหวดัยโสธร    38. จงัหวดัอบุลราชธานี  39. จงัหวดัเชยีงใหม ่   40. จงัหวดัแมฮ่่องสอน  

41. จงัหวดัน่าน    42. จงัหวดัพะเยา     43. จงัหวดัเชยีงราย  44. จงัหวดัแพร่    45. จงัหวดัพษิณุโลก  

46. จงัหวดัสุโขทยั   47. จงัหวดันครสวรรค ์

 

งบประมาณ 3,152.1886 ลบ. งบประมาณ 472.8598 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัที่ 1 : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ีรอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดัที่ 2 :จาํนวนวนัทีป่รมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็เฉลีย่รายวนัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 98 ของจาํนวนวนั 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดัที่ 4 : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดัที่ 5 : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 0.5 

ตวัชี้วดัที่ 6 : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 

ตวัชี้วดัที่ 1 : การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว รอ้ยละ 60 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง รอ้ยละ 70 

ตวัชี้วดัที่ 3 : การแกไ้ขปญัหาการก่อเหตรุุนแรงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

 - จาํนวนหมูบ่า้นทีไ่มม่กีารก่อเหตรุุนแรงในพื้นที ่รอ้ยละ 80 

ตวัชี้วดัที่ 4 : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความปรองดองในพื้นที ่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

7



งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 2,420,882,800            บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,916,000,100            บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน                  551,417,500 บาท

2. จงัหวดัชยันาท                  220,761,100 บาท

3. จงัหวดัพระนครศรอียุธยา                  291,351,600 บาท

4. จงัหวดัลพบรุี                  244,989,200 บาท

5. จงัหวดัสระบรุี                  235,870,600 บาท

6. จงัหวดัสงิหบ์รุี                  176,604,000 บาท

7. จงัหวดัอ่างทอง                  195,006,100 บาท

จงัหวดั และกลุ่มจงัหวดั ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค



เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

 

 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน  

 งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,916.0001 ลา้นบาท 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

 

กลุม่โครงการ 

ห่วงโซ่คณุค่า 
Value Chain 

โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 

 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

กลุม่กจิกรรม 

จงัหวดัและ 
กลุม่จงัหวดั 

225.5620 ลบ. งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา     

กลุม่จงัหวดัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 88            

โครงการพฒันาระบบโครงขา่ย Logistic และพฒันาสภาพแวดลอ้ม  

การจดัการเมอืงและชมุชนใหน้่าอยู่ 

 

โครงการพฒันาบริหารจดัการนํา้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  

และสิง่อาํนวยความสะดวก 

ดา้นการท่องเทีย่ว 
 

การสรา้งมลูค่าเพิม่         

และนวตักรรม 
 

 

ส่งเสรมิการตลาด         

และประชาสมัพนัธ ์         

การท่องเทีย่ว 
 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ีรอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60  

กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

23.2095 ลบ. 3.5300 ลบ. 

พฒันาการคมนาคมและ

ระบบ Logistic เพือ่

การเกษตร อตุสาหกรรม

และท่องเทีย่ว 

เพิม่ประสทิธภิาพในการ

พฒันาศกัยภาพคน           

 

 

บรหิารจดัการ 
 

 

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบ

ป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน/

เขือ่นป้องกนัตลิง่ 
 

พฒันาแหลง่นํา้เพือ่รองรบั

การบรหิารจดัการนํา้อย่าง

เป็นระบบ 
 

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมใน 

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ     

และสิง่แวดลอ้ม 

กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

 กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

61.9940 ลบ.  5.0000 ลบ. 143.7900 ลบ. 88.3320 ลบ.  

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว  พฒันาระบบการใหบ้รกิารส่งเสรมิการตลาดดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม         

สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ             
    และสิง่แวดลอ้ม 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 
อนุรกัษแ์ละป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

   พฒันาศกัยภาพคน                

 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วน 

    ร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน 
จาํนวน 1 กจิกรรม 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

ผลผลติ 

งบประมาณ 

จงัหวดั 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,916.0001 ลา้นบาท 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

เป้าหมาย : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

1.จงัหวดัสระบรุ ี

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 
 

118.0000 ลบ. 

การพฒันาดา้นเกษตร 

 

การพฒันาดา้นสงัคม 

 

การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 

 

การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัการลงทนุ รอ้ยละ 2 

 
 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชีวดั ; อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาค

การเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 
 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาค          

การท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชีวดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 10 

 
 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชีวดั : ประชาชนอยู่ใตเ้สน้ความยากจน  

ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั  : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั  : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ 

ตวัชี้วดั  : อตัราผูเ้สยีชีวติจากอบุตัเิหตจุราจร  

ลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั  : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 88 

 

 

แนวทางที่1.1.5 : การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ีรอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : จาํนวนวนัทีป่รมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 

เฉลีย่รายวนัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 98 

ของจาํนวนวนั 

ตวัชี้วดั  : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั  : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตราย 

ชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการ 

ป้องกนัความเสยีหาย ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง 

และความสงบ 

ตวัชีวดั  : การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  

-จาํนวนหมู่บา้นสขีาว รอ้ยละ 60 

-จาํนวนหมู่บา้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั  : อตัราการเกิดอาชญากรรมลดลง  

รอ้ยละ 70 

ตวัชี้วดั : ความสาํเร็จในการสรา้งความปรองดอง 

ในพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

 
 

1.จงัหวดัชยันาท 

จาํนวน 3 กจิกรรม 

2.จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

จาํนวน 5 กจิกรรม 

3.จงัหวดัลพบรุ ี 

จาํนวน 8 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสงิหบ์รุ ี

จาํนวน 3 กจิกรรม 

5.จงัหวดัอ่างทอง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 
 

1.จงัหวดัชยันาท 

จาํนวน 5 กจิกรรม 

2.จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

จาํนวน 3 กจิกรรม 

3.จงัหวดัลพบรุ ี 

จาํนวน 4 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสระบรุ ี

จาํนวน 2 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสงิหบ์รุ ี

จาํนวน 4 กจิกรรม 

6.จงัหวดัอ่างทอง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

363.8697 ลบ. 301.4144 ลบ. 435.1198 ลบ. 133.9762 ลบ. 12.2025 ลบ 

1.จงัหวดัชยันาท  

จาํนวน 1 กจิกรรม 

2.จงัหวดัลพบรุ ี

จาํนวน 3 กจิกรรม 

  

 

 
 

1.จงัหวดัชยันาท 

จาํนวน 4 กจิกรรม 

2.จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

3.จงัหวดัลพบรุ ี 

จาํนวน 5 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสระบรุ ี

จาํนวน 1 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสงิหบ์รุ ี

จาํนวน 2 กจิกรรม 

6.จงัหวดัอ่างทอง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

1.จงัหวดัชยันาท 

จาํนวน 4 กจิกรรม 

2.จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

จาํนวน 3 กจิกรรม 

3.จงัหวดัลพบรุ ี 

จาํนวน 5 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสระบรุ ี

จาํนวน 2 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสงิหบ์รุ ี

จาํนวน 6 กจิกรรม 

6.จงัหวดัอ่างทอง 

จาํนวน 3 กจิกรรม 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท
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2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. สรา้งโอกาสและศกัยภาพของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน เป็นแหลง่การลงทนุ ศูนยก์ลางการผลติ

 การคา้ การลงทนุและการท่องเทีย่วในภมูภิาคอาเซยีน

2. ใชศ้กัยภาพของพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ

ดา้นอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเทีย่วและบรกิาร พลงังานทดแทน ใหเ้พิม่มากขึ้น

3. รกัษาฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแม่นํา้เจา้พระยา/ป่าสกัและลาํนํา้สาขา

และจดัการสภาพสิง่แวดลอ้มชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพ สมดุลและย ัง่ยนื

4. วางระบบการพฒันาเชงิพื้นทีข่องกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน รองรบัการขยายตวั

ของเมอืง/ชมุชน และระบบโลจสิตกิส ์(Logistics) ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน

473,241,000

551,417,500

เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม แหลง่การลงทนุ

อตุสาหกรรม นวตักรรม ครวัสุขภาพไทย และการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ทีย่ ัง่ยนื

1. พฒันาพื้นทีแ่ละบรหิารกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการดา้นอตุสาหกรรม เกษตรกรรม

การท่องเทีย่วและบรกิาร   

2. ส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภาพกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน เป็นแหลง่การลงทนุอตุสาหกรรมเทคโนโลยขี ัน้สูง

อตุสาหกรรมการเกษตรและพลงังานทดแทน   

3. บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ลดภยัพบิตัแิละฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแม่นํา้เจา้พระยา/ป่าสกั

 และแม่นํา้ลาํนํา้สาขาในพื้นทีข่องกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบนอย่างมปีระสทิธภิาพ   

4. เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะ ผกัตบชวา และวชัพชืรวมท ัง้ของเสยีเหลอืใชจ้ากการเกษตร

นาํไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิม่ของกลุม่จงัหวดั   

5. บรหิารจดัการสภาพแวดลอ้ม พฒันาเมอืง/ชมุชน และเชื่อมโยง

ระบบโครงขา่ยโลจสิตกิส ์(Logistics) ของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน

41



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

       * งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัชยันาท

220,761,100                

1. เศรษฐกจิของจงัหวดัขยายตวัเพิม่ขึ้น

2. ทรพัยากรธรรมชาตอิดุมสมบูรณ ์และคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

3. ประชาชนมคีวามสุขมากขึ้น

291,493,300                

เมอืงเกษตรมาตรฐาน  ย่านท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรู ้ มุ่งสู่สิง่แวดลอ้มสมดุล และสงัคมเป็นสุข

1. พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด   

2. เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร พรอ้มท ัง้พฒันาการตลาด และระบบโลจสิตกิส ์(Logistics)   

3. เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรูแ้ละวถิชีวีติชมุชน   

4. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื   

5. พฒันาคนใหม้คีุณภาพ มทีกัษะการประกอบอาชพี มคีวามรูคู่้คุณธรรมและมสีุขภาวะทีด่ ี  

6. สรา้งความม ัน่คงและปลอดภยัทางสงัคม   

7. นอ้มนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นกรอบในการพฒันาในทกุมติิ
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3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

       * งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

1. ฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเทีย่วและพฒันาคุณภาพการท่องเทีย่วและบรกิาร   

2. บรหิารจดัการเมอืงและชมุชน   

3. การพฒันาภาคการผลติ การคา้และบรกิารไดอ้ย่างครบวงจร

1. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่แีละมรีายไดเ้พิม่ขึ้น มโีอกาสเขา้ถงึบรกิารของรฐัอย่างเท่าเทยีมกนั 

มสีุขภาวะทีด่ ีไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพ ครอบครวัอบอุ่น มคีวามยดึม ัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม

มคีวามสามคัค ีเอื้ออาทร ตลอดจนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิอยู่ในสภาพแวดลอ้ม

เมอืงทีน่่าอยู่

2. ฐานเศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัมกีารเตบิโตอย่างม ัน่คงและมเีสถยีรภาพ โดยภาคการผลติท ัง้เกษตร 

อตุสาหกรรม และบรกิาร มมีลูค่าเพิม่ขึ้นตามห่วงโซ่การผลติแบบครบวงจร 

รวมท ัง้สามารถสรา้งงานและรายไดจ้ากฐานอาชพีทีเ่กดิขึ้นอย่างหลากหลายในจงัหวดัมากขึ้น 

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และบรหิารจดัการอย่างสมดุล 

เพือ่เป็นฐานการพฒันาอย่างย ัง่ยนื รวมท ัง้ขดีความสามารถในการรองรบัภยัพบิตัทิีจ่ะเกดิขึ้น

450,510,200                

291,351,600                

อยุธยาเมอืงมรดกโลก เป็นแหลง่เรยีนรู ้น่าเทีย่ว น่าอยู่ น่าลงทนุ
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       * งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. เพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและผลติภณัฑอ์าหารปลอดภยัใหไ้ดร้บัการพฒันาสู่มาตรฐานสากล

เพิม่มากขึ้น

2. เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

3. ลพบรุเีป็นเมอืงสะอาด ปลอดภยั และมรีะบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ

4. สงัคมและชมุชนม ัน่คง เขม้แขง็ ประชาชนมสีุขภาวะทีด่ี

5. เกดิการใชพ้ลงังานทดแทนในทกุภาคส่วนอย่างแพร่หลาย

จงัหวดัลพบรุี

331,716,500                

244,989,200                

แหลง่ผลติอาหารปลอดภยั ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์สู่เมอืงแห่งความสุข

1. พฒันาศกัยภาพการผลติ การแปรรูปอาหารปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐาน   

2. พฒันาคุณภาพการท่องเทีย่วเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ   

3. พฒันาการศึกษา และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน ครอบครวั ชมุชนและสงัคมใหม้คีวามสุข    

4. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและสรา้งมลูค่าเพิม่ดา้นพลงังานทดแทนของจงัหวดัลพบรุ ี  

5. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมสี่วนร่วม   

6. เสรมิสรา้งความม ัน่คงใหส้งัคมและชมุชนเขม้แขง็ รูแ้ละเขา้ใจการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

 ตามหลกัธรรมาภบิาล และสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัประชาชน
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       * งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. การปรบัปรุงโครงขา่ยคมนาคม เพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้ใหเ้กดิรายไดจ้ากภาคอตุสาหกรรม 

การท่องเทีย่ว และลดปญัหาการเกดิมลพษิจากฝุ่ นละอองทีเ่กดิจากการสญัจร รวมท ัง้ช่วยแกไ้ข

ความเดอืดรอ้นของประชาชนทีเ่กดิจากการเดนิทาง

2. ส่งเสรมิการพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นกระบวนการผลติและการแปรรูปภาคการเกษตร 

เพือ่ยกระดบัสนิคา้ภาคการเกษตรใหเ้ป็นสนิคา้โอทอ็ป การประชาสมัพนัธเ์พือ่เพิม่ช่องทาง

การผลติเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจนของประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัสระบรุี

3. ส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่วและกระตุน้การท่องเทีย่วในจงัหวดัสระบรุ ีโดยนาํวถิชีวีติ ศิลปวฒันธรรม

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ มาสรา้งงานและสรา้งรายได ้จงึทาํใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่มากขึ้นจากการท่องเทีย่ว

4. ส่งเสรมิการฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการทรพัยากรประมง เพือ่เพิม่ปรมิาณสตัวน์ํา้และสรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในพื้นที่

จงัหวดัสระบรุี

382,051,100                

235,870,600                

เมอืงการคา้การลงทนุในอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบันานาชาต ิสงัคมแห่งความสุข

1. นาํภารกจิของรฐัและนโยบายของรฐับาลไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิ์

2. ดูแลใหม้กีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยและเป็นธรรมในสงัคม

3. จดัใหม้กีารคุม้ครอง ป้องกนั ส่งเสรมิและช่วยเหลอืประชาชนและชมุชนทีด่อ้ยโอกาส 

เพือ่ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมท ัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและความม ัน่คงในการดาํรงชวีติอย่างพอเพยีง

4. จดัใหม้กีารบรกิารภาครฐัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมคีุณภาพ

5. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีค่ณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรมหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัมอบหมาย 

หรอืทีม่กีฎหมายกาํหนด
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1. ผลผลติทางการเกษตรมคีุณภาพปลอดภยั มกีารแปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่า มบีรรจภุณัฑท์ีท่นัสมยั

ไดม้าตรฐานสู่ตลาดผูบ้รโิภคโดยผ่านหลายช่องทาง

2. เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร และมคีุณภาพไดม้าตรฐาน

3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ตีามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

จงัหวดัสงิหบ์รุี

217,354,800                

176,604,000                

ศูนยก์ลางอาหารและเกษตรปลอดภยั แหลง่ท่องเทีย่วสรา้งสรรค ์สงัคมเป็นสุข

1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานภาคเกษตรและเพิม่มลูค่าการผลติ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม   

2. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม วถิชีวีติ

และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์  

3. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชนแบบบูรณาการและมสี่วนร่วม เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ พฒันาระบบ

โครงสรา้งทางสงัคม ทนุทางสงัคม และวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

       * งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. คุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นของประชาชน

2. แหลง่ผลติสนิคา้เกษตร และอาหารปลอดภยัทีไ่ดม้าตรฐาน

3. รายไดด้า้นการท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้น

จงัหวดัอา่งทอง

274,515,900                

195,006,100                

อ่างทองเมอืงน่าอยู่ น่าเทีย่ว แหลง่ผลติสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั

1. พฒันาจงัหวดัอ่างทองใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่   

2. ส่งเสรมิการผลติและจาํหน่ายสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั   

3. ยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 2,203,447,500           บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,820,142,500 บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 616,868,300 บาท

2. จงัหวดันนทบรุี 280,078,000 บาท

3. จงัหวดัปทมุธานี 274,428,300 บาท

4. จงัหวดันครปฐม 258,576,800 บาท

5. จงัหวดัสมทุรปราการ 390,191,100 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคกลางปริมณฑล



เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล  

  งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,820.1425 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ 

รอ้ยละ 1 

จงัหวดั 

322.8089 ลบ. 

1. จงัหวดันนทบรุ ี      จาํนวน 3 กจิกรรม  

2. จงัหวดันครปฐม      จาํนวน 1 กจิกรรม  

3. จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 8 กจิกรรม  

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

และบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ 

ความยากจน ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ

อย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตุ

จราจร ลดลงรอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ 

ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตร ์ 

การพฒันาจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี 

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี

อนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่าง

ถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 0.5 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งภยัจากธรรมชาติ

ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย  

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษา 

ความม ัน่คงและความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ 

  - จาํนวนหมู่บา้นสขีาว รอ้ยละ 60 

  - จาํนวนหมู่บา้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : อตัราการเกดิอาชญากรรม

ลดลง รอ้ยละ 70 

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้ง 

ความปรองดองในพื้นที ่ไม่นอ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 60 

1. จงัหวดันนทบรุ ี      จาํนวน 1 กจิกรรม  

2. จงัหวดัปทมุธาน ี     จาํนวน 3 กจิกรรม 

3. จงัหวดันครปฐม      จาํนวน 2 กจิกรรม 

4. จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 1 กจิกรรม 

196.1157 ลบ. 

1. จงัหวดันนทบรุ ี      จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัปทมุธาน ี     จาํนวน 2 กจิกรรม 

3. จงัหวดันครปฐม      จาํนวน 1 กจิกรรม 

4. จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 5 กจิกรรม 

130.8245 ลบ. 

1. จงัหวดันนทบรุ ี      จาํนวน 5 กจิกรรม 

2. จงัหวดัปทมุธาน ี     จาํนวน 3 กจิกรรม 

3. จงัหวดันครปฐม      จาํนวน 2 กจิกรรม 

4. จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 6 กจิกรรม 

428.5350 ลบ. 

1. จงัหวดันนทบรุ ี      จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัปทมุธาน ี     จาํนวน 2 กจิกรรม 

3. จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 2 กจิกรรม 

1. จงัหวดัปทมุธาน ี     จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดันครปฐม      จาํนวน 1 กจิกรรม 

3. จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 7 กจิกรรม 

105.2029 ลบ. 25.6962 ลบ. 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้  

และการลงทนุ 

การพฒันาดา้นเกษตร การพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

และบรกิาร 

การพฒันาดา้นสงัคม การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 

ผลผลติ 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

กลุม่จงัหวดั 

งบประมาณ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,820.1425 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้  

การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่ว 

และการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น  

รอ้ยละ 10 

 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตร ์

การพฒันาจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

 (ONET 

กลุม่โครงการ 

ห่วงโซ่คณุค่า

Value Chain 

240.3080 ลบ.   138.1716 ลบ. 28.8237 ลบ. 16.8650 ลบ. 136.7910 ลบ. 

โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วเชื่อมโยงกลุม่จงัหวดั           

ภาคกลางปรมิณฑล 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางปรมิณฑล 

จาํนวน 5 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางปรมิณฑล 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางปรมิณฑล 

จาํนวน 4 กจิกรรม 

พฒันารูปแบบ

นวตักรรม สนิคา้ และ

บรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิ

การตลาดดา้น

ท่องเทีย่ว 

กลุม่กจิกรรม 
พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานเพือ่ยกระดบั

การท่องเทีย่ว 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานเพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติ 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิ

การคา้ การลงทนุ 

การเพิม่มาตรฐาน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

พฒันา

ศกัยภาพคน 

ยกระดบั

คุณภาพชวีติ 

 

 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางปรมิณฑล 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

เพิม่ขดี

ความสามารถ   

ดา้นอตุสาหกรรม 

การคา้ การลงทนุ 

ส่งเสรมิช่องทาง

การตลาดเพือ่เพิม่

มลูค่า และช่องทาง

การจาํหน่าย 

พฒันาการตลาด

และประชาสมัพนัธ ์

พฒันาระบบบรกิาร

เพือ่ยกระดบัคุณภาพ

ชวีติ 

5.9090 ลบ.  

 

รณรงคใ์นการ

ส่งเสรมิสุขภาพ  

เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติ 

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

พฒันาและเพิม่

ประสทิธภิาพ      

การบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้ม 

พฒันาคุณภาพ  

การบรกิารรูปแบบ

กจิกรรม และ

บคุลากรดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางปรมิณฑล 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

ส่งเสรมิ พฒันา 

การมสี่วนร่วมในการ

บริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

ฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

ปจัจยัสนบัสนุน   

เพือ่การอนุรกัษ ์ 

และฟื้นฟูธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางปรมิณฑล 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

50.0000 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.5  : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ 

และสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย 

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

พฒันาระบบ

บรกิาร 

พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว 
ดา้นการผลติ 

โครงการพฒันาศกัยภาพการคา้และการลงทนุ 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางปรมิณฑล 

จาํนวน 4 กจิกรรม 

  

การสรา้ง

มลูค่าเพิม่และ

นวตักรรม 

การจดั

จาํหน่ายและ

การตลาด 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

เป็นศูนยก์ลางการคา้การลงทนุ บรกิารธุรกจิและการพาณิชย ์การผลติอตุสาหกรรมระดบัประเทศ 

ศูนยก์ลางโลจสิตกิส ์ศูนยบ์รกิารดา้นสุขภาพ (Medical Hub) แหลง่ผลติอาหารปลอดภยั

การศึกษาระดบัมาตรฐานสากล ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

1. ปรบัโครงสรา้งการดาํเนินงานทางเศรษฐกจิของชมุชน วสิาหกจิชมุชน สหกรณ ์และวสิาหกจิ

ขนาดย่อม ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั กา้วทนัเทคโนโลย ีรูท้นับรบิทโลก สู่การมรีายได ้

ทีม่ ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื   

2. พฒันาส่งเสรมิระบบการดาํเนินงานทางเศรษฐกจิและความม ัน่คงในกลุม่จงัหวดั 

โดยการประสานความร่วมมอืในการพฒันาเครอืขา่ยระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน ชมุชน

และประชาคม รวมถงึเครอืขา่ยภายใน   

3. พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่เพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการดา้น Logistic 

ระบบการคา้ออนไลน ์(E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกจิ 

การคา้ การลงทนุ การบรกิารและการท่องเทีย่ว   

4. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในเขตปรมิณฑล เพือ่นาํไปสู่การเป็นเมอืงทีน่่าอยู่   

5. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว และส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษแ์ละวฒันธรรม

1. โครงขา่ยระบบคมนาคมและขนส่งไดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

เพือ่รองรบัการคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่วและบรกิาร ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติของประชาชน

ในพื้นทีด่ยีิง่ขึ้น

2. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการฟ้ืนฟูดว้ยกระบวนการมส่ีวนร่วม 

และระบบเศรษฐกจิและสงัคมพฒันาไปสูค่วามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื

3. ประชาชน ผูสู้งอายุ ผูด้อ้ยโอกาสและผูพ้กิาร ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีมรีายได ้

และสามารถพึง่ตนเองได ้

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล

474,374,000                

616,868,300                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดันนทบรุ ีเป็นเมอืงทีอ่ยู่อาศยัคุณภาพดแีละมเีศรษฐกจิสรา้งสรรค์

1. พฒันาและบรหิารจดัการจงัหวดันนทบรุใีหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยู่รองรบัการอยู่อาศยัของคนทกุระดบั   

2. พฒันาและส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมกีารดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง   

3. เสรมิสรา้งและพฒันาจงัหวดันนทบรุใีหเ้ป็นเมอืงแห่งเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เพือ่เพิม่มลูค่า

ใหก้บัสนิคา้และภาคบรกิารใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐานสากล   

4. พฒันาและบรหิารจดัการจงัหวดันนทบรุใีหเ้ป็นเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

1. จงัหวดันนทบรุเีป็นเมอืงทีน่่าอยู่รองรบัการอยู่อาศยัของคนทกุระดบั

2. จงัหวดันนทบรุเีป็นเมอืงแห่งเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้และภาคบรกิาร

ใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐานสากล

3. จงัหวดันนทบรุเีป็นเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดันนทบรุี

419,751,800                

280,078,000                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

ปทมุธานีเป็นเมอืงสิง่แวดลอ้มสะอาด อาหารปลอดภยั แหลง่ท่องเทีย่วเรยีนรูแ้ละพกัผ่อนหย่อนใจ

ของอาเซยีน สงัคมอยู่เยน็เป็นสุข

1. พฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานโดยคาํนึงถงึคุณภาพชวีติของชมุชน   

2. พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัภมูภิาคเศรษฐกจิอาเซยีน   

3. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและสงัคมแบบบูรณาการองคค์วามรูแ้ละมส่ีวนร่วม

เพือ่ใหจ้งัหวดัปทมุธานีเป็นสงัคมสนัตสุิขอย่างย ัง่ยนื   

4. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการจงัหวดัตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใหป้ระชาชน

ไดร้บัประโยชนสู์งสุด

1. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการสงวนรกัษาไวใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างยาวนาน

2. ผลติภณัฑอ์าหารปลอดภยัไดม้าตรฐานและมศีกัยภาพเชงิธุรกจิ

3. เศรษฐกจิเขม้แขง็และเป็นธรรม มแีหลง่งานในพื้นที ่ประชาชนมงีานทาํทีม่ ัน่คงและมรีายได ้

เพยีงพอต่อการดาํรงชวีติ

4. ประชาชนมสุีขภาพ จติใจ แขง็แรง ครอบครวัอบอุ่น ชมุชนเขม้แขง็ แหลง่ทีอ่ยู่อาศยัสะอาด

สวยงาม ปลอดภยั ภายใตส้งัคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภบิาล

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัปทมุธานี

417,354,700                

274,428,300                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงเกษตรและอตุสาหกรรมปลอดภยั แหลง่ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม 

สงัคมแห่งความรู ้และประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

1. ส่งเสรมิพฒันามาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของผลผลติทางการเกษตร

และอตุสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า   

2. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรมใหม้คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน

การท่องเทีย่ว   

3. พฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งความม ัน่คงทางสงัคม ยกระดบัคุณภาพการศึกษา และบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

1. สนิคา้เกษตรของจงัหวดันครปฐมมคีวามปลอดภยัไดม้าตรฐานสามารถจาํหน่ายไดม้ากขึ้น

ทาํใหร้ายไดภ้าคการเกษตรมเีพิม่ขึ้น

2. มกีารขยายการพฒันาพื้นทีภ่าคอตุสาหกรรมเป็นอตุสาหกรรมเชงินิเวศเพิม่ขึ้น

3. การท่องเทีย่วของจงัหวดันครปฐมเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายและเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน

ภาคบรกิารและการท่องเทีย่ว

4. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีม ัน่คง ลดการเหลือ่มล ํา้ เป็นสงัคมแห่งความรู ้

5. ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดันครปฐม

419,306,800                

258,576,800                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. พฒันาภาคอตุสาหกรรม ภาคการผลติและเกษตรกรรมแบบครบวงจรใหม้ศีกัยภาพและปลอดภยั

ต่อสิง่แวดลอ้ม โดยการเพิม่ผลผลติทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐาน และฟ้ืนฟูแหลง่ทรพัยากรธรรมชาติ

ใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์

2. คนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีโดยไดร้บัการศึกษาทีม่คุีณภาพและท ัว่ถงึ ไดร้บับรกิารทางการแพทยท์ีด่ ี

มหีลกัประกนัความม ัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ รวมท ัง้มรีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ทีเ่พยีงพอ

3. มรีายไดจ้ากกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศ เชงิประวตัศิาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรม รวมท ัง้

วถิชีวีติชมุชนทีม่คีวามหลากหลาย แหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่เพิม่จาํนวนนกัท่องเทีย่ว 

เพิม่ค่าใชจ่้ายต่อหวั และการกลบัมาเทีย่วซํา้

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสมทุรปราการ

472,660,200                

390,191,100                

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ เกษตรปลอดภยั แหลง่ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรม   

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมคีวามสมดุลกบัการพฒันาเมอืง ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

สงัคมม ัน่คงปลอดภยั

1. ส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมใหเ้ป็นอตุสาหกรรมสะอาดทีอ่ยู่กบัชมุชน และสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื   

2. เสรมิสรา้งความม ัน่คง ปลอดภยัใหส้งัคมน่าอยู่ และพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน   

3. พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่เพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการดา้น Logistic เชื่อมโยง

Supply Chain ในระบบเศรษฐกจิ การคา้ การลงทนุ การบรกิารและการท่องเทีย่ว   

4. ส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ศิลปวฒันธรรม กฬีาและนนัทนาการ   

5. ส่งเสรมิเครอืขา่ยอนุรกัษ ์บาํบดัและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมดุล

กบัการพฒันาเมอืง   

6. ส่งเสรมิการเกษตรปลอดภยั ไมก่่อมลพษิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (GAP)   

7. ส่งเสรมิการพฒันาระบบบรกิารประชาชน และการบรหิารราชการแผ่นดนิดว้ยระบบธรรมาภบิาล
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 1,403,234,200            บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,132,843,000            บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1                  293,650,000 บาท

2. จงัหวดักาญจนบรุี                  274,311,200 บาท

3. จงัหวดัราชบรุี                  279,965,700 บาท

4. จงัหวดัสุพรรณบรุี                  284,916,100 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคกลางตอนลา่ง 1



เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1  

  งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,132.8430 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

การคา้ รอ้ยละ 1 

 

จงัหวดั 

59.7487 ลบ. 

1. จงัหวดักาญจนบรุ ี

จาํนวน 3 กจิกรรม  

2. จงัหวดัราชบรุ ี

จาํนวน 2 กจิกรรม  

 

เป้าหมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรมการคา้ 

และการลงทนุ 

การพฒันาดา้นเกษตร การพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

และบรกิาร 

การพฒันาดา้นสงัคม การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
ผลผลติ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

และบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันา 

ดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ 

ความยากจน ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : สดัส่วนของนกัเรยีน 

ทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน  

(O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑ ์ 

รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ 

การบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์าร

พฒันาจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี

รอ้ยละ 77 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความ

ม ัน่คงและความสงบ 

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้ง

ความปรองดองในพื้นที ่ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60 

1. จงัหวดักาญจนบรุ ี

จาํนวน 4 กจิกรรม  

2. จงัหวดัราชบรุ ี

จาํนวน 3 กจิกรรม  

3. จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

จาํนวน 2 กจิกรรม  

338.1086 ลบ. 

1. จงัหวดักาญจนบรุ ี

จาํนวน 8 กจิกรรม  

2. จงัหวดัราชบรุ ี

จาํนวน 4 กจิกรรม  

3. จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

จาํนวน 4 กจิกรรม  

293.4832 ลบ. 

1. จงัหวดักาญจนบรุ ี

จาํนวน 5 กจิกรรม  

2. จงัหวดัราชบรุ ี

จาํนวน 5 กจิกรรม  

3. จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

จาํนวน 4 กจิกรรม  

90.2349 ลบ. 

1. จงัหวดัราชบรุ ี

จาํนวน 3 กจิกรรม  

 

2. จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

จาํนวน 1 กจิกรรม  

 

53.3290 ลบ. 4.2886 ลบ. 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

กลุม่จงัหวดั 

งบประมาณ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,132.8430 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เป้าหมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ 

การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดน รอ้ยละ 1 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร  

รอ้ยละ 0.5 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่ว 

และการบรกิาร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น  

รอ้ยละ 10 

 (ONET 

กลุม่โครงการ 

ห่วงโซ่คณุค่า 
Value Chain 

4.7100 ลบ.   2.3270 ลบ. 7.3006 ลบ. 8.5142 ลบ. 5.0000 ลบ. 

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่กจิกรรม 
พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน และระบบ

การผลติสนิคา้

เกษตร 

พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานเพือ่เชื่อมโยง

การคา้ชายแดน 

 

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

เพิม่ศกัยภาพการคา้

การลงทนุ และการ

บรกิาร 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

ส่งเสรมิและพฒันา

ดา้นการตลาด 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้

และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

125.5600 ลบ.  

 

 ยกระดบั 

 คุณภาพการผลติ 

 และการแปรรูป 

ส่งเสรมิและ

พฒันาดา้น

การตลาด 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นการท่องเทีย่ว 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภารกจิของกลุม่จงัหวดั 

    พฒันารูปแบบ 

     นวตักรรม สนิคา้ 

    และบรกิาร 

   ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

ส่งเสรมิ 

การตลาดดา้น

การท่องเทีย่ว 

การพฒันาศกัยภาพ

และการบรหิาร

จดัการ 

ยกระดบัคุณภาพ

การผลติและการ

แปรรูป 

  พฒันา 

  ศกัยภาพคน 

 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนลา่ง1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว 

 

 

เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการผลติ 
ดา้นการผลติ 

 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตร์

การพฒันาจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการคา้ชายแดน 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

  

การสรา้ง

มลูค่าเพิม่และ

นวตักรรม 

การจดั

จาํหน่ายและ

การตลาด 

140.2382 ลบ. 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ไดร้บัการพฒันาสนิคา้เกษตร อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม และบรกิารตามมาตรฐานสากล

โดยเนน้การใชน้วตักรรม

2. เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ประวตัศิาสตร ์และอารยธรรม ภาคตะวนัตก

3. ไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดนใหม้ศีกัยภาพ ผลกัดนั

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ นาํไปสู่การกระตุน้ใหเ้กดิการคา้ การลงทนุ เพือ่ใหเ้กดิการคา้การลงทนุ

ระหวา่งประเทศ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1

162,830,800                

293,650,000                

ศูนยก์ลางผลติสนิคา้เกษตร และอตุสาหกรรมปลอดภยั การท่องเทีย่วคุณภาพ และการคา้

ภาคตะวนัตก

1. ปรบัโครงสรา้งการดาํเนินงานทางเศรษฐกจิของชมุชน เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน สหกรณ์

และวสิาหกจิขนาดกลางขนาดย่อม ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนักา้วทนัเทคโนโลยรูีท้นั

บรบิทโลก รอดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่การมรีายไดท้ีม่ ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื

2. สรา้งและประสานความร่วมมอืในการพฒันาเครอืขา่ยระหวา่งภาคเอกชน ชมุชนประชาคม 

และภาครฐัรวมถงึเครอืขา่ยภายใน ในการพฒันาส่งเสรมิระบบดาํเนินงานทางเศรษฐกจิ

และความม ัน่คงในกลุม่จงัหวดั

3. ปรบัปรุง สนบัสนุนและส่งเสรมิการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ทีม่กีารเชื่อมโยงกนั และการพฒันาทางเศรษฐกจิร่วมกนัของกลุม่จงัหวดั

4. พฒันาระบบตดิตามและประเมนิผล รวมถงึกลไกในการขบัเคลือ่นโครงการ/กจิกรรม

ของกลุม่จงัหวดัใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค์
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. ประชาชนมคีวามสุขในการดาํรงชวีติ มรีะบบดูแลสวสัดกิารและส่งเสรมิ

พฒันาคุณภาพชวีติอย่างเหมาะสม มคีวามม ัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

2. จงัหวดัเป็นเมอืงเกษตรปลอดภยั

3. จงัหวดัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่มีาตรฐานสากลท ัง้ระบบ และมคีวามปลอดภยั

4. มปีระชาชนยากจนลดลง มกีารพฒันาเศรษฐกจิท ัง้ระบบทีเ่ชื่อมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดักาญจนบรุี

438,976,200                

274,311,200                

เมอืงน่าอยู่ เกษตรปลอดภยั การท่องเทีย่วคุณภาพ เป็นระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัตก

1. พฒันาทนุมนุษย ์ทนุทางสงัคม และคุณภาพชวีติ อย่างท ัว่ถงึ

2. สนบัสนุนการวจิยัและพฒันา นวตักรรม เทคโนโลยใีนการจดัระบบสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม

และคุณภาพชวีติ

3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิในพื้นทีต่อนในและพื้นทีช่ายแดน

4. สนบัสนุนการจดัทาํแผนแม่บทผงัชมุชน และผงัเมอืงรวม

5. พฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่วใหม้คีุณภาพ มาตรฐาน เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

ท่องเทีย่วปลอดภยั

6. ส่งเสรมินิคมเกษตรกรรม พฒันาศกัยภาพระบบการผลติ การแปรรูปสนิคา้เกษตร เกษตรอตุสาหกรรม

ปลอดภยัใหม้คีุณภาพมาตรฐานเพือ่การบรโิภคและส่งออก

7. พฒันาเศรษฐกจิฐานราก ส่งเสรมิอาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

8. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสใ์หม้ ีมาตรฐานสากล เพิม่ช่องทางการคา้ภายใน

การคา้ชายแดน ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละการคา้กบัต่างประเทศ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. จงัหวดัมกีารขยายตวัและความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ ความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึ้น

2. ครอบครวัและชมุชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ีม ัน่คง และลดความเหลือ่มล ํา้การพฒันาท ัว่ถงึท ัง้จงัหวดั

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมคีวามอดุมสมบูรณม์ากขึ้น มตีน้แบบการพฒันาใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

และเมอืงทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิเกษตรสเีขยีว ภยัพบิตัทิางธรรมชาตลิดลง

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัราชบรุี

359,046,600                

279,965,700                

เมอืงเกษตรสเีขยีว  เศรษฐกจิม ัน่คง  สงัคมมคีวามสุข

1. ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ การบรกิาร และพฒันาระบบการตลาดในแต่ละสาขาการผลติ

ของจงัหวดั

2. พฒันาครอบครวัและชมุชนใหเ้ขม้แขง็ ส่งเสรมิสุขภาวะ การมวีนิยัทางสงัคม ความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ และลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

3. ยกระดบัมาตรฐานการบรกิาร และส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย เพือ่การสรา้งรายได ้

4. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ ในการขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร และการสญัจรไปมา

2. เกษตรกรในพื้นทีจ่งัหวดัสุพรรณบรุ ีสามารถผลติและแปรรูปสนิคา้เกษตร/อาหารปลอดภยั

ไวบ้รโิภคและจาํหน่าย มอีาชพีและรายไดเ้พิม่มากขึ้น

3. มนีกัท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น ทาํใหจ้งัหวดัและประชาชนในพื้นทีม่รีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

เพิม่มากขึ้น

4. จงัหวดัมพีื้นทีส่เีขยีวเพิม่มากขึ้น ประชาชนร่วมกนัอนุรกัษแ์ละหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ

ในทอ้งถิน่

5. เป็นจงัหวดัช ัน้นาํในดา้นการศึกษาและการกฬีามุง่สู่ระดบัประเทศและระดบัสากล

6. ประชาชนมอีาชพี มรีายได ้สามารถพึง่พาตนเองได ้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และมคุีณภาพชวีติทีด่ี

7. ประชาชนมคีวามสามคัคี ปรองดอง สมานฉนัท์

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสุพรรณบรุี

442,380,600                

284,916,100                

สุพรรณบรุเีป็นแหลง่ผลติสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยัช ัน้นาํ ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์

บา้นเมอืงสะอาด ธรรมชาตสิมบูรณ ์ศูนยก์ารศึกษา และการกฬีา ประชาชนคุณภาพชวีติดี

1. พฒันาการเกษตร อตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการเกษตร การท่องเทีย่วและการตลาด

เพือ่เพิม่และกระจายรายไดสู่้ประชาชน

2. บรหิารจดัการใหเ้กดิความสมดุลระหว่างการพฒันากบัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม   

3. สรา้งสงัคมทีส่งบสุขและพงึปรารถนาโดยพฒันาการศึกษา การกฬีา การสาธารณสุข

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและสวสัดกิารสงัคม

4. พฒันา ส่งเสรมิ สนบัสนุน ดา้นการศึกษา และกฬีาสู่มาตรฐานระดบัสากล

5. พฒันาบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่และความพงึพอใจใหก้บัประชาชน

พรอ้มท ัง้ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาคราชการ
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 1,459,148,300            บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,221,186,400            บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2                  363,824,000 บาท

2. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์                  223,844,800 บาท

3. จงัหวดัเพชรบรุี                  200,373,200 บาท

4. จงัหวดัสมทุรสงคราม                  185,438,100 บาท

5. จงัหวดัสมทุรสาคร                  247,706,300 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคกลางตอนลา่ง 2



 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

จงัหวดั 

งบประมาณ 

ผลผลติ 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,221.1864 ลา้นบาท 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพ    

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 0.5 

 

เป้าหมาย : พื้นที่ภมูิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

1. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

   จาํนวน 10 กจิกรรม 

2. จงัหวดัสมทุรสงคราม จาํนวน 1 กจิกรรม 

3. จงัหวดัสมทุรสาคร จาํนวน 3 กจิกรรม 

 

1. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

   จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัเพชรบรุ ีจาํนวน 1 กจิกรรม 

3. จงัหวดัสมทุรสาคร จาํนวน 1 กจิกรรม 
 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพ 

ภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

และบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ 

ความยากจนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ 

OTOP เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ

อย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั : สดัส่วนของนกัเรยีนทีม่ี

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) 

แต่ละวชิาผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดั : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตุ

จราจร ลดลงรอ้ยละ 1  

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ 

การบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : จาํนวนวนัทีป่รมิาณฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็เฉลีย่รายวนัอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน รอ้ยละ 98 ของจาํนวนวนั 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไมเ้พิม่ขึ้น รอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี

อนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่าง

ถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 0.5 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาติ

ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความมัน่คง

และความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ 

      - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว   รอ้ยละ 60 

      - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง  รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั  : อตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง 

รอ้ยละ 70   

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้ง 

ความปรองดองในพื้นที ่ไมน่อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

การคา้ รอ้ยละ 1 

341.3268 ลบ. 13.6668 ลบ. 161.5878 ลบ. 244.9654 ลบ.  10.4782 ลบ. 

1. จงัหวดัเพชรบรุ ีจาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัสมทุรสงคราม จาํนวน 1 กจิกรรม 

3. จงัหวดัสมทุรสาคร จาํนวน 2 กจิกรรม 
 

1. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

   จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัเพชรบรุ ีจาํนวน 1 กจิกรรม 

3. จงัหวดัสมทุรสงคราม จาํนวน 1 กจิกรรม 

4. จงัหวดัสมทุรสาคร จาํนวน 1 กจิกรรม 

1. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

   จาํนวน 6 กจิกรรม 

2. จงัหวดัเพชรบรุ ีจาํนวน 2 กจิกรรม 

3. จงัหวดัสมทุรสงคราม จาํนวน 1 กจิกรรม 

4. จงัหวดัสมทุรสาคร จาํนวน 4 กจิกรรม 

1. จงัหวดัสมทุรสงคราม จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัสมทุรสาคร จาํนวน 4 กจิกรรม 
 

85.3374 ลบ. 

  การพฒันาดา้นอตุสาหกรรมการคา้และ

การลงทนุ 

การพฒันาดา้นการเกษตร การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร การพฒันาดา้นสงัคม 

 

การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
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กลุม่จงัหวดั 

เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

 
แนวทาง 

 

 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 

         งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,221.1864 ลา้นบาท   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กลุม่โครงการ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุม่กจิกรรม 

 

- 

     เป้าหมาย : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

      ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 
แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตร ์

การพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

 

 

                    โครงการพฒันาดา้นการเกษตร 
 

โครงการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

โครงการพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

 

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 

 ยกระดบัคุณภาพ

การผลติ             

และการแปรรูป 
เพิม่ศกัยภาพการลติ    

 การสนบัสนุนการผลติ 

แปรรูป การสรา้ง

มลูค่าเพิม่ และเพิม่

ประสทิธภิาพการเกษตร  

 
 
- 

  
- 

พฒันาและฟื้นฟู

แหลง่ท่องเทีย่วและ

โครงสรา้งพื้นฐาน 

พฒันารูปแบบ

นวตักรรม สนิคา้  

และบรกิารดา้น

การท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิ

การตลาดดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

 

- ‐ ‐ 

 พฒันา

ศกัยภาพคน 

พฒันาระบบ 

การใหบ้รกิาร 

ยกระดบั

คุณภาพ

ชวีติ 

‐ 

ยกระดบัคุณภาพ

ชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

    ฟื้นฟู

ทรพัยากร 

   ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั      

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

ปจัจยัสนบัสนุนเพือ่

การอนุรกัษแ์ละฟื้นฟู

ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

‐ ‐ 

 
- 

ส่งเสรมิและ

พฒันาดา้น

การตลาด 

ส่งเสรมิ พฒันาการ 

มสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 กลุม่จงัหวดั 
ภาคกลางตอนลา่ง 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

  
- 

 กลุม่จงัหวดั 
ภาคกลางตอนลา่ง 2 
จาํนวน 2 กจิกรรม 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 กลุม่จงัหวดั 
ภาคกลางตอนลา่ง 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

 กลุม่จงัหวดั 
ภาคกลางตอนลา่ง 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

  
- 

  
- 

 
36.4400 ลบ. 

 

 
- 

 
242.7840 ลบ. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.0000 ลบ. 

 
79.6000 ลบ. 

 
- 

 
- 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. โครงสรา้งพื้นฐานทีเ่ชื่อมโยงสนบัสนุนการคา้และการลงทนุอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

2. ทรพัยากรสตัวน์ํา้ทีเ่พิม่ขึ้น

3. สนิคา้เกษตร อาหารมคุีณภาพปลอดภยั และไดม้าตรฐานสากล

4. รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว สนิคา้ และบรกิารเพิม่ขึ้น

5. การกดัเซาะชายฝัง่ทะเลทีไ่ดร้บัการแกไ้ขอย่างเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่

6. สนิคา้อตุสาหกรรมสามารถแขง่ขนัไดแ้ละมมีาตรฐานสากล

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2

267,661,300                

363,824,000                

เป็นฐานการผลติและบรกิารในภาคการเกษตร อตุสาหกรรม อาหาร การท่องเทีย่ว ทีไ่ดม้าตรฐาน 

และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

1. สรา้งและฟ้ืนฟูทนุธรรมชาตแิละทรพัยากรสตัวน์ํา้ เพือ่เป็นฐานในการลงทนุทางอตุสาหกรรม

เกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว   

2. เพิม่ผลผลติดา้นการเกษตร อาหารและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว   

3. พฒันาสนิคา้เกษตรอตุสาหกรรมและอาหารใหม้คุีณภาพปลอดภยัและไดม้าตรฐาน   

4. สรา้งระบบเชื่อมโยงแหลง่ท่องเทีย่ว พื้นทีเ่ศรษฐกิจ และการคา้ชายแดน   

5. ลดความรุนแรงปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. สรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกิจ  โดยเนน้การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในการท่องเทีย่ว เกษตร 

อตุสาหกรรม และการคา้ชายแดน

2. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสรา้งความม ัน่คงทางสงัคมใหท้ ัว่ถงึ รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพ

การรกัษาความม ัน่คงบรเิวณชายแดน

3. ช่วยอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นฐานการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์

326,057,700                

223,844,800                

เมอืงท่องเทีย่วทรงคุณค่าระดบันานาชาต ิเกษตรปลอดภยัไดม้าตรฐานด่านสงิขรระเบยีงเศรษฐกิจ

แห่งอนาคต สงัคมผาสุก

1. พฒันาจงัหวดัประจวบครีขีนัธใ์หเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วบนพื้นฐานเอกลกัษณข์องจงัหวดัสู่นานาชาติ

2. ผลกัดนัจงัหวดัประจวบครีขีนัธใ์หม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัในดา้นการผลติ การแปรรูปสบัปะรด 

มะพรา้ว และสนิคา้เกษตรสู่ตลาดโลกดว้ยนวตักรรม

3. ส่งเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์และพฒันาดา้นการคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่วด่านสงิขร และอาเซยีน

4. สรา้งสงัคมใหม้ ัน่คง ผาสุก ตามหลกัธรรมาภบิาลและยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

5. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กิดสมดุล
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. ผลติภณัฑม์วลรวมเฉลีย่ระดบัจงัหวดัในดา้นการเกษตร การท่องเทีย่ว การคา้ การลงทนุ เตบิโตอย่างต่อเน่ือง

2. สามารถรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากร สรา้งสมดุล ระหวา่งการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื 

ขบัเคลือ่นสู่เศรษฐกิจ และสงัคมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มขีดีความสามารถในการรบัมอืภยัพบิตั ิ

และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

3. ประชาชนทกุช่วงวยัมคีวามม ัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  มคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น การศึกษาและการเรยีนรู ้

ไดร้บัการพฒันาคุณภาพ 

4. การกระจายรายไดม้คีวามเท่าเทยีมกนัมากขึ้น บรกิารทางสงัคมมคุีณภาพ และมกีารกระจายอย่างท ัว่ถงึ

5. การบรหิารงานภาครฐัทกุระดบัของจงัหวดัเพชรบรุโีปร่งใส เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพและประชาชน

มสี่วนร่วมขจดัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัเพชรบรุี

327,099,800                

200,373,200                

 เมอืงเศรษฐกิจพอเพยีงตน้แบบ และเมอืงน่าอยู่ น่ากิน น่าเทีย่วระดบัประเทศ

1. สรา้งขดีความสามารถ รองรบัการแขง่ขนั การพฒันาตามทศิทางการพฒันาประเทศทีม่ ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื 

2. เสรมิสรา้งความพรอ้มของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ขม้แขง็ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสรา้งรายได ้

สู่ชมุชน สรา้งอาชพีแก่ประชาชน สรา้งเศรษฐกิจจงัหวดั

3. สนบัสนุนการพฒันาการเกษตร และอตุสาหกรรมกา้วหนา้แบบครบวงจรใหม้ศีกัยภาพในการผลติทีม่คุีณภาพ

4. สรา้งสงัคมคุณภาพ ใหม้สุีขภาวะ เรยีนรู ้และปรบัตวัไดอ้ย่างมศีกัยภาพ เป็นชมุชนพอเพยีง ปลอดภยั อบอุ่น 

น่าอยู่ ประชาชนมคีวามม ัง่คงในชวีติ

5. อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการ โดยการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน

6. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจสิตกิส ์รองรบัการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 

ความม ัน่คง 

7. พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัใหม้คีวามทนัสมยั ธรรมาภบิาล พฒันาขดีสมรรถนะ 

บคุลากรภาครฐัใหม้คีวามพรอ้ม รองรบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั และทศิทางการพฒันาประเทศ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. เพือ่สรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยเนน้การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ในภาคการท่องเทีย่ว ภาคเกษตรและประมง 

2. เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสรา้งความม ัน่คงทีค่รอบคลุมทกุมติใินสงัคมใหท้ ัว่ถงึ

และอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างย ัง่ยนื

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัสมทุรสงคราม

182,586,100                

185,438,100                

เมอืงแห่งวถิชีวีติ 3 นํา้อย่างย ัง่ยนื แหลง่อาหารทะเลและการเกษตรปลอดภยั การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

และพรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง

1. บรหิารยุทธศาสตรจ์งัหวดัสมทุรสงคราม สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. ประสานงาน ส่งเสรมิ สนบัสนุน และเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วนในลกัษณะประชารฐั

ในจงัหวดัสมทุรสงคราม สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืพรอ้มรบัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

3. กาํกบั ตรวจสอบและควบคุมการบรหิารราชการจงัหวดัสมทุรสงครามตามหลกัธรรมาภบิาล

234



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. จงัหวดัสมทุรสาครมสีภาพแวดลอ้มน่าอยู่ 

2. สนิคา้ดา้นการเกษตร การประมง ประมงแปรรูป และการบรกิาร มมีลูค่าเพิม่ขึ้น 

และสนิคา้อตุสาหกรรมมมีาตรฐาน สามารถแขง่ขนัในตลาดโลก 

3. ประชาชนอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข และชมุชนเขม้แขง็

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัสมทุรสาคร

355,743,400                

247,706,300                

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภยั ท่องเทีย่วทางเลอืกใหม ่สงัคมเป็นสุข

1. สรา้งสมดุลสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

2. พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งมลูค่าเพิม่ของสนิคา้เกษตร ประมง ประมงแปรรูป 

และการบรกิารใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

3. พฒันาคุณภาพชวีติ สงัคม ชมุชน ใหม้คีวามเขม้แขง็และดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างปกตสุิข
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 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561* 1,888,337,500            บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2562 1,791,670,000            บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1 กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย                  509,280,000 บาท

2 จงัหวดัชมุพร                  200,043,400 บาท

3 จงัหวดันครศรธีรรมราช                  308,446,300 บาท

4 จงัหวดัพทัลงุ                  220,642,700 บาท

5 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี                  251,597,800 บาท

6 จงัหวดัสงขลา                  301,659,800 บาท

*งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อา่วไทย



 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณา

แนวทาง 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อา่วไทย 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,791.6700 ลา้นบาท 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ OTOP 

เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั : สดัส่วนของนกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่    

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน     

(O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดั  : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร 

ลดลง  รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่        

รอ้ยละ 88 

 

แนวทางที่ 1.1.5 :  การบรหิารจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ีรอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตราย

ชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง รอ้ยละ15 
ตวัชี้วดั : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น        

รอ้ยละ 0.5 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บั         

การป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

 

1.จงัหวดัชมุพร จาํนวน 2 กจิกรรม 

2.จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน 2 กิจกรรม 

3.จงัหวดัพทัลงุ จาํนวน 7 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 6 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสงขลา จาํนวน 13 กจิกรรม 

 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง   

และความสงบ  

ตวัชี้วดั  : อตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง     

รอ้ยละ 70 

 

1.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 1 กจิกรรม 

2.จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 กิจกรรม 

 

1.จงัหวดัชมุพร จาํนวน 4 กจิกรรม 

2.จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน 1 กิจกรรม 

3.จงัหวดัพทัลงุ จาํนวน 5 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 3 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 กิจกรรม 

 

งบประมาณ 211.1157 ลบ. 187.2734 ลบ. 14.0725 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคการ

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้          

การลงทนุ รอ้ยละ 1 

 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาค

การเกษตร 

ตวัชี้วดั  : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติ     

ภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการ

ท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั  : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร

เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

 

1.จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน 1 กิจกรรม 

2.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จาํนวน 4 กจิกรรม 

3.จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 กิจกรรม 

 

1.จงัหวดัชมุพร จาํนวน 4 กจิกรรม 

2.จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน 3 กิจกรรม 

3.จงัหวดัพทัลงุ จาํนวน 8 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 7 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 กิจกรรม 

 

1.จงัหวดัชมุพร จาํนวน 5 กจิกรรม 

2.จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน 1 กิจกรรม 

3.จงัหวดัพทัลงุ จาํนวน 6 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 10 กิจกรรม 

5.จงัหวดัสงขลา จาํนวน 5 กิจกรรม 

 

             131.1075 ลบ. 393.7453 ลบ. 345.0756 ลบ. 

จงัหวดั 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้      

และการลงทนุ 

การพฒันาดา้นเกษตร การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบริการ การพฒันาดา้นสงัคม การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ 

และสิง่แวดลอ้ม 

      การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
ผลผลติ 

285



 

เป้าหมาย 

ของแผนงาน

บูรณาการ 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อา่วไทย 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,791.6700 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร  รอ้ยละ 0.5 

 

 

 

กลุม่กจิกรรม 

 

หว่งโซ่คณุค่า  

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ 
ยกระดบัคุณภาพการ

ผลติและการแปรรูป

ท่องเทีย่ว 

กลุม่โครงการ 
โครงการพฒันาประสทิธภิาพการแปรรูปผลติภณัฑ ์การเกษตร ประมง 

และปศุสตัวใ์นกลุม่จงัหวดั 

กลุม่จงัหวดั 

ส่งเสรมิและพฒันา

ดา้นการตลาด 

สนบัสนุนการแปรรูป

ผลติภณัฑก์ารเกษตร 

 

ส่งเสรมิและพฒันาดา้น

การตลาด 

 

สนบัสนุนการใช ้

เทคโนโลยใีนการผลติ 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

4.8027 ลบ. 

 

 

2.9067 ลบ. 

 

 

 

 

โครงการส่งเสรมิตลาดธุรกจิท่องเทีย่ว 

 

ยกระดบัผลติภณัฑส์นิคา้

และบรกิาร 

 

เพิม่ศกัยภาพช่องทาง

การตลาดเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 

พฒันาส่งเสรมิตลาด

ธุรกจิท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8293 ลบ. 

 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดั 

ภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 

ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้

และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

เพิม่ช่องทางการตลาด 

เพือ่การท่องเทีย่ว 

 

พฒันาสิง่อาํนวยความ

สะดวกใหเ้พยีงพอและมี

มาตรฐาน 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

32.6850 ลบ. 

 

 

2.0835 ลบ. 

 

 

10.0500 ลบ. 

 

โครงการพฒันาเชื่อมโยงโครงขา่ยแหลง่ท่องเทีย่วและระบบการจดัการ 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

ส่งเสรมิและยกระดบัระบบ

โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดม้าตรฐาน

และความปลอดภยั 

เพิม่ช่องทางการตลาดเพือ่

การท่องเทีย่ว 

 

พฒันาโครงขา่ยคมนาคม

เพือ่การท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 10 กจิกรรม 

 

303.2127 ลบ. 

 

 

 

 

 

64.6000 ลบ. 

 

 

งบประมาณ 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้และ

บรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้และ

บรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้และ

บรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 
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เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ

 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อา่วไทย 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,791.6700 ลา้นบาท 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

 

 

โครงการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นสงัคมและวถิชีวีติในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 

 

พฒันาระบบการเขา้ถงึและขยายผลการใหบ้รกิาร 

 

กลุม่กจิกรรม 

กลุม่โครงการ 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร ลดลงรอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร 

 

                       

ยกระดับคุณภาพชวีติ 

 
หว่งโซ่คณุค่า  

 
 

กลุม่จงัหวดั 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 3 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

                       

พฒันาศกัยภาพคน 

 

พฒันาบคุลากร 

 

 

สรา้งเครอืขา่ยและการมสี่วนร่วม 

 

 

17.2423 ลบ. 

 

 

56.4864 ลบ. 

 

 

2.3814 ลบ. 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. เป็นศูนยก์ลางการผลติและแปรรูปสนิคา้เกษตรหลกัในพื้นที ่

2. เป็นเมอืงท่องเทีย่วนานาชาตทิีม่คุีณภาพและมคีวามหลากหลายของรูปแบบการท่องเทีย่ว 

3. มโีครงสรา้งพื้นฐานทีม่ศีกัยภาพรองรบัการพฒันา และสภาพสงัคมทีด่ี

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อา่วไทย

352,954,500                

509,280,000                

ศูนยก์ลางการเกษตร การคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่วนานาชาต ิ โลจสิตกิสท์ีส่มบูรณ ์              

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม สงัคมคุณภาพ

1. พฒันาการผลติ การแปรรูป และการบรหิารจดัการปาลม์นํา้มนั ยางพารา ขา้ว ไมผ้ล 

การประมง การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้เศรษฐกจิ รวมถงึการปศุสตัวท์ีส่ามารถสรา้งความโดดเด่น   

2. ส่งเสรมิการคา้ การลงทนุ และการบรกิาร อย่างครบวงจร   

3. พฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว สรา้งรูปแบบการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย การบรหิารจดัการ

และสรา้งเครอืขา่ยการท่องเทีย่วระหว่างกลุม่จงัหวดั   

4. พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจสิตกิส ์เพือ่รองรบัการพฒันาของกลุม่จงัหวดั   

5. อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม และสภาพสงัคมทีด่ี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

*งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

ชมุพรเมอืงน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเทีย่วคุณภาพ เชื่อมโยงการพฒันา

สองฝัง่ทะเล

1. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร เพือ่สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั

บนพื้นฐานการผลติเชงิคุณภาพและเกษตรปลอดภยั   

2. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการท่องเทีย่ว พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและโครงสรา้งพื้นฐาน

ทีม่คุีณภาพ เพือ่สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการท่องเทีย่ว   

3. เสรมิสรา้งศกัยภาพคน ครอบครวั ชมุชนและสงัคมทีม่คุีณภาพ   

4. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและสาธารณภยัโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม   

5. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการจงัหวดั ดูแลรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความม ัน่คง

เพือ่ประโยชนสุ์ขของประชาชน

1. สนิคา้เกษตรมคุีณภาพ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานและมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึ้น

2. การบรหิารจดัการท่องเทีย่วมคุีณภาพและมศีกัยภาพในการแขง่ขนั

3. ประชาชนมคุีณภาพ ครอบครวั ชมุชน มคีวามเขม้แขง็และพึง่พาตนเองได ้

4. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดอ้ย่างสมดุลและจดัการภยัพบิตัไิดท้นัเหตกุารณ์

5. ประชาชนไดร้บัประโยชนสู์งสุดจากการบรหิารราชการจงัหวดั

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัชมุพร

233,286,700                

200,043,400                

292



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

*งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. เพิม่รายไดจ้ากการเกษตร อตุสาหกรรมและการท่องเทีย่ว ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ

2. ศิลปวฒันธรรม และประเพณี มกีารสบืสานอย่างต่อเน่ือง

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื

4. ประชาชนยดึหลกัธรรมะในการดาํเนินชวีติและมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดันครศรธีรรมราช

344,905,900                

308,446,300                

นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเทีย่ว การเกษตรและอตุสาหกรรมย ัง่ยนื

1. เพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกจิ

และอตุสาหกรรมของจงัหวดับนพื้นฐานการสนบัสนุนจากระบบโลจสิตกิสแ์ละบรหิารจดัการ

ดา้นการตลาด 

2. เพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและพลงังาน   

3. ยกระดบัความสามารถการเรยีนรู ้กระจายการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยชมุชนและส่งเสรมิการสรา้งชมุชน

ตน้แบบความพอเพยีง   

4. พฒันาการท่องเทีย่วใหม้คุีณภาพ เตบิโตอย่างเขม้แขง็ม ัน่คงบนพื้นฐานการจดัการความหลากหลาย

ของทรพัยากร   

5. พฒันาคน องคก์ร ระบบสวสัดกิารสงัคม และความม ัน่คงบนพื้นฐานการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

293



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

*งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงคนคุณภาพ สิง่แวดลอ้มด ีชมุชนเขม้แขง็ เตบิโตและม ัง่ค ัง่ จากฐานการเกษตร 

วฒันธรรม ภมูปิญัญา และการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษท์ีย่ ัง่ยนื

1. พฒันาคนใหม้คุีณภาพ สุขภาพด ีมคีวามรูแ้ละปญัญา พรอ้มคุณธรรม ครอบครวัอบอุ่น 

ชมุชนเขม้แขง็ พึง่พาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื   

2. เสรมิสรา้งและจดัการใหเ้กดิความอดุมสมบูรณข์องทรพัยากรธรรมชาต ิและดูแลรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การใชป้ระโยชนอ์ย่างรูคุ้ณค่า   

3. พฒันาชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามสามารถ

ในการพึง่ตนเองไดสู้ง ปรบัตวัไดเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง   

4. พฒันาการเกษตรใหม้คีวามม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื เป็นรายไดห้ลกัทางเศรษฐกจิของจงัหวดั 

และความม ัน่คงทางอาหารในอนาคต   

5. ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษใ์หม้คุีณภาพมาตรฐานทางการท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษแ์บบครบวงจร

1. พทัลุงเมอืงเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจงัหวดั สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 

กระจายรายได ้สรา้งงาน อาชพีแก่เกษตร และชมุชน

2. การท่องเทีย่วสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิกระจายรายไดสู่้จงัหวดัและรกัษาสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื

3. ประชาชนมคุีณภาพ เรยีนรูต้ลอดชวีติ สงัคมน่าอยู่ และมคีวามสงบดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4. พทัลุงเมอืงสเีขยีว ทรพัยากร ธรรมชาตอิดุมสมบูรณ ์ชมุชนมสีิง่แวดลอ้มดี

5. ระบบโครงสรา้งพื้นฐานมปีระสทิธภิาพ การคมนาคมปลอดภยั การบรหิารจดัการมธีรรมาภบิาล

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัพทัลงุ

285,672,800                

220,642,700                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

*งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. เพิม่ศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกจิดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

2. สรา้งเศรษฐกจิดา้นอตุสาหกรรมบรกิาร การท่องเทีย่วและระบบโลจสิตกิส์

3. พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนสู่สงัคมเป็นสุข

4. บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนื

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

331,512,100                

251,597,800                

เมอืงเกษตรคุณภาพ การท่องเทีย่วย ัง่ยนื สงัคมเป็นสุข

1. พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิ ดา้นเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมต่อเน่ืองและการท่องเทีย่ว

ใหม้คีวามม ัง่ค ัง่และเจรญิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ   

2. พฒันาสงัคม คุณธรรม และคุณภาพชวีติของประชาชน   

3. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื   

4. บรหิารจดัการภาครฐัตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

*งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ

2. ประชาชนมคุีณภาพ

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมคีวามย ัง่ยนื

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสงขลา

340,005,500                

301,659,800                

สงขลา ศูนยก์ลางเศรษฐกจิภาคใต ้ประชาชนมคุีณภาพ สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื

1. พฒันาเศรษฐกจิ การคา้ การท่องเทีย่ว อตุสาหกรรมเกษตร เพือ่รองรบัการพฒันา

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษและเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิภาคใต ้  

2. พฒันาสงขลาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ประชาชนมคุีณภาพ   

3. จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นฐานการผลติและการพฒันาอย่างย ัง่ยนื   

4. พฒันาสงขลาใหป้ระชาชนมคีวามม ัน่คง ปลอดภยั
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 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561* 2,010,998,450 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2562 1,665,621,400 บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 484,935,700 บาท

2. จงัหวดักระบี่ 195,707,100 บาท

3. จงัหวดัตรงั 233,044,600 บาท

4. จงัหวดัพงังา 173,611,000 บาท

5. จงัหวดัภเูก็ต 197,346,300 บาท

6. จงัหวดัระนอง 189,248,500 บาท

7. จงัหวดัสตูล 191,728,200 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัในพื้นที่ภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั



เป้าหมาย 

ของแผนงาน

บูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,665.6214 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 6 กจิกรรม 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นสงัคม 

 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 

 

เป้าหมาย : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

โครงการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

 

 

บรหิารจดัการ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

กลุม่กจิกรรม 

หว่งโซ่คณุค่า  
Value Chain 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิาร 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ OTOP เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร ลดลงรอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั  

ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

 

งบประมาณ 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

227.8433 ลบ. 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั  : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั  : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ  

และสิง่แวดลอ้ม 

10.0000 ลบ. 112.8538 ลบ. 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมใน 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาติ

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร พฒันาศกัยภาพคน ยกระดบัคุณภาพชวีติ 
พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิารดา้น 

การท่องเทีย่ว 

กลุม่โครงการ 
โครงการดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

 

กลุม่จงัหวดั 

61.1350 ลบ. 44.8510 ลบ. 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

20.0000 ลบ. 

ส่งเสรมิการตลาดดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

 

5.0000 ลบ. 3.2526 ลบ.  
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

ผลผลติ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั  

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,665.6214 ลา้นบาท 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงัหวดั 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาค

การเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติ

ภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

เป้าหมาย : พื้นที่ภมูิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

1.จงัหวดักระบี ่      จาํนวน 5 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตรงั         จาํนวน 4 กจิกรรม 

3.จงัหวดัพงังา        จาํนวน 1 กจิกรรม 

4.จงัหวดัภเูก็ต        จาํนวน 1 กจิกรรม 

5.จงัหวดัระนอง       จาํนวน 3 กจิกรรม 

6.จงัหวดัสตูล         จาํนวน 9 กจิกรรม 

 189.9057 ลบ. 

1.จงัหวดักระบี ่      จาํนวน 9  กจิกรรม 

2.จงัหวดัตรงั         จาํนวน 8  กจิกรรม 

3.จงัหวดัพงังา        จาํนวน 15  กจิกรรม 

4.จงัหวดัภเูก็ต        จาํนวน 9  กจิกรรม 

5.จงัหวดัระนอง      จาํนวน  4   กจิกรรม 

6.จงัหวดัสตูล         จาํนวน 8  กจิกรรม 

1.จงัหวดักระบี ่       จาํนวน 8 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตรงั          จาํนวน 5 กจิกรรม 

3.จงัหวดัพงังา         จาํนวน 5 กจิกรรม 

4.จงัหวดัภเูก็ต         จาํนวน 6 กจิกรรม 

5.จงัหวดัระนอง        จาํนวน 5 กจิกรรม 

6.จงัหวดัสตูล          จาํนวน 5 กจิกรรม 

 633.7233  ลบ.  228.7772 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการ

ท่องเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร

เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ OTOP เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั  : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร ลดลง

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี         

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั  : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี

อนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 

รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการ

ป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความมัน่คงและ

ความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

           - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาวรอ้ยละ 60 

           - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั  : อตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง  

รอ้ยละ 70   

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความ

ปรองดองในพื้นที ่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

1.จงัหวดักระบี ่      จาํนวน 2 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตรงั         จาํนวน 1 กจิกรรม 

3.จงัหวดัพงังา        จาํนวน 2 กจิกรรม 

4.จงัหวดัภเูก็ต        จาํนวน 2 กจิกรรม 

5.จงัหวดัระนอง       จาํนวน 3 กจิกรรม 

6.จงัหวดัสตูล         จาํนวน 2 กจิกรรม 

1.จงัหวดักระบี ่      จาํนวน 2 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตรงั         จาํนวน 2 กจิกรรม 

3.จงัหวดัพงังา        จาํนวน 2 กจิกรรม 

4.จงัหวดัภเูก็ต        จาํนวน 3 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสตูล         จาํนวน 3 กจิกรรม 

 

 94.6254 ลบ. 33.6541 ลบ. 

ผลผลติการพฒันาดา้นเกษตร ผลผลติการพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

และบรกิาร 

ผลผลติการพฒันาดา้นสงัคม ผลผลติการบรหิารจดัการดา้นรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

ผลผลติการรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. สรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วและภาคการเกษตร 

เพือ่สรา้งรายไดแ้ละขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

2. ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ ประชาชนมคีวามม ัน่คงในชวีติ

3. มรีะบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ี

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั

387,118,650                

484,935,700                

การท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพระดบัโลก บนพื้นฐานความเขม้แขง็ของภาคเกษตรและชมุชนอย่างย ัง่ยนื

1. มุง่เนน้การบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน และส่งเสรมิดา้นการตลาดประชาสมัพนัธ์

พื้นทีก่ารท่องเทีย่วใหก้ระจายไปสู่ชมุชนและทอ้งถิน่อย่างท ัว่ถงึ เพือ่ยกระดบัรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว   

2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ภาคการเกษตรใหเ้ตบิโตอย่างเตม็ศกัยภาพ เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัพื้นที่

อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื   

3. พฒันาและเพิม่ศกัยภาพทรพัยากรบคุคลท ัง้ภาคการท่องเทีย่วและการเกษตร เพือ่ยกระดบั

ประสทิธภิาพการทาํงานใหสู้งขึ้น นาํไปสู่การขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงค ์  

4. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มเพือ่รกัษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

และรกัษาความเป็นอตัลกัษณข์องอนัดามนั
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. จงัหวดักระบีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพระดบันานาชาติ

2. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและจาํนวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของจงัหวดัมคีวามอดุมสมบูรณ ์สวยงาม และปลอดมลพษิ

4. สนิคา้เกษตรมคุีณภาพ ไดม้าตรฐาน และมมีลูค่าเพิม่จากการแปรรูป นวตักรรม และองคค์วามรู ้

5. เกษตรกรมรีายไดม้ ัน่คง และพึง่พาตนเองได ้

6. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

จงัหวดักระบี่

278,797,300                

195,707,100                

เมอืงท่องเทีย่วคุณภาพระดบันานาชาต ิเกษตรอตุสาหกรรมย ัง่ยนื สงัคมน่าอยู่มกีารปรบัตวัเท่าทนั

ต่อบรบิทการเปลีย่นแปลง

1. เสรมิสรา้งศกัยภาพเศรษฐกจิ (ภาคการท่องเทีย่ว, ภาคเกษตรอตุสาหกรรม, ประมง , ปศุสตัว,์

พชือาหารและอาหาร) ของจงัหวดัใหม้คุีณภาพ แขง่ขนัได ้มคุีณธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคม

และเป็นเศรษฐกจิบนฐานความรู ้ ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

2. พฒันาคนใหม้คุีณภาพระดบันานาชาต ิคุณธรรม สามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการดาํรงชวีติ

และประกอบอาชพีไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ พรอ้มรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  

3. ดาํรงความหลากหลายทางชวีภาพ และสรา้งความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

และคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   

4. พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ คุณภาพระดบันานาชาต ิ 

สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิารสูงสุด   

5. อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม วถิชีมุชน อตัลกัษณ ์เชื่อมโยงกบัการสรา้งอาชพีและรายไดข้องทอ้งถิน่
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงแห่งคุณภาพชวีติทีด่แีละย ัง่ยนื

1. มุง่สรา้งศกัยภาพทางเศรษฐกจิดา้นเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว 

ใหม้คีวามม ัง่ค ัง่และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  

2. พฒันาสงัคม การศึกษา และคุณภาพชวีติของประชาชนใหม้คีวามม ัน่คง สามารถดาํรงชวีติ

ไดอ้ย่างมคุีณภาพ 

3. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิหย้ ัง่ยนืและสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่บีนความหลากหลายทางชวีภาพ 

4. ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในทกุภาคส่วน 

5. เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการภาครฐั

1. เศรษฐกจิของจงัหวดัขยายตวัอย่างม ัน่คงและย ัง่ยนื

2. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน สรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมคุีณภาพ

3. ฐานทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามสมบูรณแ์ละมสีิง่แวดลอ้มด ีตลอดจนมกีารบรหิารจดัการแบบบูรณาการ

จงัหวดัตรงั

299,563,400                

233,044,600                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วเชงินิเวศ เกษตรกรรมย ัง่ยนื สงัคมแห่งการเรยีนรู ้สู่คุณภาพชวีติทีด่ี

1. ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว  

2. สรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้ เกษตรกรรม เกษตรอตุสาหกรรม  

3. สรา้งความม ัน่คงทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสู่ความสมดุลอย่างย ัง่ยนื  

4. พฒันาคุณภาพชวีติและสงัคมสู่ความเขม้แขง็อย่างย ัง่ยนื  

5. สรา้งความม ัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

1. การท่องเทีย่วจงัหวดัพงังาไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วเชงินิเวศ

2. ภาคการเกษตรไดร้บัการพฒันาและยกระดบัสนิคา้ใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐาน 

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูใหม้คีวามสมดุลอย่างย ัง่ยนื

4. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามม ัน่คง ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

จงัหวดัพงังา

265,710,100                

173,611,000                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว การศึกษา นวตักรรมบรกิาร ในระดบันานาชาต ิและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื มุง่สู่จงัหวดัที่

พฒันาแลว้ภายในปี พ.ศ. 2579 (Hub of International in Tourism Education and Innovation Value 

 1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิจากฐานการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก โดยกาํหนด 

ทศิทางการท่องเทีย่วควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพชวีติ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

ผ่านการมส่ีวนร่วมของภาคีทกุภาคส่วนท ัง้ระดบัชมุชนและจงัหวดั สู่ความร่วมมอืระดบัประเทศ

และมาตรฐานการท่องเทีย่วระดบัโลก

2. สรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีองภเูกต็ โดยเสรมิสรา้งความม ัน่คงในสงัคมตลอดจนระบบความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว ใหเ้ป็นเมอืงแห่งความสนัตสุิข

3. บรหิารจดัการเมอืงเพือ่รองรบัการเป็นเมอืงทีพ่ฒันาแลว้ในทกุมติทิ ัง้การพฒันาสงัคม 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิ การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

รองรบัการเป็นศูนยก์ลางและการเตบิโตสู่เมอืงดจิทิลั      

4. ยกระดบัขดีความสามารถของบรกิารแห่งรฐัและบรกิารของภาคธุรกจิในทกุๆ ดา้น 

ใหม้คีวามพรอ้มต่อการจดับรกิารทีเ่ป็นสากลและรกัษาไวซ้ึง่เอกลกัษณใ์นสิง่ทีด่งีามของจงัหวดัภเูกต็

1. จงัหวดัภเูกต็มรีะบบการบรกิารทางการแพทย ์โดยเฉพาะการแพทยฉุ์กเฉินทีท่นัสมยัและไดม้าตรฐาน

2. สงัคมเมอืงภเูกต็มคีวามสนัตสุิข ปญัหาสงัคม และอาชญากรรมลดลง

3. สภาพแวดลอ้มของเมอืง และแหลง่ท่องเทีย่วไดร้บัการจดัการอย่างมรีะบบและเป็นระเบยีบ

4. แหลง่ท่องเทีย่วและรูปแบบการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไดร้บัการพฒันาใหเ้ตบิโตเพิม่ขึ้น

จงัหวดัภเูกต็

318,403,400                

197,346,300                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงท่องเทีย่วเชงิสุขภาพระดบัช ัน้นาํในภมูภิาคเอเชยี

1. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพสู่เมอืงท่องเทีย่วช ัน้นาํของอาเซยีน 

2. เสรมิสรา้งความม ัน่คงทางสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน และคุณภาพชวีติทีด่ี

แก่ประชาชนดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศทีเ่กดิมลูค่าเพิม่

เชงิสรา้งสรรคแ์ก่ระบบเศรษฐกจิและการพฒันาสงัคมทีย่ ัง่ยนื 

4. เสรมิสรา้งความม ัน่คงภายใน และตามแนวชายแดน

1. เกดิการเชื่อมโยงแหลง่ท่องเทีย่วใหส้ามารถกระจายตวันกัท่องเทีย่ว ไปยงัพื้นทีต่่างๆ ของจงัหวดั

และช่วยกระจายรายไดใ้หก้บัประชาชนในพื้นที ่(ท่องเทีย่ว)

2. เกษตรกรมคุีณภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น (เกษตรครบวงจร)

3. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็ สงัคมน่าอยู่

4. ประชาชนทกุภาคส่วนมจีติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สิง่แวดลอ้ม)

จงัหวดัระนอง

223,360,900                

189,248,500                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงท่องเทีย่วเชงินิเวศ อทุยานธรณีโลก เศรษฐกจิม ัน่คง สงัคมน่าอยู่ สนัตสุิขย ัง่ยนื ประตูสู่อาเซยีน

1. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงินิเวศทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มภายใตก้ระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร โดยพฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม ส่งเสรมิการเกษตรรูปแบบกลุม่

และพฒันาระบบการผลติและการเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร

3. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ ใหไ้ดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ พฒันา

คุณภาพการศึกษาใหม้คุีณภาพ ส่งเสรมิอาชพีและยกระดบัทกัษะฝีมอืแรงงาน สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึ

การคุม้ครองทางสงัคม ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และเสรมิสรา้งความม ัน่คงชายแดน

4. เพิม่ศกัยภาพดา้นการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจสิตกิสใ์หม้คีวามสะดวก ปลอดภยั มมีาตรฐาน

พรอ้มท ัง้สามารถสนบัสนุนการพฒันาและการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว การเกษตร และการคา้ชายแดน

ฝัง่อนัดามนักบัอ่าวไทย และอาเซยีน

1. แหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศ แหลง่ท่องเทีย่วชมุชน รวมท ัง้แหลง่ท่องเทีย่วทางธรณีวทิยา ไดร้บัการพฒันาและ

ส่งเสรมิใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

2. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามเชื่อมโยงและปลอดภยั เพือ่รองรบัเสน้ทางท่องเทีย่ว และขนส่ง

ทางการเกษตร

3. สนิคา้เกษตรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการผลติเพือ่เพิม่มลูค่า

4. มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างเป็นระบบ ทัง้ระยะส ัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ดว้ยการมส่ีวนร่วม

5. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็ สงัคมน่าอยู่

จงัหวดัสตูล

238,044,700                

191,728,200                
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561 * 1,272,423,050          บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,158,102,200          บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน             364,188,000 บาท

2. จงัหวดันราธิวาส             253,961,500 บาท

3. จงัหวดัปตัตานี             277,581,900 บาท

4. จงัหวดัยะลา             262,370,800 บาท

* งบประมาณรายจ่าย  ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคใตช้ายแดน



เป้าหมาย 

ของแผนงาน

บูรณาการ 

 

 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน 

                 งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,158.1022 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุม่โครงการ 

เป้าหมาย : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

 

 
 

กลุม่กจิกรรม 

 
หว่งโซ่คุณค่า  

 

 

กลุม่จงัหวดั 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั  : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

ส่งเสรมิและพฒันา 

ดา้นการตลาด 

 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ 
 ยกระดบัคุณภาพ

การผลติและ 

การแปรรูป 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

. 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้และ

บรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นการท่องเทีย่ว 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม  

ตวัชี้วดั  : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา     

            จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

 

พฒันาระบบ

การใหบ้รกิาร 
พฒันาศกัยภาพคน 

 

ยกระดบั 

คุณภาพชวีติ 
ดา้นการผลติ 

การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

 

  กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน 

จาํนวน. 1 กจิกรรม 

 

 

 

 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  

และระบบการผลติ 

สนิคา้เกษตร 

แนวทาง 

48.9900 ลบ. 32.5000 ลบ. 143.0480 ลบ. 38.7900 ลบ. 5.0000 ลบ. 95.8600 ลบ. 

   กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน 

 จาํนวน. 1 กจิกรรม 

 

 

 

 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาดา้นสงัคม  โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน 

จาํนวน. 1 กจิกรรม 

 

 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

เพือ่เชื่อมโยง การคา้

ชายแดน 

 

 

   กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน 

จาํนวน. 1 กจิกรรม 

 

 

 

 

ยกระดบัคุณภาพการ

ผลติและการแปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน 

จาํนวน. 2 กจิกรรม 

 

 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

  กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน 

จาํนวน. 1 กจิกรรม 

 

 

 

 

บรหิารจดัการ 

ดา้นสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,158.1022 ลา้นบาท 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม 

การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั  : อตัราการขยายตวัมลูค่า 

             การคา้ รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้ 

            ชายแดน  รอ้ยละ 1 

 

1.จงัหวดันราธวิาส    จาํนวน  6 กจิกรรม 

2.จงัหวดัปตัตานี      จาํนวน 1  กจิกรรม 

 

 

1.จงัหวดันราธวิาส    จาํนวน 1  กจิกรรม 

2.จงัหวดัปตัตานี      จาํนวน 1 กจิกรรม 

3.จงัหวดัยะลา        จาํนวน 5 กจิกรรม 

 

 

 

 

1.จงัหวดันราธวิาส    จาํนวน  3 กจิกรรม 

2.จงัหวดัปตัตานี      จาํนวน 1  กจิกรรม 

3.จงัหวดัยะลา        จาํนวน 1  กจิกรรม 

 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยว

และการบรกิาร 

ตวัชี้วดั  : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ      

             บรกิารเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.4 การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั  : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจน ไมเ่กนิ  

             รอ้ยละ 10  

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ OTOP  

           เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั  : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ย ลดลงรอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั  : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั  : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ 

               ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ย    

               กวา่รอ้ยละ 88 

1.จงัหวดันราธวิาส    จาํนวน  6 กจิกรรม 

2.จงัหวดัปตัตานี      จาํนวน 9  กจิกรรม 

3.จงัหวดัยะลา        จาํนวน 7 กจิกรรม 

 

 

เป้าหมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั  : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั  : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

 62.5770  ลบ.  91.4159  ลบ.  304.8554 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั  : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติ       

             ภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

 

 93.4637 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั  : คณุภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์รีอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไมเ้พิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั  : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาต ิไดร้บั 

            ความป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ย      

            กวา่รอ้ยละ 60 

 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความมัน่คงและความสงบ 

ตวัชี้วดั  : การป้องการและปราบปรามยาเสพตดิ 

               - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว รอ้ยละ 60 

               - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั  : การแกไ้ขปญัหาการก่อเหตรุุนแรง ในพื้นที ่

              จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   

              – จาํนวนหมูบ่า้นทีไ่มม่กีารก่อเหตรุุนแรงใน 

               พื้นที ่ รอ้ยละ  80 

ตวัชี้วดั  : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความปรองดองใน 

              พื้นที ่ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60 

 

1.จงัหวดันราธวิาส    จาํนวน  3 กจิกรรม 

2.จงัหวดัปตัตานี      จาํนวน 1  กจิกรรม 

3.จงัหวดัยะลา        จาํนวน  3 กจิกรรม 

 

 

 77.4956 ลบ. 

1.จงัหวดันราธวิาส    จาํนวน  1 กจิกรรม 

2.จงัหวดัปตัตานี      จาํนวน 3  กจิกรรม 

3.จงัหวดัยะลา        จาํนวน  1 กจิกรรม 

 

 

งบประมาณ 

ผลผลติ 

 164.1066 ลบ. 

หน่วยงาน 

 

ผลผลติการพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 

 

ผลผลติการพฒันาดา้นเกษตร 

 

ผลผลติการพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

 

ผลผลติการพฒันาดา้นสงัคม 

 

ผลผลติการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

 

ผลผลติการรกัษาความม ัน่คงและความความสงบ 

457



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

        ดา้นการเกษตรผลที่คาดว่าจะไดร้บั

        1. เกษตรกรมรีายไดม้ากขึ้น สรา้งความม ัน่คงในอาชพีการเกษตรของเกษตรกรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

        2. จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นการผลติอาหารทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพื้นทีไ่ด ้

        3. มผีลผลติเพยีงพอเพือ่รองรบัความตอ้งการวตัถดุบิในการแปรรูปและโรงงานอตุสาหกรรมได ้

        ดา้นการคา้ชายแดนผลที่คาดว่าจะไดร้บั

        1. มนีกัลงทนุเขา้มาลงทนุในพื้นทีม่ากขึ้นและคาดวา่จะมเีงนิลงทนุประมาณ 18,000 ลา้นบาท

        2. มลูค่าการคา้ชายแดนของสามจงัหวดัภาคใตช้ายแดน ปี 2562 มมีลูค่ารวมไมน่อ้ยกวา่ 7,000 ลา้นบาท

        ดา้นการท่องเที่ยวผลที่คาดว่าจะไดร้บั

        1. นกัท่องเทีย่วกลุม่เป้าหมายเกดิการรบัรูก้ารพฒันาดา้นการท่องเทีย่วไดด้มีากขึ้น

        2. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นปี 2562 รอ้ยละ 2

        3. จาํนวนนกัท่องเทีย่วของจงัหวดัเพิม่ขึ้นปี 2562 รอ้ยละ 2

        4. เกดิการบูรณการของหน่วยงานทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

        5. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น   

        6. ภาพลกัษณท์ีด่ ีและเป็นอตัลกัษณข์องกลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน

1. พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด  

2. ส่งเสริมการคา้ การลงทนุ ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิทีส่าํคญั   

3. ส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิวฒันธรรม และเมอืงท่องเทีย่วชายแดน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน

234,213,750                 

364,188,000                 

เกษตรกา้วหนา้ การคา้ชายแดน การท่องเทีย่วเชื่อมโยงสู่อาเซยีน
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2.พนัธกิจ

      1. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

      2. ลดจาํนวนครวัเรอืนยากจน

      3. การขบัเคลือ่นงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และมศีกัยภาพ

         มรีายไดท้ีม่ ัน่คง และปรบัใชต้ามภูมสิงัคมเพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

      5. คุณภาพการศึกษาของจงัหวดันราธวิาสดขีึ้น

      6. ประชาชนเขา้ถงึการบรกิารของรฐั เช่น การรบับรกิารดา้นสาธารณสุข

      7. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

      8. ลดความรุนแรงของปญัหานํา้ท่วมและภยัแลง้

      9. ชมุชน ตาํบล หมูบ่า้น มคีวามปลอดภยั และประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่และมขีวญักาํลงัใจนาํไปสู่ความร่วมมอื

         ในการแกป้ญัหาในพื้นที่

     10. หมูบ่า้น/ชมุชนสขีาวเพิม่ขึ้น

 * งบประมาณรายจ่าย  ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

      4. การขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรใิหก้บัประชาชนในพื้นทีม่ทีางเลอืก ในการประกอบอาชพี 

       1. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การคา้ การลงทนุ การบรกิาร การท่องเทีย่ว

          และอตุสาหกรรมใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนืบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพยีงภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์

            3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดันราธิวาส

356,877,100                  

253,961,500                  

เศรษฐกิจม ัน่คง การคา้เฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุง่สู่สนัตสุิขอย่างย ัง่ยนื
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

 * งบประมาณรายจ่าย  ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1.  เศรษฐกจิจงัหวดัปตัตานีเตบิโตอย่างต่อเนื่อง มคีวามม ัน่คง ม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ

2.  ปตัตานีมคีวามสนัตสุิขเพิม่มากขึ้น ประชาชนมคีุณภาพชวีติและมคีวามม ัน่คงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัปตัตานี

347,415,700                  

277,581,900                  

เมอืงเกษตรอตุสาหกรรมและผลติภณัฑฮ์าลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสงัคมพหวุฒันธรรมทีส่นัตสุิข

1. การพฒันาจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางการคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ อาหารแปรรูป ท ัง้การคา้ในประเทศ 

   การคา้ต่างประเทศ และการคา้ระบบดจิทิลั ใหม้คีวามเตบิโตอย่างม ัน่คงของอตุสาหกรรมการเกษตร ๔ ดา้น 

   คือ อตุสาหกรรมพชืพลงังาน อตุสาหกรรมประมง อตุสาหกรรมปศุสตัว ์และอตุสาหกรรมยางพารา   

2. การพฒันาใหเ้ป็นเมอืงแหง่การแปรรูปอาหารเพือ่สุขภาพ และอาหารฮาลาล ทีม่คีุณภาพมาตรฐานสง่ออก 

   และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม   

3. การพฒันาประชาชนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ีบนพื้นฐานสงัคมแหง่ความหลากหลายทางวฒันธรรม   

4. การพฒันาชมุชนใหม้ศีกัยภาพในการจดัการพื้นทีใ่หม้คีวามสงบเรยีบรอ้ย และปรบัภูมทิศันส์ภาพแวดลอ้ม

   สรา้งปตัตานีเป็นเมอืงสะอาด
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

 * งบประมาณรายจ่าย  ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้น

2. ลดจาํนวนครวัเรอืนยากจน

3. การขยายผลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรทิาํใหป้ระชาชนมอีาชพี มรีายไดท้ีม่ ัน่คง 

   ทาํใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

4. คุณภาพการศึกษาของจงัหวดัยะลาดขีึ้น

5. ประชาชนเขา้ถงึการบรกิารของรฐั เช่น การรบับรกิารดา้นสาธารณสุข

6. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

7. ชมุชน ตาํบล หมูบ่า้น มคีวามปลอดภยั และประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่และมขีวญักาํลงัใจ

   นาํไปสูค่วามร่วมมอืในการแกป้ญัหาในพื้นที่

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัยะลา

333,916,500                  

262,370,800                  

คุณภาพชวีติม ัน่คง เกษตรม ัง่คัง่ ทอ่งเทีย่วย ัง่ยนื

1. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามม ัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิตลอดจนมคีวามเขา้ใจทีด่ ี

   ต่อภาครฐั   

2. เสรมิสรา้งการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชพี

   และรายไดท้ีม่ ัน่คง  

3. เสรมิสรา้งการอาํนวยความเป็นธรรมและสง่เสรมิคุณธรรมของสงัคม ตลอดจนการพฒันาคุณภาพชวีติ

    ประชาชนดา้นสุขภาพ และสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคม   

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาชมุชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็   

5. ประสาน สนบัสนุน เสรมิสรา้งความร่วมมอืในการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ
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 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561* 1,436,665,200 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2562 1,660,608,500 บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 603,563,000 บาท

2. จงัหวดัฉะเชงิเทรา 260,068,200 บาท

3. จงัหวดัชลบุรี 426,317,200 บาท

4. จงัหวดัระยอง 370,660,100 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัในพื้นที่ภาคตะวนัออก 1



เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

 

 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1  

 งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,660.6085 ลา้นบาท 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

 

 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

โครงการพฒันาความพรอ้มของพื้นทีแ่ละสรา้งบรรยากาศเพือ่ส่งเสริมการคา้   

การลงทนุอตุสาหกรรม มุง่สู่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

กลุม่กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

237.1079 ลบ. งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5  

            

 

โครงการพฒันาภาคตะวนัออกใหเ้ป็นแหลง่ผลติอาหารทีม่คีุณภาพ               

และไดม้าตรฐานสากล 

 

โครงการปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้และธุรกจิบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

 
 

การสรา้งมลูค่าเพิม่         

และนวตักรรม 

 

ส่งเสรมิการตลาด 

 
 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

     

 

กลุม่จงัหวดั          

ภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 3 กจิกรรม 

 

 กลุม่จงัหวดั          

ภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

  5.0000 ลบ. 

เพิม่ประสทิธภิาพ        

ปจัจยัการผลติ 

 

การแปรรูปสรา้งมลูค่าเพิม่   

และนวตักรรม 

 

การจดัจาํหน่าย          

และการตลาด 

 
 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  

และสิง่อาํนวยความสะดวก 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

การสรา้งมลูค่าเพิม่         

และนวตักรรม 

 

ส่งเสรมิการตลาด         

และการประชาสมัพนัธ ์      

การท่องเทีย่ว 

 

กลุม่จงัหวดั          

ภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดั          

ภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดั          

ภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

 กลุม่จงัหวดั          

ภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดั          

ภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 3 กจิกรรม 

 

106.9700 ลบ. 11.1925 ลบ. 0.8664 ลบ. 76.0000 ลบ.  37.6692 ลบ. 

ดา้นการผลติ 

 
เพิม่ศกัยภาพการผลติ 

 
การจดัจาํหน่าย          

และการตลาด 

 การสรา้งมลูค่าเพิม่       

และนวตักรรม 
พฒันารูปแบบ นวตักรรม   

   สนิคา้และบรกิาร 

  ดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิและพฒันา  

ดา้นการตลาด 
พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

 

ยกระดบัคุณภาพ              

การผลติและการแปรรูป 
ส่งเสรมิการตลาด          

ดา้นการท่องเทีย่ว 
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เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

 

 จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1  

 งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,660.6085 ลา้นบาท 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม  

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 88 

 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 

 

กลุม่กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

 งบประมาณ 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม 

 

 

บรหิารจดัการดา้นสงัคม 

 
 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 
 

 กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

 

5.0000 ลบ. 
 

 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

โครงการการแกไ้ขปญัหามลพษิและพฒันาบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ            

และสิง่แวดลอ้ม 

 

ดูแลบาํรุงรกัษาส่งเสรมิการมสี่วนร่วม

ในการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

 กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

 

4.5090 ลบ. 
 

119.2480 ลบ. 
 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร 

 
ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ         

และสิง่แวดลอ้ม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ     พฒันาศกัยภาพคน 

 

511



เป้าหมายของแผนงาน 

บูรณาการ 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,660.6085 ลา้นบาท 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

แนวทาง 

เป้าหมาย : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

จงัหวดั 

ผลผลติ 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ 

รอ้ยละ 1 

 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรมการคา้       

และการลงทนุ 

1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

   จาํนวน  2  กจิกรรม  

2 จงัหวดัชลบรุ ี   

   จาํนวน 2  กจิกรรม  

3 จงัหวดัระยอง 

   จาํนวน  2  กจิกรรม 

424.5041 ลบ. 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพ      

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัมลูค่า

ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 
 

การพฒันาดา้นเกษตร 

1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

   จาํนวน  4  กจิกรรม  

2 จงัหวดัชลบรุ ี  

   จาํนวน  1  กจิกรรม  

3 จงัหวดัระยอง 

   จาํนวน  2  กจิกรรม 

 

76.9854 ลบ. 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ      

ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ

บรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 
             

การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

   จาํนวน   2  กจิกรรม  

2 จงัหวดัชลบรุ ี   

   จาํนวน  2  กจิกรรม  

3 จงัหวดัระยอง 

   จาํนวน  2 กจิกรรม 

 

69.5386 ลบ. 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ 

OTOP เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 15 
ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

บรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 
 

การพฒันาดา้นสงัคม 

1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

   จาํนวน  2  กจิกรรม  

2 จงัหวดัชลบรุ ี   

   จาํนวน  3  กจิกรรม  

3 จงัหวดัระยอง 

   จาํนวน  15  กจิกรรม 

 

299.9004 ลบ. 

 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี 

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01  
ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและ 

ของเสยีอนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการ

อย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 
ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาติ

ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย         

ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60 
ตวัชี้วดั : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 0.5 
 

 

การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

   จาํนวน  4  กจิกรรม  

2 จงัหวดัชลบรุ ี   

   จาํนวน  3  กจิกรรม  

3 จงัหวดัระยอง 

   จาํนวน  3  กจิกรรม 

 

176.4238 ลบ. 

 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง 

และความสงบ 

ตวัชี้วดั :  การป้องกนัและปราบปราม      

ยาเสพตดิ 

  -จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว รอ้ยละ 60 

  -จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10 

 

 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 

1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

   จาํนวน  2  กจิกรรม  

 

 

9.6922 ลบ. 

 

513



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

พื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษทีด่แีละทนัสมยัทีสุ่ดในภมูภิาคอาเซยีนและเป็นแหลง่ผลติอาหาร

และผลไมเ้พือ่การส่งออก ยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานระดบันานาชาติ

1. พฒันาความพรอ้มของพื้นที ่สรา้งบรรยากาศเพือ่ส่งเสรมิการคา้ การลงทนุอตุสาหกรรม

   เพือ่มุง่สู่เศรษฐกจิพเิศษ   

2. พฒันาภาคตะวนัออกใหเ้ป็นแหลง่ผลติอาหารทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานสากล   

3. ปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้และธุรกจิบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว   

4. เร่งแกไ้ขปญัหาวกิฤตมลพษิและพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ

1. เป็นศูนยร์วมทีต่ ัง้ของอตุสาหกรรมทีส่าํคญัของประเทศและมรีะบบโครงขา่ยการคมนาคมขนส่ง

   ทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ

2. มแีหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญัและเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายในระดบัชาตแิละนานาชาติ

3. เป็นแหลง่เพาะปลูกผลไมห้ลกัของประเทศสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถิน่จาํนวนมาก

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1

324,575,600                

603,563,000                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

เมอืงอตุสาหกรรมสเีขยีว ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม แหลง่ผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 

สงัคมมคุีณภาพ ป่าและนํา้อดุมสมบูรณ์

1. พฒันาภาคอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

   และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม      

2. พฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศและวฒันธรรมใหไ้ดม้าตรฐาน รวมท ัง้เสรมิสรา้งอตัลกัษณ์

   ดา้นการท่องเทีย่วของชมุชน   

3. พฒันาระบบการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั   

4. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกจิใหส้ามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างท ัว่ถงึ   

5. พฒันาชมุชนใหเ้ขม้แขง็ดว้ยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ตามแนวทางประชารฐั 

6. พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมใหม้คุีณภาพและมาตรฐาน   

7. เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

8. พฒันาระบบบรหิารยุทธศาสตรข์องจงัหวดัใหส้ามารถผลกัดนัยุทธศาสตรข์องจงัหวดั

   อย่างมผีลสมัฤทธิ์

1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั มคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

2. แหลง่นํา้ของจงัหวดัไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุงใหร้องรบัต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

   และสงัคม

3. ประชาชนมคุีณภาพชวีติ มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา

222,685,900                

260,068,200                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

       * งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

ฐานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมช ัน้นาํของอาเซยีน แหลง่ท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาต ิแหลง่ผลติสนิคา้

เกษตรปลอดภยั ประตูสู่เศรษฐกจิโลก สงัคมแห่งการเรยีนรูม้ภีมูคุิม้กนั ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มเป็นฐานการพฒันาทีม่คุีณภาพและย ัง่ยนื

1. ฐานเศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัมกีารเตบิโตอย่างม ัน่คงและมเีสถยีรภาพ   

2. พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในพื้นที่

   และรองรบัปรมิาณการจราจรทีเ่พิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ท ัง้ในดา้นการขนส่งสนิคา้และการขนส่งมวลชน    

3. ปกป้องและฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้แหลง่อาหาร นํา้ของสตัวป่์า และทรพัยากรชายฝัง่ทะเล โดยชมุชน

   มส่ีวนร่วมตามแนวพระราชดาํร ิ  

4. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีสามารถเขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารสงัคม รวมท ัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสทิธิ

   ตามกฎหมายต่างๆ มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และเป็นเมอืงน่าอยู่   

5. แหลง่นํา้เพือ่การอปุโภคบรโิภคของประชาชนครอบคลุมและพอเพยีง

1. ภาคอตุสาหกรรมมกีารใชเ้ทคโนโลยสีะอาด ทกัษะแรงงานสูงขึ้น

2. รายไดเ้ฉลีย่ต่อประชากรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2

3 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางทะเลไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูเพิม่ขึ้น

4. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั มคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

5. แหลง่นํา้ของจงัหวดัไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาใหร้องรบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคม

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัชลบรุี

590,919,900                

426,317,200                
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

2. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มคีวามม ัน่คงทางสงัคม

   บนพื้นฐานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3. ทรพัยากรธรรมชาตมิกีารใชป้ระโยชนอ์ย่างสูงสุด ทกุภาคส่วนดาํเนินกจิกรรมทีเ่ป็นมติร

   ต่อสิง่แวดลอ้ม บนพื้นฐานการมส่ีวนร่วม

4. เป็นศูนยก์ลางดา้นอตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มกีารนาํนวตักรรมมาใช ้

   อย่างเหมาะสม ควบคู่กบัการมคีวามพรอ้มทางดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

1. อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของจงัหวดัเพิม่ขึ้นเป็น รอ้ยละ 4.1

2. รายไดร้วมภาคการเกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20

3. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วของจงัหวดัเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20

4. พื้นทีอ่ตุสาหกรรมเขา้สู่ระบบอตุสาหกรรมเชงินิเวศนเ์พิม่ขึ้น 4 พื้นที่

1. เศรษฐกจิของจงัหวดัระยองมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

   ของภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเทีย่ว ภาคพาณิชยกรรม

   เป็นไปอย่างสมดุล

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัระยอง

298,483,800                

370,660,100                

เมอืงนวตักรรมกา้วหนา้ พฒันาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพยีง
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 1,483,833,700            บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,443,057,400            บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2                  418,097,100 บาท

2. จงัหวดัจนัทบรุี                  194,506,100 บาท

3. จงัหวดัตราด                  188,169,300 บาท

4. จงัหวดันครนายก                  188,233,500 บาท

5. จงัหวดัปราจนีบรุี                  240,656,900 บาท

6. จงัหวดัสระแกว้                  213,394,500 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 2



เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,443.0574 ลา้นบาท 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                             

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2  

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

กลุม่กจิกรรม 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

เพือ่เชื่อมโยง 

การคา้ชายแดน 

  พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานและ 

ระบบการผลติ

สนิคา้เกษตร 

ยกระดบัคุณภาพ

การผลติและ        

การแปรรูป 

ส่งเสรมิ        

และพฒันา      

ดา้นการตลาด 

 พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้

และบรกิาร        

ดา้นการท่องเทีย่ว   

 อนุรกัษ ์       

และป้องกนั

ทรพัยากร   

ธรรมชาต ิ     

และสิง่แวดลอ้ม 

  พฒันาระบบ      

การใหบ้รกิาร 

พฒันา     

ศกัยภาพ       

คน 

 

กลุม่โครงการ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการคา้ชายแดน 
โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 
โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติ โครงการอนุรกัษ ์ฟื้นฟู พฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

งบประมาณ  
49.0000 

ลบ. 
 

140.2408 

ลบ. 

3.6740 

ลบ. 

17.5702 

ลบ. 
 

12.6000 

ลบ. 
 

5.0000  

ลบ. 
 

10.0641 

ลบ. 

179.9480 

ลบ. 
  

กลุม่จงัหวดั 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

1  กจิกรรม 

 กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

2  กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

4  กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

5  กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

1 กจิกรรม 

 กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

4  กจิกรรม 

  กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

2  กจิกรรม 

 กลุม่จงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 2 

จาํนวน    

1 กจิกรรม 

  

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ
ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดน  

          รอ้ยละ 1 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร  
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติ 
           ภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม  
ตวัชี้วดั : 1.จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ยละ 1 
          2.รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการ 
            ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั  
            ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาค 
การท่องเทีย่วและบรกิาร  
ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 
           เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ีรอ้ยละ 77 

ยกระดบั

คุณภาพชวีติ 

ส่งเสรมิ พฒันา  การม ี

     ส่วนร่วมในการบรหิาร   

    จดัการทรพัยากร  

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิ 

   การตลาดดา้น 

การท่องเทีย่ว 

 พฒันา

ศกัยภาพคน 

พฒันาระบบ

การใหบ้รกิาร 
 

พฒันารูปแบบ   

    นวตักรรม สนิคา้

และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ 

ท่องเทีย่ว 
 

 ฟื้นฟูทรพัยากร 

    ธรรมชาตแิละ 

 สิง่แวดลอ้ม 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั  

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

ดา้นการ

ผลติ 

การสรา้ง   

  มลูค่าเพิม่และ 

นวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย

และการตลาด 

ยกระดบัคุณภาพ     

      การผลิต 

และการแปรรูป 

เพิม่

ศกัยภาพ

การผลติ 

 ส่งเสรมิและ 

     พฒันา 

 ดา้นการตลาด 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

จงัหวดั 

งบประมาณ 

ผลผลติ 

 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,443.0574 ลา้นบาท 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาค

การเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติ

ภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

เป้าหมาย : พื้นที่ภมูิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

1.จงัหวดัจนัทบรุ ี   จาํนวน 3 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตราด      จาํนวน 2 กจิกรรม 

3.จงัหวดัปราจนีบรุ ีจาํนวน 3 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสระแกว้   จาํนวน 3 กจิกรรม 
 

1.จงัหวดัจนัทบรุ ี     จาํนวน 5 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตราด        จาํนวน 4 กจิกรรม 

3.จงัหวดันครนายก   จาํนวน 5 กจิกรรม 

4.จงัหวดัปราจนีบรุ ี   จาํนวน 3 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสระแกว้      จาํนวน 5 กจิกรรม 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาค 

การท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

และบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ

อย่างท ัว่ถงึ 

ตวัชี้วดั : อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตุ

จราจร ลดลงรอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ 

ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตร ์

การพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั: ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี

อนัตรายชมุชนไดร้บัการ 

จดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั: พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาต ิ

ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย 

ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง

และความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ 

      - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว รอ้ยละ 60 

      - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั: อตัราเกดิอาชญากรรมลดลง 

รอ้ยละ 70   

ตวัชี้วดั: ความสาํเรจ็ในการสรา้ง 

ความปรองดองในพื้นที ่

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.1. : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

การคา้ รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวั 
การลงทนุ รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้

ชายแดน รอ้ยละ 1 
 

275.8126 ลบ. 214.1565 ลบ. 225.8563 ลบ. 85.2670 ลบ.  12.7906 ลบ. 

1.จงัหวดัจนัทบรุ ี    จาํนวน 3 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตราด       จาํนวน 6 กจิกรรม 

3.จงัหวดันครนายก  จาํนวน 2 กจิกรรม 

4.จงัหวดัปราจนีบรุ ี จาํนวน 4 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสระแกว้    จาํนวน 2 กจิกรรม 

1.จงัหวดัจนัทบรุ ี     จาํนวน 1 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตราด        จาํนวน 3 กจิกรรม 

3.จงัหวดันครนายก   จาํนวน 5 กจิกรรม 

4.จงัหวดัปราจนีบรุ ี   จาํนวน 3 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสระแกว้     จาํนวน 4 กจิกรรม 

1.จงัหวดัจนัทบรุ ี     จาํนวน 2 กจิกรรม 

2.จงัหวดัตราด        จาํนวน 2 กจิกรรม 

3.จงัหวดันครนายก   จาํนวน 1 กจิกรรม 

4.จงัหวดัปราจนีบรุ ี   จาํนวน 2 กจิกรรม 

5.จงัหวดัสระแกว้     จาํนวน 1 กจิกรรม 

1.จงัหวดัจนัทบรุ ี     จาํนวน 1 กจิกรรม 

2.จงัหวดันครนายก   จาํนวน 1 กจิกรรม 

3.จงัหวดัปราจนีบรุ ี  จาํนวน 1 กจิกรรม 

4.จงัหวดัสระแกว้     จาํนวน 2 กจิกรรม 
 

211.0773 ลบ. 

ผลผลติการพฒันาดา้นอตุสาหกรรม 

การคา้และการลงทนุ 

       ผลผลติการพฒันาดา้นเกษตร        ผลผลติการพฒันาดา้นสงัคม   ผลผลติการพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว

และบรกิาร 

  ผลผลติการบรหิารจดัการ                    

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ผลผลติการรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

การท่องเทีย่วไดร้บัการพฒันาและยกระดบัคุณภาพ เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวดั 

สนิคา้เกษตรและอาหารของกลุม่จงัหวดัไดร้บัการพฒันาเป็นสนิคา้ปลอดภยัไดม้าตรฐานอย่างครบวงจร

มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม

และระบบนิเวศ มคีวามอดุมสมบูรณเ์พิม่ขึ้น ประชาชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ และใชป้ระโยชน์

อย่างสมดุล ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2

321,446,600                

418,097,100                

การท่องเทีย่วเชงินิเวศและวฒันธรรม อตุสาหกรรม อญัมณี และเศรษฐกจิฐานรากกา้วหนา้ แหลง่ผลติอาหาร

สนิคา้เกษตร และผลไมคุ้ณภาพปลอดภยั เมอืงสมนุไพรแห่งเอเชยี การคา้ชายแดน เชื่อมโยง EEC 

และประเทศเพือ่นบา้น

1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว กจิกรรมและบรกิารทางการท่องเทีย่วใหม้คีวามหลากหลายมมีาตรฐานสู่สากล

2. พฒันาและส่งเสรมิการผลติภาคการเกษตร และสมนุไพรอย่างครบวงจรโดยใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมทีเ่หมาะสม   

3. พฒันาและเชื่อมโยงระบบโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิตกิสเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกจิ

การท่องเทีย่ว การคา้ การลงทนุในกลุม่จงัหวดัและระหว่างประเทศ   

4. ฟ้ืนฟูและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่สนบัสนุนการพฒันาอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

5. พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนอย่างท ัว่ถงึและเสรมิสรา้งความม ัน่คงปลอดภยั
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. เป็นแหลง่ผลติอาหารและผลไมเ้พือ่การส่งออก ส่งผลใหม้ลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาคเกษตร

ของจงัหวดัเพิม่ขึ้น

2. เป็นศูนยก์ลางธุรกจิอญัมณีทีม่ชีื่อเสยีง ส่งผลใหม้ลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมสาขาอตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น

3. แหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์เชงิเกษตร เชงิสุขภาพและการท่องเทีย่วโดยชมุชนไดร้บัการพฒันาใหม้คุีณภาพ

ไดม้าตรฐานสากล

4. เป็นศูนยก์ลางการคา้ชายแดนเชื่อมโยงกบัอนิโดจนี ส่งผลใหม้ลูค่าการคา้ชายแดนเพิม่ขึ้น

5. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ไีดร้บับรกิารสาธารณสุขทีไ่ดม้าตรฐานและส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรู ้

ตลอดช่วงชวีติ

6. ทรพัยากรธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัจนัทบรุี

195,835,800                

194,506,100                

ศูนยก์ลางการผลติและการคา้สนิคา้เกษตรคุณภาพ ศูนยก์ลางการคา้อญัมณีและเครื่องประดบัช ัน้เลศิ

เมอืงท่องเทีย่วเชงินิเวศและวถิชีมุชน ประตูการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซยีน

1. ยกระดบักลไกการบรหิารจดัการผลติผลการเกษตรและสนิคา้เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร

2. พฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื่องประดบั

3. ส่งเสรมิเสน้ทางการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชื่อมโยงประเทศกลุม่อาเซยีน

4. เสรมิสรา้งการประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในวถิชีวีติ ชมุชน และสงัคม

5. สนบัสนุนใหท้กุภาคส่วนนาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัจนัทบรุไีปปรบัใชใ้นแผนพฒันา

ดา้นต่างๆ/ยุทธศาสตรท์กุระดบัของหน่วยงาน/องคก์ร
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. เศรษฐกจิของจงัหวดัตราดเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

2. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น มคีวามสุข มคีวามม ัน่คงทางสงัคมอย่างท ัว่ถงึ

3. ทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามอดุมสมบูรณอ์ย่างสมดุล

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัตราด

185,177,400                

188,169,300                

ตราดเมอืงม ัง่ค ัง่ ชมุชนม ัน่คง ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื

ส่งเสรมิและพฒันาจงัหวดัตราดเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงินิเวศ เมอืงเกษตรคุณภาพ

และเมอืงการคา้ชายแดน
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพและม ัน่คง ประชาชนมงีานทาํและมกีารประกอบสมัมาอาชพีทีด่ี

2. ประชาชนมคีวามม ัน่คงในการดาํรงชวีติ โดยไดร้บัการศึกษา ความรู ้การฝึกอบรม ขอ้มลูขา่วสาร

อย่างกวา้งขวางและรวดเรว็ มบีรกิารสาธารณสุขและบรกิารสาธารณะอื่นๆ ทีพ่อเพยีงและสะดวก 

รวมท ัง้มคีวามปลอดภยัในการดาํรงชวีติและรกัษาทรพัยส์นิ

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมคีวามสมดุลและย ัง่ยนื โดยมสีถานทีพ่กัผ่อน หย่อนใจ สวนสาธารณะ

 พื้นทีส่เีขยีว และทีว่่างโลง่อย่างพอเพยีง ตลอดจนมรีะบบบาํบดันํา้เสยีและกาํจดัขยะ

อย่างเหมาะสม

จงัหวดันครนายก

303,568,900                

188,233,500                

นครนายกเมอืงน่าอยู่

1. ส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรใหม้ศีกัยภาพและมลูค่าเพิม่สูงขึ้น 

2. ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดลอ้ม   

3. พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ เพือ่สรา้งความสะดวกสบายและน่าอยู่ใหแ้ก่สงัคม   

4. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมอีาชพีมรีายได ้มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัเป็นรากฐานการผลติอตุสาหกรรมสเีขยีว เป็นแหลง่ท่องเทีย่วอารยธรรมสมยัทวารวดี

และการท่องเทีย่วเชงินิเวศ เป็นฐานการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม

อดุมสมบูรณ ์ชมุชนสงัคมเขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลางการแพทยแ์ผนไทยและพฒันาสมนุไพรสู่สากล

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัปราจนีบรุี

303,303,100                

240,656,900                

เมอืงอตุสาหกรรมสเีขยีว ท่องเทีย่วเชงินิเวศ เกษตรปลอดภยั เมอืงสมนุไพรตน้แบบ

1. ปฏบิตัภิารกจิตามกฎหมายใหบ้รรลุผลและสนองนโยบายของรฐับาลในทกุมติ ิโดยยดึความตอ้งการ

และความจาํเป็นของประชาชนเป็นหลกั   

2. ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาดา้นการคา้ การลงทนุ การอตุสาหกรรม การเกษตร การดาํเนินการดา้นสงัคม

และการศึกษาใหเ้กดิความเท่าเทยีม การจดัการสิง่แวดลอ้มและระบบการคมนาคมเพือ่เกดิความสมดุล   

3. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศและอตุสาหกรรมสเีขยีวใหเ้กดิผลอย่างย ัง่ยนื   

4. พฒันาความสามารถในดา้นการเกษตรกรรมตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประชาชนในจงัหวดัสระแกว้มคุีณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสุข มรีายไดเ้พิม่มากขึ้นสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์

การพฒันาจงัหวดั

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสระแกว้

174,501,900                

213,394,500                

เมอืงชายแดนแห่งความสุข ถิน่เกษตรปลอดภยั แหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศและอารยธรรมโบราณ

เขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ม ัน่คง

1. ปฏบิตัภิารกจิตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหบ้รรลุผลตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่ประโยชนสุ์ข

ของประชาชน

2. พฒันาการเกษตรใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นแหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร โดยการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร 

การแปรรูป การพฒันาคุณภาพ และส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั

3. พฒันาการท่องเทีย่วใหม้คุีณภาพ ปลอดภยั อาํนวยความสะดวก และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน

ในพื้นที่

4. พฒันาดา้นเศรษฐกจิ การคา้ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในการรองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้

5. รกัษาความม ัน่คงและแกไ้ขปญัหาภยัคุกคามในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนและเขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ 

รวมท ัง้สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัประเทศเพือ่นบา้น

6. ปรบัสมดุลและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐั
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 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561 * 1,875,914,700 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2562 1,659,374,300 บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 497,660,500 บาท

2. จงัหวดับงึกาฬ 198,596,900 บาท

3. จงัหวดัเลย 225,594,000 บาท

4. จงัหวดัหนองคาย 213,289,800 บาท

5. จงัหวดัหนองบวัลาํภู 210,888,000 บาท

6. จงัหวดัอดุรธานี 313,345,100 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1



จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,659.3743 ลา้นบาท 

 

 

 

 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 
ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

กลุม่กจิกรรม 

 หว่งโซ่คณุค่า

Value Chain 

กลุม่จงัหวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

ดา้นการผลติ การสรา้งมลูค่าเพิม่

และนวตักรรม 

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ  

การส่งเสรมิและเพิม่ประสทิธภิาพ เพือ่เพิม่

ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 

การส่งเสริมการจดัจาํหน่ายและการตลาด เพือ่เพิม่

ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

246.2280 ลบ. 

การจดัจาํหน่ายและการตลาด 

การสรา้งมลูค่าเพิม่ วจิยัและนวตักรรม เพือ่เพิม่

ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 

17.7365 ลบ. 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

เพิม่ศกัยภาพภาคการผลติ ยกระดบัคุณภาพการผลติ

และการแปรรูป 

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

สนบัสนุนปจัจยัการผลติพื้นฐาน การพฒันาแหลง่นํา้ และ 

การพฒันาพื้นทีเ่กษตรกรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

การส่งเสริมการจดัจาํหน่ายและการตลาด เพือ่เพิม่

ศกัยภาพภาคการเกษตร 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

124.0000 ลบ. 

ส่งเสรมิและพฒันา

ดา้นการตลาด 

การสรา้งมลูค่าเพิม่ วจิยัและนวตักรรม เพือ่เพิม่

ศกัยภาพภาคการเกษตร 
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จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,659.3743 ลา้นบาท 

 

 

 

 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 
ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

งบประมาณ 

กลุม่กจิกรรม 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

กลุม่จงัหวดั 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 
ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10  

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจน ไมเ่กนิรอ้ยละ 10  

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จงัหวดัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01  

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
ส่งเสรมิดา้นตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและสิง่

อาํนวยความสะดวกพื้นฐานที่

จาํเป็นของกลุม่จงัหวดั 

การส่งเสรมิดา้นตลาด การ

ประชาสมัพนัธข์องแหลง่ท่องเทีย่วที่

สาํคญัของกลุม่จงัหวดั 

การสรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพของแหลง่

ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของกลุม่จงัหวดั 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

พฒันารูปแบบ 

นวตักรรม สนิคา้และ

บรกิารดา้นการ

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

73.0525 ลบ. 7.7699 ลบ. 14.9561 ลบ. 

โครงการการพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื  โครงการการพฒันาทนุมนุษยแ์ละยกระดบัคุณภาพชวีติ  โครงการการรกัษาสมดลุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื  

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

การพฒันาระบบการใหบ้รกิารและ

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม 

ยกระดบัคุณภาพชวีติและความ

เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที ่

การเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการ

ใหเ้กดิการพฒันารอบดา้น 

พฒันาศกัยภาพคน 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 2 กจิกรรม 

6.1797 ลบ. 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

อนุรกัษแ์ละป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มของกลุม่จงัหวดั 

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มทีส่าํคญัของกลุม่จงัหวดั 

ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มทีส่าํคญัของกลุม่จงัหวดั 

ฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

5.3750 ลบ. 2.3680 ลบ. 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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เป้าหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,659.3743 ลา้นบาท 

 

แนวทาง 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

จงัหวดั 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาค 

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ 

รอ้ยละ 1 
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้

ชายแดน รอ้ยละ 1 

1 จงัหวดับงึกาฬ 

   จาํนวน  5  กจิกรรม  

2 จงัหวดัเลย    

   จาํนวน  1  กจิกรรม  

3 จงัหวดัหนองคาย 

   จาํนวน  2  กจิกรรม 

4. จงัหวดัหนองบวัลาํภู

จาํนวน  2  กจิกรรม

5. จงัหวดัอดุรธานี

จาํนวน  3  กจิกรรม

375.2680 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาค

การเกษตร 

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัมลูค่า
ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

1 จงัหวดับงึกาฬ 

   จาํนวน  7  กจิกรรม  

2 จงัหวดัเลย    

   จาํนวน  5  กจิกรรม  

3 จงัหวดัหนองคาย 

   จาํนวน  3  กจิกรรม 

4. จงัหวดัหนองบวัลาํภู

จาํนวน  2  กจิกรรม

5. จงัหวดัอดุรธานี

จาํนวน  4  กจิกรรม

319.6425 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาค 

การท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ
บรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

1 จงัหวดับงึกาฬ 

   จาํนวน  3  กจิกรรม  

2 จงัหวดัเลย    

   จาํนวน  6  กจิกรรม  

3 จงัหวดัหนองคาย 

   จาํนวน  1  กจิกรรม 

4. จงัหวดัหนองบวัลาํภู

จาํนวน  2  กจิกรรม

5. จงัหวดัอดุรธานี

จาํนวน  3  กจิกรรม

237.9484 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความ

ยากจน ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ 

อย่างท ัว่ถงึ 
ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

บรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

1 จงัหวดับงึกาฬ 

   จาํนวน  1  กจิกรรม  

2 จงัหวดัเลย    

   จาํนวน  3  กจิกรรม  

3 จงัหวดัหนองคาย 

   จาํนวน  5  กจิกรรม 

4. จงัหวดัหนองบวัลาํภู

จาํนวน  3  กจิกรรม

5. จงัหวดัอดุรธานี

จาํนวน  3  กจิกรรม

112.3348 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาติ

ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย  

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

1 จงัหวดับงึกาฬ 

   จาํนวน  1  กจิกรรม  

2 จงัหวดัเลย    

   จาํนวน  1  กจิกรรม  

3 จงัหวดัหนองคาย 

   จาํนวน  1  กจิกรรม 

4. จงัหวดัหนองบวัลาํภู

จาํนวน  3  กจิกรรม

5. จงัหวดัอดุรธานี

จาํนวน  5  กจิกรรม

95.8504 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง 

และความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว รอ้ยละ 60 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความ

ปรองดองในพื้นที ่ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

1 จงัหวดัเลย 

   จาํนวน  1  กจิกรรม  

2 จงัหวดัหนองคาย    

   จาํนวน  1  กจิกรรม  

3. จงัหวดัอดุรธานี

จาํนวน  3  กจิกรรม

20.6697 ลบ. 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้

และการลงทนุ 

การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและ

บรกิาร 

การพฒันาดา้นการเกษตร การพฒันาดา้นสงัคม การบรหิารจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
ผลผลติ 

งบประมาณ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

เกษตรอตุสาหกรรมช ัน้นาํ การคา้และการท่องเทีย่วสากล ชมุชนน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื

1. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในการผลติ การตลาด โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เทคโนโลยี

และนวตักรรม

2. การรกัษาสมดุลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื

3. การพฒันาทนุมนุษย ์และยกระดบัคุณภาพชวีติ

4. การพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

1. อตัราการขยายตวัดา้นการคา้การลงทนุ ผลผลติภาคเกษตร และการท่องเทีย่วและบรกิาร

ในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพิม่ขึ้น

2. จาํนวนประชากรในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยู่ใตเ้สน้ความยากจน

นอ้ยลง

3. พื้นทีเ่สีย่งภยัธรรมชาตใินพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดร้บัการป้องกนั

ความเสยีหายมากขึ้น

4. ความสาํเรจ็ของการสรา้งความปรองดองในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เพิม่ขึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1

387,508,600

497,660,500
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดับงึกาฬ

233,997,700

198,596,900

6. เสรมิสรา้งความม ัน่คงพื้นทีช่ายแดนดว้ยการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์

อนัดกีบัประเทศเพือ่นบา้น และอาเซยีน

5. เตรยีมการยกระดบัพื้นที ่เป็นเขตเศรษฐกจิใหม ่และเขตเศรษฐกจิพเิศษ

4. พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการขนส่ง สิง่อาํนวยความสะดวก เช่น ถนน สะพานขา้มแมน่ํา้โขงแห่งที ่5

การคมนาคมระบบราง และสนามบนิ ใหม้ปีระสทิธภิาพ รองรบัการคา้ การลงทนุ และการท่องเทีย่ว

ท ัง้ในและต่างประเทศ

3. ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมยางพารา

2. ปรบัโครงสรา้งการผลติ แปรรูป และอตุสาหกรรมยางพาราโดยใชน้วตักรรม ใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดโลก และพฒันาระบบรกัษาเสถยีรภาพราคายางพาราของจงัหวดับงึกาฬ

12. ลดความเหลือ่มล ํา้ สรา้งความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึโครงสรา้งพื้นฐานทางสงัคม ยกระดบัรายได ้

และคุณภาพชวีติใหสู้งขึ้นเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก

11. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่นํา้โขงใหค้รบวงจร และเกดิการลงทนุ

ดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดั

10. ยกระดบัสู่เกษตรอนิทรยีท์ ัง้ระบบ ตัง้แต่ตน้นํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้ (พชื สตัว ์และประมง) เพือ่ใหไ้ด ้

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ทย

9. ส่งเสรมิและพฒันาอาหารปลอดภยั (พชื สตัว ์และประมง)

8. ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรใหไ้ดร้บัมาตรฐาน GAP สาํหรบัขา้ว พชืผกั และผลไม ้

7. ยกระดบัและพฒันาจดุผ่อนปรนทีม่ศีกัยภาพเป็นด่านถาวร ใหม้กีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ

โดยบูรณาการทกุภาคส่วน

เมอืงยางพารากา้วหนา้ เชื่อมโยงการคา้อนิโดจนี พฒันาเกษตรอนิทรยี ์ตามวถิอีารยธรรมลุม่นํา้โขง

1. ปรบัปรุง และพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการเกษตร เพือ่พฒันาภาคการเกษตร ใหท้นัสมยั

และสรา้งมลูค่าเพิม่
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3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

2. เพิม่มลูค่าการคา้ การลงทนุ และการส่งออก

3. เพิม่ขดีความสามารถ และสรา้งมลูค่าเพิม่ของสนิคา้เกษตรปลอดภยั และเกษตรอนิทรยี ์

4. เพิม่ขดีความสามารถดา้นการท่องเทีย่ว สรา้งรายไดอ้ย่างย ัง่ยนื

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

5. พฒันาการศึกษา สบืทอดประเพณีวฒันธรรมทีด่งีาม สรา้งสมดุล ทางทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มใหม้สีภาพสมบูรณ ์และเป็นทนุทางวฒันธรรมของชมุชน

6. บา้นเมอืงน่าอยู่ ชมุชนเขม้แขง็ สงัคมสงบสุข การศึกษามคุีณภาพ เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ประชาชนมวีนิยั มสุีขภาพ และมคุีณภาพชวีติทีด่ี

1. รายไดจ้ากภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น

13. ส่งเสรมิดา้นการศึกษา สาธารณสุข และสนบัสนุนใหช้มุชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และอนุรกัษ ์พฒันา ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

14. ส่งเสรมิสุขภาพ และพฒันาศกัยภาพบคุลากรทกุภาคส่วนใหม้คีวามพรอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาจงัหวดั
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

3. ประชาชนในระดบัชมุชนของแต่ละทอ้งถิน่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

4. จงัหวดัเลย มจีดุขาย จดุสนใจทีโ่ดดเด่นเป็นอตัลกัษณ ์สามารถดงึดูดนกัท่องเทีย่วได ้

6. ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกบัป่าและมรีายไดเ้สรมิจากการปลูกพชืโดยไมท่าํลายป่า

7. ป้องกนัการพงัทลายและการกดัเซาะของตลิง่รมิแมน่ํา้

9. เพิม่แหลง่นํา้ผวิดนิเพือ่ใชใ้นการเพาะปลูกพชื ทาํใหเ้กษตรกรมแีหลง่นํา้ทีเ่พยีงพอตลอดปี

2. นกัท่องเทีย่ว ประชาชน และแขกผูม้าเยอืนจงัหวดัเลย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมคีวามพงึพอใจ

และประทบัใจในการมาเยอืนจงัหวดัเลย

5. ประชาชนมคีวามสะดวกและปลอดภยั ทัง้ทางร่างกาย ชวีติ และทรพัยส์นิ การขนส่งลาํเลยีงวตัถดุบิ

และผลผลติทางการเกษตร ส่งออกสู่ตลาดไดอ้ย่างคลอ่งตวั รวดเรว็

8. พื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูระบบนิเวศธรรมชาตใิหก้ลบัฟ้ืนคืนสภาพความสมบูรณ์

ช่วยชะลอการไหลของนํา้และลดความรุนแรงของกระแสนํา้

10. ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นที ่รวมท ัง้เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความปลอดภยั

แก่ประชาชนในพื้นที่

เมอืงน่าอยู่ เมอืงแห่งการท่องเทีย่ว การคา้ และการลงทนุภายใตก้ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื

1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก

1. ประชาชนในทอ้งถิน่มจีติสาํนึก เกดิความตระหนกั ในการสนบัสนุน อนุรกัษป์ระเพณี

และวฒันธรรมทอ้งถิน่

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัเลย

369,621,600

225,594,000

2. พฒันามาตรฐานการท่องเทีย่ว

3. ส่งเสรมิการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

4. ยกระดบัคุณภาพและผลติผลทางการเกษตร

5. ส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการลงทนุ

6. เสรมิสรา้งสงัคมใหน่้าอยู่และยกระดบัการใหบ้รกิาร

7. เสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมของประชาชนทกุภาคส่วน ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นความม ัน่คง
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11. ระบบการบรหิารงานภาครฐัสามารถอาํนวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่ประชาชน

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

12. การบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐัพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลใหท้นัสมยั เพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

หนองคาย เกษตรอตุสาหกรรมวฒันธรรมรุ่งเรอืง เมอืงท่องเทีย่วลุม่นํา้โขง

1. สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลผลติทางการเกษตรโดยใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัระบบอตุสาหกรรมและการคา้

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการนาํนวตักรรม เทคโนโลยกีารผลติมาใชใ้นภาคเกษตร อตุสาหกรรมและท่องเทีย่ว

3. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานและเชื่อมโยงกบัการเกษตรและวฒันธรรมลุม่นํา้โขง

1. เพิม่รายไดจ้ากภาคเกษตรอตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว และการคา้

2. มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 8

3. รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัหนองคาย

252,224,000

213,289,800
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

หนองบวัลาํภเูป็นเมอืงน่าอยู่ น่าเทีย่ว

1. พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ

2. สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมใหค้นทกุกลุม่ในสงัคม

3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่ใหจ้งัหวดัหนองบวัลาํภเูป็นเมอืงน่าอยู่ น่าเทีย่ว

4. จดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ใหจ้งัหวดัหนองบวัลาํภเูป็นเมอืงน่าอยู่ น่าเทีย่ว ภายใตคุ้ณภาพชวีติทีด่ ีส่งเสรมิภมูปิญัญา ประเพณี

วฒันธรรม และเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัหนองบวัลาํภู

237,554,600

210,888,000
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงน่าอยู่ ศูนยก์ลางการคา้การลงทนุอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง

1. พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวก ปจัจยัพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดบัมาตรฐาน

สถานประกอบการและแรงงาน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัการคา้ การลงทนุ ในอนุภมูภิาค

ลุม่นํา้โขง

เกดิการสรา้งความเขม้แขง็และย ัง่ยนืทางเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอย่างสมดุล ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม

ความม ัน่คงปลอดภยั และการบาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิหน่้าอยู่

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัอดุรธานี

395,008,200

313,345,100

2. พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรทีส่าํคญัและยกระดบัมาตรฐานการทาํการเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี ์

3. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ และเสรมิสรา้งขดีความสามารถ

ในการพฒันาทนุมนุษยแ์ละลดความเหลือ่มล ํา้โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4. ยกระดบัอตุสาหกรรมไมซแ์ละการท่องเทีย่ว โดยใชอ้ตัลกัษณแ์ละศกัยภาพดา้นทีต่ ัง้

เพือ่สรา้งความเป็นเมอืงศูนยก์ลางไมซแ์ละการท่องเทีย่วของอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง

5. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการนํา้ การจดัการขยะ/นํา้เสยี

เพือ่การใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื

6. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการจงัหวดัใหม้เีอกภาพดว้ยการบูรณาการการทาํงานทกุภาคส่วน

ตามค่านิยม UDON TEAM
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 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561* 1,177,368,700 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2562 1,161,977,500 บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 386,870,000 บาท

2. จงัหวดันครพนม 283,684,400 บาท

3. จงัหวดัมกุดาหาร 207,519,900 บาท

4. จงัหวดัสกลนคร 283,903,200 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2

75



เป้าหมายของ

แผนงาน 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,161.9775 ลา้นบาท 

  

เป้าหมาย : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ การคา้ 
การลงทนุ 
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ 
รอ้ยละ 1 
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้
ชายแดน รอ้ยละ 1 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ 

และการลงทนุ 

1 จงัหวดันครพนม 

   จาํนวน  4  กจิกรรม  

2 จงัหวดัมกุดาหาร     

   จาํนวน 3  กจิกรรม  

3 จงัหวดัสกลนคร 

   จาํนวน  3  กจิกรรม 

104.9364 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพ 
ภาคการเกษตร 
ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัมลูค่า

ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

การพฒันาดา้นเกษตร 

1 จงัหวดันครพนม 

   จาํนวน  7  กจิกรรม  

2 จงัหวดัมกุดาหาร     

   จาํนวน  5  กจิกรรม  

3 จงัหวดัสกลนคร 

   จาํนวน  3  กจิกรรม 

312.1846 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ 
ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ

บรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

1 จงัหวดันครพนม 

   จาํนวน   6  กจิกรรม  

2 จงัหวดัมกุดาหาร     

   จาํนวน  4  กจิกรรม  

3 จงัหวดัสกลนคร 

   จาํนวน  3 กจิกรรม 

138.9899 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 
ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ 
ความยากจน ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 
ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง 
รอ้ยละ 1 
ตวัชี้วดั : สดัส่วนของนกัเรยีนทีม่คีะแนน

เฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวชิา
ผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ
บรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

การพฒันาดา้นสงัคม 

1 จงัหวดันครพนม 

   จาํนวน  5  กจิกรรม  

2 จงัหวดัมกุดาหาร     

   จาํนวน  4  กจิกรรม  

3 จงัหวดัสกลนคร 

   จาํนวน  2  กจิกรรม 

118.6762 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ตวัชี้วดั :  คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี 

รอ้ยละ 77 
ตวัชี้วดั :  พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้น  
รอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั :  ขยะมลูฝอยชมุชนและ 
ของเสยีอนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการ

อย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1 จงัหวดันครพนม 

   จาํนวน  6  กจิกรรม  

2 จงัหวดัมกุดาหาร     

   จาํนวน  3  กจิกรรม  

3 จงัหวดัสกลนคร 

   จาํนวน  2  กจิกรรม 

88.8083 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง 
และความสงบ 
ตวัชี้วดั :  การป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพตดิ 
  -จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว รอ้ยละ 60 

  -จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง* รอ้ยละ 10 
ตวัชี้วดั :  อตัราการเกดิอาชญากรรม
ลดลง รอ้ยละ 70 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 

1 จงัหวดันครพนม 

   จาํนวน  4  กจิกรรม  

2 จงัหวดัมกุดาหาร     

   จาํนวน  3 กจิกรรม  

11.5121 ลบ. 

แนวทาง 

ผลผลติ 

จงัหวดั 

งบประมาณ 
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เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,161.9775 ลา้นบาท 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1 เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม  

การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร 

รอ้ยละ 0.5 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพการภาคท่องเทีย่ว 

และการบริการ 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 10 

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรมการคา้ 

และการลงทนุ 

โครงการดา้นการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

ดา้นการผลติ การสรา้ง

มลูค่าเพิม่ 
และนวตักรรม 

การจดัจาํหน่าย 
และการตลาด 

ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนการผลติ 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการ            

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

โครงการการพฒันาดา้นสงัคม 

เพิม่ศกัยภาพ   
ภาคการผลติ 

ยกระดบัคุณภาพ 
การผลติและ 
การแปรรูป 

ส่งเสรมิและ 
พฒันาการตลาด 

พฒันาแหลง่ 
ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบ 
นวตักรรม สนิคา้และ
บรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นการท่องเทีย่ว 
พฒันาระบบ 
การใหบ้รกิาร 

พฒันา 
ศกัยภาพคน 

ยกระดบั 
คุณภาพชวีติ 

พฒันาและส่งเสริม

การสรา้งมลูค่าเพิม่

และนวตักรรม 

ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนการจดั

จาํหน่ายและ

การตลาด 

ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนปจัจยั 
การผลติพื้นฐาน 

พฒันาและส่งเสริม

การสรา้งมลูค่าเพิม่

วจิยั และ
นวตักรรม 

ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนการจดั

จาํหน่ายและ

การตลาด 

ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนการ

พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว 

พฒันาและส่งเสริม

การสรา้งมลูค่าเพิม่

และนวตักรรม 

ส่งเสรมิและ

สนบัสนุน

การตลาด 

พฒันาระบบ 
การใหบ้ริการ 

พฒันา 
ศกัยภาพคน 

ยกระดบั 
คุณภาพชวีติ 

กลุม่กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 2 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 3 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

124.0590 ลบ. 12.5744 ลบ. 96.0580 ลบ. 35.3743 ลบ. 67.9000 ลบ. 4.6302 ลบ. 37.6661 ลบ. 5.0000 ลบ. 3.6080 ลบ. งบประมาณ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผลติภณัฑม์วลรวมกลุม่จงัหวดั (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) เพิม่ขึ้น

2. รายไดต่้อหวัต่อปี (GPCP per capita) เพิม่ขึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2

334,127,500

386,870,000

ส่งเสรมิการเกษตรดว้ยนวตักรรม ท่องเทีย่ว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุง่พฒันาเศรษฐกจิ

ประสานความร่วมมอืในการบรหิารจดัการกลุม่จงัหวดัฯ แบบบูรณาการในดา้นการท่องเทีย่ว

การเกษตร และการคา้ เพือ่เพิม่ขนาดเศรษฐกจิและรายไดข้องประชาชนในกลุม่จงัหวดั
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

ประชาชนมรีายไดต่้อหวั (Gross Provincial Product ; GPP per capita) เพิม่ขึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดันครพนม

345,849,000

283,684,400

เมอืงน่าอยู่ ประตูเศรษฐกจิสู่อาเซยีนและจนีตอนใต ้– ตะวนัออก

1. สรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วในอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง

2. พฒันาเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหน้ครพนม

หลุดพน้ความยากจน

3. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีและยกระดบัไปสู่การรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

4. ส่งเสรมิใหม้กีารเขา้ถงึโอกาสทางการศึกษาจากหลกัสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง

5. ส่งเสรมิใหม้กีารประกอบอาชพีและมหีลกัประกนัการดาํรงชวีติทีม่ ัน่คง
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) เพิม่ขึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัมกุดาหาร

206,606,600

207,519,900

เมอืงการคา้ การเกษตร การท่องเทีย่วชายโขง เชื่อมโยงอาเซยีน

1. พฒันาระบบการคา้ การลงทนุ การเกษตร การท่องเทีย่ว และความร่วมมอืระหว่างประเทศ

เพือ่นบา้นอาเซยีน เพือ่เพิม่สมรรถนะและขดีความสามารถในการแขง่ขนั

2. พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ศีกัยภาพและสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงและพลวตัโลก

สู่สงัคมฐานความรู ้

3. ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ใหเ้กดิประโยชน์

ทางเศรษฐกจิและสงัคม

4. สรา้งความสมดุลของระบบเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

เป็นแหลง่เกษตรปลอดภยั กา้วไกลการคา้ การลงทนุ พฒันาการท่องเทีย่วสู่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

1. บรหิารยุทธศาสตรจ์งัหวดัสกลนครสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2. ประสานงานส่งเสรมิ สนบัสนุน และเสรมิสรา้งความร่วมมอืทกุภาคส่วนในจงัหวดัสกลนคร

อย่างบูรณาการ สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื

3. กาํกบัตรวจสอบและควบคุมการบรหิารราชการจงัหวดัสกลนครตามหลกัการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ี

มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP)

และรายไดป้ระชาชนเพิม่ขึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสกลนคร

290,785,600

283,903,200
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 1,829,480,000            บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,676,000,400            บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง                 458,355,200 บาท

2. จงัหวดักาฬสนิธุ ์                 310,957,900 บาท

3. จงัหวดัขอนแก่น                 350,659,700 บาท

4. จงัหวดัมหาสารคาม                 270,652,500 บาท

5. จงัหวดัรอ้ยเอด็                 285,375,100 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง

135



เป้าหมาย 

ของแผนงาน

บูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,676.0004 ลา้นบาท 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

โครงการพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพดา้นอตุสาหกรรม 

 การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

กลุม่กจิกรรม 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร  

รอ้ยละ 0.5 

งบประมาณ 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

ดา้นการผลติ 

พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

ส่งเสรมิการตลาด 

โครงการพฒันาดา้นเกษตร 

ส่งเสรมิการสรา้ง

มลูค่าเพิม่ 

พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว 
ยกระดบัการผลติ    

และสรา้งมลูค่าเพิม่ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่ว 

และการบริการ 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

ประชาสมัพนัธ ์  

การท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิกิจกรรม 

การท่องเทีย่ว 

224.9674 ลบ. 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

1.9996 ลบ. 35.1691 ลบ. 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

การสรา้งมลูค่าเพิม่   

และนวตักรรม 

24.9897 ลบ. 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

123.4944 ลบ. 

ส่งเสรมิตลาด 

การคา้ การลงทนุ 

17.0000 ลบ. 25.7350 ลบ. 

ส่งเสรมิและพฒันา   

ดา้นการตลาด 

ยกระดบัคุณภาพการ

ผลติและการแปรรูป

พฒันารูปแบบ   

นวตักรรม สนิคา้และ

บรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว 

พฒันาระบบ         

การใหบ้รกิาร 

พฒันาศกัยภาพคน 

ส่งเสรมิพฒันาองค์

ความรูแ้ละบรหิาร

จดัการ 

กลุม่โครงการ
โครงการพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 

กลุม่จงัหวดั 

กลุม่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

การจดัจาํหน่าย         

และการตลาด 

5.0000 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตร์

การพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 

  เพิม่ศกัยภาพ 

  การผลติ 

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

ผลผลติ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,676.0004 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

1. จงัหวดัรอ้ยเอด็ จาํนวน 18 กจิกรรม

2. จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 3 กจิกรรม

3. จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 2 กจิกรรม

4. จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 3 กจิกรรม

1. จงัหวดัรอ้ยเอด็ จาํนวน 9 กจิกรรม

2. จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 5 กจิกรรม

3. จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 4 กจิกรรม

4. จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 2 กจิกรรม

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ

บรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความ

ยากจนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง  

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ

อย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

บรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ี

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี

อนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่าง

ถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บั

การป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง

และความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาว รอ้ยละ 60 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10  

ตวัชี้วดั : อตัราเกดิอาชญากรรมลดลง 

รอ้ยละ 70   

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความ

ปรองดองในพื้นที ่ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรมการคา้ การลงทนุ  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

การคา้ รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการ

ลงทนุ รอ้ยละ 2 

352.3323 ลบ. 343.7012 ลบ. 115.8845 ลบ. 141.6047 ลบ. 8.3610 ลบ.

1. จงัหวดัรอ้ยเอด็ จาํนวน 2 กจิกรรม

2. จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 1 กจิกรรม

3. จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 1 กจิกรรม

4. จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 3 กจิกรรม

1. จงัหวดัรอ้ยเอด็ จาํนวน 7 กจิกรรม

2. จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 3 กจิกรรม

3. จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 3 กจิกรรม

4. จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 3 กจิกรรม

1. จงัหวดัรอ้ยเอด็ จาํนวน 19 กจิกรรม

2. จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 1 กจิกรรม

3. จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 2 กจิกรรม

4. จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 2 กจิกรรม

1. จงัหวดัรอ้ยเอด็ จาํนวน 2 กจิกรรม

2. จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 2 กจิกรรม

3. จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 1 กจิกรรม

255.7615 ลบ. 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม 

 การคา้ และการลงทนุ 

การพฒันาดา้นเกษตร การพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

 และบรกิาร 

การพฒันาดา้นสงัคม การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ศูนยก์ลางอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบรกิาร การท่องเทีย่ว และโลจสิตกิส ์

สู่อนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง

1. เพิม่คุณภาพการผลติพชืเศรษฐกจิหลกัในเขตพื้นทีเ่กษตรทีเ่หมาะสม (Zoning) ใหไ้ดม้าตรฐาน

2. สรา้งการเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ

1. เพิม่ผลติภาพการผลติพชืเศรษฐกจิหลกัใหไ้ดม้าตรฐาน

2. เพิม่มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมกลุม่จงัหวดั

3. เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง

360,599,100

458,355,200
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

กาฬสนิธุเ์มอืงอาหารปลอดภยั ถิน่ภมูปิญัญาวถิไีทยอสีาน น่าท่องเทีย่ว น่าลงทนุ   

และสงัคมมคีวามม ัน่คงปลอดภยั

1. ผลผลติทางการเกษตรปลอดภยัมคุีณภาพ และไดม้าตรฐาน

2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ OTOP เพิม่ขึ้น

3. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

4. เงนิลงทนุของภาคการคา้และลงทนุในจงัหวดัเพิม่ขึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดักาฬสนิธุ ์

369,162,000 

310,957,900 

1. ผลกัดนัใหจ้งัหวดักาฬสนิธุเ์ป็นแหลง่ผลติ แปรรูป อาหารปลอดภยัแบบครบวงจร

โดยเนน้การพฒันาการผลติขา้ว GAP ขา้วอนิทรยี ์ขา้ว GI และการผลติอาหารตามมาตรฐาน KS

2. เพิม่ศกัยภาพการผลติพชืเศรษฐกจิ (ขา้ว มนัสาํปะหลงั และออ้ย) โดยเนน้กระบวนการผลติ

การแปรรูปและการส่งออก เพือ่เพิม่มลูค่า   

3. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผลติภณัฑจ์ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยเนน้การใชน้วตักรรม

เชงิสรา้งสรรค ์ใหไ้ดม้าตรฐานและแขง่ขนัได ้  

4. พฒันาศกัยภาพของจงัหวดั ทัง้ทางดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการ

จดัการดา้นการศึกษา และการพฒันาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพือ่กา้วไปสู่การเป็นเมอืง น่าอาศยั 

น่าท่องเทีย่ว และน่าลงทนุ   

5. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการภาครฐัตามหลกัธรรมาภบิาล โดยเนน้การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน

6. สรา้งสงัคมแห่งความม ัน่คงและปลอดภยั เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

มหานครน่าอยู่ มุง่สู่เมอืงนวตักรรม ศูนยก์ลางเชื่อมโยงอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง

1. พฒันาใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื สาํหรบัคนทกุกลุม่ในสงัคม

2. พฒันาขดีความสามารถทางการแขง่ขนัเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดและเชื่อมโยงกบัอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง   

3. ส่งเสรมิการพฒันาดา้นนวตักรรม และเทคโนโลย ีสู่การเป็น Smart City และ MICE City

1. อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเพิม่ขึ้น

2. พฒันาเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

3. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน และสรา้งความม ัน่คงทางสงัคม

4. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ในการบรหิารจดัการอย่างย ัง่ยนื

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัขอนแกน่

348,897,900

350,659,700
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เป็นแหลง่ผลติสนิคา้เกษตรและอาหารคุณภาพ   ศูนยก์ลางบรกิารทางการศึกษาและวฒันธรรม

ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

1. ส่งเสรมิการเกษตรกรรมของจงัหวดั และปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่อื้อต่อการผลติ

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหป้ระชาชนนอ้มนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการดาํรงชวีติ

3. ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอาหารและพลงังานทดแทนทีเ่ชื่อมโยงกบัฐานการผลติของทอ้งถิน่

4. เสรมิสรา้งและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ทัง้ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจติ

มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  เป็นสงัคมเขม้แขง็และไดร้บับรกิารพื้นฐานอย่าง

เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ

1. ภาคการเกษตรมคีวามเขม้แขง็และสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัจงัหวดั

2. การพฒันาเศรษฐกจิของจงัหวดัเตบิโตอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

3. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัมหาสารคาม

377,286,400

270,652,500
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เป็นแหลง่ผลติขา้วหอมมะลคุิณภาพสูง ท่องเทีย่ววฒันธรรมอสีานและเมอืงสุขภาพ 

ในปี พ.ศ. 2562

1. ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการผลติขา้วหอมมะล ิเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ดว้ยนวตักรรม

เพิม่ศกัยภาพการบรหิารทรพัยากรและสนิคา้การเกษตรใหเ้ป็นเกษตรปลอดภยั 

เกษตรอนิทรยี ์เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และเป็นแหลง่ผลติอาหารปลอดภยั

2. พฒันาใหจ้งัหวดัเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว การคา้ การลงทนุ เชื่อมโยงการบรหิาร สนิคา้

ผลติภณัฑช์มุชน รวมท ัง้วฒันธรรมอสีาน ค่านิยม และประเพณีทีด่งีาม สามารถผสมผสาน

กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมสมยัใหมไ่ดอ้ย่างกลมกลนื

3. พฒันาคนใหม้คุีณภาพ สรา้งโอกาส สรา้งอาชพี รายไดใ้หภ้าคประชาสงัคม และส่งเสรมิ

ใหม้กีารดาํเนินชวีติตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยกระดบัคุณภาพชวีติใหม้ี

ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื เพือ่สรา้งภมูคุิม้กนัใหส้ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างมี

ประสทิธภิาพ

4. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คุีณภาพ

5. สรา้งความม ัน่คงภายในและส่งเสรมิการใหบ้รกิารภาครฐัอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

1. ขา้วหอมมะลแิละผลติภณัฑข์า้วหอมมะลมิมีลูค่าสูงและไดม้าตรฐาน สามารถแขง่ขนัได ้

2. ประชาชนมสุีขภาวะทีด่ ีหลุดพน้ความยากจน พึง่ตนเองได ้

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัรอ้ยเอด็

373,534,600

285,375,100
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 1,853,238,000           บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,790,060,100           บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 1                 479,522,000 บาท

2. จงัหวดัชยัภมูิ                 259,569,400 บาท

3. จงัหวดันครราชสมีา                 414,296,500 บาท

4. จงัหวดับรุรีมัย์                 339,506,500 บาท

5. จงัหวดัสุรนิทร์                 297,165,700 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1
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จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 

งบประมาณปี 2562 จ านวน 1,790.0601 ลา้นบาท 

  

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัช้ีวดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดนรอ้ยละ 1 

 

กลุม่กจิกรรม 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร  รอ้ยละ 0.5 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

การจดัจ าหน่าย    

และการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันานวตักรรมการเกษตรและอาหารปลอดภยักลุม่นครชยับรุนิทร ์

 

 

 

 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติปศุสตัวน์ครชยับรุนิทรค์รบวงจร 

 

 

 

 

 

 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ 

    ยกระดบัคุณภาพ     

การผลติและการแปรรูป 
ส่งเสรมิและพฒันา 

  ดา้นการตลาด 
เพิม่ศกัยภาพการผลติ 

    ยกระดบัคุณภาพ  

การผลติและการแปรรูป 

ส่งเสรมิและพฒันา 

   ดา้นการตลาด 

โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการลงทนุภายในกลุม่จงัหวดั 

แนวทาง 

1. การพฒันาแหลง่น า้

เพือ่การเกษตร 

2. ฟารม์เกษตรตามแนวทาง

เกษตรพอเพยีงภายใต ้

โครงการพเิศษจงัหวดัสุรนิทร ์

3. ส่งเสรมิการจดัท ามาตรฐาน

อาหารและสนิคา้เกษตรแก่

เกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

SME ในเขตนครชยับรุนิทร ์

การพฒันาตลาดเพือ่

เชื่อมโยงการคา้สู่สากล 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คุณค่า 

 

กลุม่จงัหวดั 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 1 กิจกรรม 

 

 
กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 1 กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

 

 

 

1. พฒันานวตักรรมเกษตร

อาหารปลอดภยักลุม่ 

นครชยับรุนิทร ์

2. ส่งเสรมิการน านวตักรรม

และองคค์วามรูม้าสนบัสนุน

การผลติและแปรรูปสนิคา้ 

ทางการเกษตรอย่างครบวงจร 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  

ดา้นการขนส่งเพือ่การคา้

ชายแดนกลุม่นครชยับรุนิทร ์

เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

30.0000 ลบ. 

 

 
กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 3 กิจกรรม 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 2 กิจกรรม 

4.6000 ลบ. 174.6454 ลบ. 23.3996 ลบ. 

 

 

 

 

  

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 2 กิจกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 1 กิจกรรม 

3.0108 ลบ. 3.0000 ลบ. 

1. พฒันาการแปรรูป

และจ าหน่ายเนื้อสตัว ์

2. พฒันาศกัยภาพ

อาสาปศุสตัว ์

มหกรรมปศุสตัว ์ 

นครชยับรุนิทร ์
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จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 

งบประมาณปี 2562 จ านวน 1,790.0601 ลา้นบาท 

 

   

 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัช้ีวดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

กลุม่กจิกรรม 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิาร         

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด

ดา้นการท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการการพฒันานวตักรรมการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หม 

กลุม่จงัหวดันครชยับรุนิทรแ์บบครบวงจร 

 

 

 

 

โครงการพฒันานวตักรรมภมูปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

สู่การสรา้งรายไดใ้หผู้สู้งอายุในชมุชน 

 

 

 

 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นการท่องเทีย่ว 
พฒันาระบบการใหบ้รกิาร พฒันาศกัยภาพคน ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

โครงการพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในกลุม่จงัหวดันครชยับรุนิทร ์

แนวทาง 

การพฒันานวตักรรม       

เพือ่สนบัสนุนการผลติ     

และจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หม   

นครชยับรุนิทรแ์บบครบวงจร 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คุณค่า 

 

กลุม่จงัหวดั 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 1 กิจกรรม 

 

 

 

 

งบประมาณ 

 

 

 

 

1. การพฒันายกระดบั

ผลติภณัฑผ์า้ไหมใหไ้ด ้

มาตรฐาน มผช. 

2. เพิม่ศกัยภาพการผลติ

เสน้ไหมใหไ้ดม้าตรฐาน 

มกษ. 8000 

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันา

เสน้ทาง และสิง่อ านวยความ

สะดวกเพือ่การท่องเทีย่ว 

 

เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

185.4500 ลบ. 

 

 
กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 1 กิจกรรม 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 2 กิจกรรม 

  
30.7974 ลบ. 0.4341 ลบ. 

 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 2 กิจกรรม 

9.5146 ลบ. 

1. นวตักรรมการพฒันา

ภมูปิญัญาและวฒันธรรม     

สู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 

2. ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงาน

กลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 

1. เทศกาลภาพยนตน์านาชาติ

นครชยับรุนิทร ์

2. พฒันาบคุลากรดา้นการ

ท่องเทีย่ว กีฬาและนนัทนาการ

กลุม่นครชยับรุนิทร ์

3. พฒันาศกัยภาพการ

ท่องเทีย่วนครชยับรุนิทร ์

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนลา่ง 1     

 จ านวน 3 กิจกรรม 

14.6701 ลบ. 

 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัช้ีวดั : จ านวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง  รอ้ยละ  1 

ตวัช้ีวดั : รอ้ยละความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 88 

พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิาร         

ดา้นการท่องเทีย่ว 
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

จงัหวดั 

งบประมาณ 

ผลผลติ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,790.0601 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพ         

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า 

ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดัที่ 2 : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

1.จงัหวดัสุรินทร ์จาํนวน 2 กจิกรรม

2.จงัหวดับรุรีมัย ์จาํนวน 1 กจิกรรม

1.จงัหวดัสุรินทร ์      จาํนวน 5 กจิกรรม

2.จงัหวดันครราชสมีา  จาํนวน 8 กจิกรรม

3.จงัหวดับรุรีมัย ์       จาํนวน 1 กจิกรรม

4.จงัหวดัชยัภมู ิ        จาํนวน 8 กจิกรรม 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการ

ท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ

บรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความ

ยากจนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ

อย่างท ัว่ถงึ 

ตวัชี้วดั : สดัส่วนของนกัเรยีนทีม่คีะแนน

เฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวชิา

ผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

บรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ี

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี

อนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่าง

ถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 0.5 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาต ิ      

ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง

และความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปราม     

ยาเสพตดิ 

      - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาวรอ้ยละ 60 

      - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดง รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั: อตัราเกดิอาชญากรรมลดลง 

รอ้ยละ 70  

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความ

ปรองดองในพื้นที ่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ 

การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้

ชายแดน รอ้ยละ 1 

6.7170 ลบ. 610.1113 ลบ. 417.7972 ลบ. 67.5936 ลบ.  26.1931 ลบ. 

1.จงัหวดัสุรินทร ์     จาํนวน 5 กจิกรรม

2.จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 3 กจิกรรม

3.จงัหวดับรุรีมัย ์      จาํนวน 2 กจิกรรม

4.จงัหวดัชยัภมู ิ       จาํนวน 3 กจิกรรม

1.จงัหวดัสุรินทร ์     จาํนวน 5 กจิกรรม

2.จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 5 กจิกรรม

3.จงัหวดับรุรีมัย ์      จาํนวน 2 กจิกรรม

4.จงัหวดัชยัภมู ิ       จาํนวน 3 กจิกรรม

1.จงัหวดัสุรินทร ์      จาํนวน 4 กจิกรรม

2.จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน  2 กจิกรรม

3.จงัหวดับรุรีมัย ์      จาํนวน 2 กจิกรรม

4.จงัหวดัชยัภมู ิ       จาํนวน 1 กจิกรรม

1.จงัหวดัสุรินทร ์     จาํนวน 2 กจิกรรม

2.จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 2 กจิกรรม

3.จงัหวดับรุรีมัย ์      จาํนวน 1 กจิกรรม

4.จงัหวดัชยัภมู ิ       จาํนวน 3 กจิกรรม

182.1259 ลบ.

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม 

การคา้และการลงทนุ 

การพฒันาดา้นเกษตร การพฒันาดา้นสงัคม การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบริการ การบรหิารจดัการดา้น 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

3. รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑไ์หมเพิม่ขึ้น

4. มลูค่าการส่งออกสนิคา้ชายแดนเพิม่ขึ้น

5. ผูสู้งอายุมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

2. ส่งเสรมิและพฒันาการผลติมนัสาํปะหลงัเพือ่อตุสาหกรรมอาหารและพลงังานทดแทน

3. ส่งเสรมิการเลี้ยงโคเน้ือ กระบอื และแพะ และแปรรูปเชงิคุณภาพ

4. ส่งเสรมิการเรยีนรูสู่้การปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

5. ส่งเสรมิศกัยภาพการผลติและการตลาดผลติภณัฑไ์หม

6. ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ใหไ้ดร้บัความนิยม และบรหิารจดัการใหม้ศีกัยภาพ

7. ส่งเสรมิและพฒันาการคา้การลงทนุ และคา้ชายแดน

8. ส่งเสรมิการพฒันาดา้นสงัคม

1. ผลติภณัฑม์วลรวมกลุม่จงัหวดัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น

2. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

1. ส่งเสรมิการผลติและแปรรูปขา้วหอมมะลิ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

389,503,400

479,522,000

ศูนยก์ลางเกษตรอตุสาหกรรม ผลติภณัฑไ์หม ท่องเทีย่วอารยธรรมขอม การคา้ชายแดน สงัคมเป็นสุข
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

4. ประชาชนดาํรงชวีติอย่างมคุีณภาพ ม ัน่คง และปลอดภยั

2. ส่งเสรมิการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละวฒันธรรม

3. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม

4. พฒันาสงัคม คุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1. ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม

2. สถานทีท่่องเทีย่วมคีวามสมบูรณแ์ละมมีาตรฐาน

3. การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มดุลกบัการพฒันา

1. พฒันาระบบเศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกจิมหภาค

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัชยัภมิู

318,555,400

259,569,400

เศรษฐกจิกา้วหนา้ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม มคุีณภาพอย่างย ัง่ยนื
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิของจงัหวดั

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดันครราชสมีา

445,811,000                

414,296,500                

โคราชเมอืงน่าอยู่ มุง่สู่นวตักรรม และเกษตรอตุสาหกรรม สงัคมปลอดภยั

3. ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วและผลติภณัฑช์มุชน สรา้งและกระจายรายไดสู่้ประชาชนในพื้นที่

รายไดภ้าคการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

4. มสีงัคมคุณภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนื นาํไปสู่เมอืงน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชนมสุีขภาพและ

คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

5. ประชาชนมคีวามรกัสามคัคี ความขดัแยง้ลดลง

2. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง และมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

3. มทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบูรณแ์ละมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการดาํเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง

4. เสรมิสรา้งความม ัน่คงในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัคุกคามและปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ

5. ใหห้น่วยงานภาครฐัมสีมรรถนะสูงอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการ   

ทกุดา้น

1. ผลติภณัฑม์วลรวมภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรของจงัหวดัเพิม่ขึ้น

2. เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน รายไดข้องประชาชนและ

ผูป้ระกอบการเพิม่ขึ้นจากการขนส่งทีม่มีาตรฐาน สะดวกและปลอดภยั
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

2. ส่งเสรมิการผลติสนิคา้การเกษตรและอาหารปลอดภยัไดม้าตรฐาน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดับรุรีมัย ์

385,714,500

339,506,500

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วอารยธรรมขอมและกฬีามาตรฐานโลก เศรษฐกจิม ัน่คง สงัคมสนัตสุิข 9 ดี

1. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอารยธรรมขอม และส่งเสรมิกฬีาสู่มาตรฐานโลก

3. ส่งเสรมิการผลติตามหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4. ส่งเสรมิการผลติและการตลาดผลติภณัฑจ์ากไหมและผลติภณัฑช์มุชน

5. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน

6. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนบรุรีมัยใ์หม้คีวามม ัน่คง ย ัง่ยนื มคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ

2. มถีนนทีเ่ป็นมาตรฐาน การเดนิทางของประชาชนสะดวกและปลอดภยัเพิม่ขึ้น

3. มขีดีความสามารถในการแขง่ขนั อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัเพิม่ขึ้น

1. เป็นเมอืงน่าอยู่ ประชาชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

2. ส่งเสรมิและพฒันาการคา้ การลงทนุ และการท่องเทีย่ว   

3. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

4. ส่งเสรมิและพฒันาการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความม ัน่คง   

5. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติประชาชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. ส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรอนิทรยี ์  

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสุรนิทร ์

313,653,700                

297,165,700                

เมอืงเกษตรอนิทรยี ์ท่องเทีย่ววถิชีมุชน ประชาชนมคุีณภาพชวีติดี

7. มพีื้นทีส่เีขยีวเพิม่มากขึ้น และการตดัไมท้าํลายป่าลดลง

8. แหลง่ตน้นํา้ลาํธารมคีวามอดุมสมบูรณม์ากขึ้น

1. เกษตรกรผลติขา้วเปลอืกหอมมะลไิดเ้พิม่มากขึ้น ประมาณ 1.16 – 1.27 ลา้นตนัขา้วเปลอืก

สรา้งความม ัน่คงใหก้บัระบบเศรษฐกจิในจงัหวดัสุรนิทร์

2. มแีหลง่นํา้สาํหรบัทาํการเกษตรและบรโิภคเพยีงพอ

3. พื้นดนิมคีวามอดุมสมบูรณส์าํหรบัการทาํเกษตร

4. ประชาชนมเีมลด็พนัธุข์า้วอนิทรยีไ์วส้าํหรบัเพาะปลูกมากขึ้น

5. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่การเดนิทางและขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาดไดร้วดเรว็

และปลอดภยัขึ้น

6. การปลูกหมอ่นเลี้ยงไหมมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น ตน้ทนุการผลติลดลง
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 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561* 1,496,934,300 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2562 1,580,699,600 บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2                  473,640,000 บาท

2. จงัหวดัยโสธร                  231,597,200 บาท

3. จงัหวดัศรสีะเกษ                  310,229,700 บาท

4. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ                  218,396,700 บาท

5. จงัหวดัอบุลราชธานี                  346,836,000 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2

281



เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

กลุม่จงัหวดั 

งบประมาณ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 

 งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,580.6996 ลา้นบาท 

  

ส่งเสรมิและ

สนบัสนุน 
การจดัจาํหน่าย 
และการตลาด 

ส่งเสรมิและสนบัสนุน

ปจัจยัการผลติพื้นฐาน 
พฒันาและส่งเสริมการ

สรา้งมลูค่าเพิม่วจิยั 
และนวตักรรม 

ส่งเสรมิและสนบัสนุนการ

จดัจาํหน่ายและการตลาด 
ส่งเสรมิและสนบัสนุน

การพฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว 

พฒันาและส่งเสริม 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 
และนวตักรรม 

ส่งเสรมิและสนบัสนุน

การตลาด 

เป้าหมายที่  : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2  
ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ ยกระดบัคุณภาพ

การผลติและการ

แปรรูป 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการลงทนุ รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดน รอ้ยละ 1 

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว พฒันารูปแบบ นวตักรรม 

สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

กลุ่มโครงการ  โครงการพฒันาและส่งเสริมการคา้การลงทนุในกลุม่จงัหวดั โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตรในกลุม่จงัหวดั 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคท่องเทีย่วและบริการ 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วและบรกิารในกลุม่จงัหวดั 

ส่งเสรมิ

การตลาดดา้น

การท่องเทีย่ว 

กลุม่กจิกรรม 

ดา้นการผลติ การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

การสรา้งมลูค่าเพิม่

และนวตักรรม 

ส่งเสรมิ 

และพฒันา 

ดา้นการตลาด 

5.3450 ลบ. 

ส่งเสรมิและสนบัสนุน 
การผลติ 

26.0922  ลบ. 106.0000 ลบ. 114.8273 ลบ. 

แนวทาง 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2   

จาํนวน 2 กจิกรรม  

ห่วงโซ่คุณค่า 
Value Chain 

63.3500 ลบ. 6.1802 ลบ. 151.8453 ลบ. 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2   

จาํนวน 2 กจิกรรม  

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2   

จาํนวน 1 กจิกรรม  

พฒันาและส่งเสริม 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 
และนวตักรรม 

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2   

จาํนวน 1 กจิกรรม  

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2    

จาํนวน  2 กจิกรรม  

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2   

จาํนวน 5 กจิกรรม  

กลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2   

จาํนวน 2 กจิกรรม  
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เป้าหมายของ

แผนงาน 
บูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,580.6996 ลา้นบาท 

  

 

  

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม

การคา้และการลงทนุ 

1. จงัหวดัศรีสะเกษ

จาํนวน 2 กจิกรรม

2. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

จาํนวน 4 กจิกรรม

3. จงัหวดัอบุลราชธานี

จาํนวน 13 กจิกรรม

264.4327 ลบ. 

ผลผลติ 

เป้าหมายที่  : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทาง 

การพฒันาดา้นเกษตร 

1. จงัหวดัยโสธร

จาํนวน 5 กจิกรรม

2. จงัหวดัศรีสะเกษ

จาํนวน 6 กจิกรรม

3. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

จาํนวน 5 กจิกรรม

4. จงัหวดัอบุลราชธานี

จาํนวน 6 กจิกรรม

369.7729 ลบ. 

จงัหวดั 

งบประมาณ 

การพฒันาดา้นการ

ท่องเทีย่วและบรกิาร 

1. จงัหวดัยโสธร

จาํนวน 2 กจิกรรม

2. จงัหวดัศรีสะเกษ

จาํนวน 1 กจิกรรม

3. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

จาํนวน 1 กจิกรรม

4. จงัหวดัอบุลราชธานี

จาํนวน 7 กจิกรรม

139.2844 ลบ. 

การพฒันาดา้นสงัคม 

1. จงัหวดัยโสธร

จาํนวน 4 กจิกรรม

2. จงัหวดัศรีสะเกษ

จาํนวน 6 กจิกรรม

3. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

จาํนวน 5 กจิกรรม

4. จงัหวดัอบุลราชธานี

จาํนวน 13 กจิกรรม

177.3191 ลบ. 

การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

1. จงัหวดัยโสธร

จาํนวน 3 กจิกรรม

2. จงัหวดัศรีสะเกษ

จาํนวน 2 กจิกรรม

3. จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

จาํนวน 2 กจิกรรม

4. จงัหวดัอบุลราชธานี

จาํนวน 6 กจิกรรม

145.2034 ลบ. 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 

1. จงัหวดัยโสธร

จาํนวน 1 กจิกรรม

2. จงัหวดัศรีสะเกษ

จาํนวน 1 กจิกรรม

3. จงัหวดัอบุลราชธานี

จาํนวน 2 กจิกรรม

11.0471 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจนไม่เกนิ 

รอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ OTOP เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างท ัว่ถงึ 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : สดัส่วนของนกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน  

(O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้  

การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า

การคา้ รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวั 

การลงทนุ รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้

ชายแดน รอ้ยละ 1 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่

ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวั

มลูค่าผลผลติภาคเกษตร   

รอ้ยละ 0.5 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

และบรกิารเพิม่ขึ้น  

รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ ีรอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น  

รอ้ยละ 0.5 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการ

ป้องกนัความเสยีหาย ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง และความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

    - จาํนวนหมู่บา้นสขีาว รอ้ยละ 60 

    - จาํนวนหมู่บา้นสแีดง รอ้ยละ 10        

ตวัชี้วดั : อตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง  

รอ้ยละ 70 

ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความปรองดองในพื้นที ่

ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 60 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. อตัราการขยายตวัดา้นการท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัเพิม่ขึ้น

2. โครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกกบัประชาชนในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 ไดร้บัการพฒันา

3. การคา้ระหว่างประเทศมมีลูค่าสูงขึ้น

4. อตัราพื้นทีก่ารทาํเกษตรและผลผลติการเกษตรเพิม่ขึ้น

5. เชือ่มโยงกบัการบรรลุเป้าประสงคข์องยุทธศาสตรช์าตซิึง่นาํไปสู่ ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื

ตามวสิยัทศันข์องประเทศ ตามแนวนโยบาย 4.0

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2

282,077,200

473,640,000

1. อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเกษตรอนิทรยีเ์พิม่มลู

2. การท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ การคา้ชายแดนไดม้าตรฐานสากล

1. สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตรดว้ยอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์

2. พฒันาสนิคา้และบรกิารทางการท่องเทีย่ว เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว

แบบบูรณาการและส่งเสรมิการตลาด เพือ่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ   

3. สนบัสนุนและส่งเสรมิความเขม้แขง็ใหแ้ก่วสิาหกจิชมุชน สหกรณ์ ผูป้ระกอบการในดา้นการพฒันา

ระบบสารสนเทศ ดา้นการบรหิารจดัการและการพฒันาระบบโลจสิตกิส์

เพือ่เชือ่มโยงธุรกจิการคา้สู่สากล
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. สามารถขบัเคลือ่นวสิยัทศันจ์งัหวดัยโสธรใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ์

2. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

3. ปญัหาตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บัการแกไ้ข

4. มกีารบูรณาการการดาํเนินงานร่วมกนัทกุภาคส่วน

จงัหวดัยโสธร

238,319,900

231,597,200

ยโสธรเมอืงเกษตรอนิทรยี ์เมอืงแห่งวถิอีสีาน

1. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการบรหิารทรพัยากรการเกษตรเป็นเกษตรอนิทรยี์

และเกษตรปลอดภยั ไม่กระทบสิง่แวดลอ้มและใหม้มีลูค่าเพิม่สูงขึ้น   

2. สนบัสนุนและผลกัดนัใหจ้งัหวดัมคีวามโดดเด่น และชดัเจนในฐานะจงัหวดัทีด่าํรง

ความเป็นชมุชนอสีาน  โดยเนน้การรณรงคใ์หค้วามสาํคญักบัวฒันธรรม ค่านิยม และประเพณีอสีาน

ซึง่มกีารผสมผสานกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมสมยัใหม่อย่างกลมกลนื ขยายโอกาสดา้นอดุมศึกษา

ในจงัหวดั   

3. ผลกัดนัใหภ้าคประชาสงัคมมกีารดาํเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ทาํใหเ้กดิ

ความเจรญิกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิอย่างย ัง่ยนื และเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัใหส้ามารถรองรบั

การเปลีย่นแปลงอย่างมปีระสทิธิภาพ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัศรสีะเกษ

411,562,100

310,229,700

ดนิแดนเกษตรปลอดภยั การคา้และการท่องเทีย่วครบวงจร

1. พฒันาสนิคา้เกษตร และการแปรรูปสนิคา้ทางการเกษตรของจงัหวดั (การปศุสตัว,์การประมง,

เกษตรอตุสาหกรรม,พชืเศรษฐกจิ และผลไม)้ ใหม้คีุณภาพ มคีวามปลอดภยัและไดม้าตรฐาน

มุ่งสู่การเป็นตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์สามารถแขง่ขนัได ้รวมท ัง้สามารถลดตน้ทนุภาคการเกษตร

ใหก้บัเกษตรกร 

2. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางสงัคม เสรมิสรา้งสงัคมสุขภาวะ พฒันาคนใหม้คีุณภาพ

ส่งเสรมิการกฬีาสู่ความเป็นเลศิ ปลูกฝงัการอนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม วถิชีมุชน อตัลกัษณ์ 

เชือ่มโยงกบัขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณี

3. เสรมิสรา้งความสมดุล ความหลากหลาย และความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

และคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และพลงังานทางเลอืก

4. เสรมิสรา้งความม ัน่คงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบยีบ และความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง

และลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

5. เสรมิสรา้งระบบบรหิารจดัการภาครฐัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล บนพื้นฐานความพงึพอใจสูงสุด

ของผูร้บับรกิาร
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. มลูค่าการคา้ การลงทนุ และรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกจิมเีสถยีรภาพ

มกีารจา้งงาน และกระจายรายได ้

2. สนิคา้เกษตรปลอดภยัและไดม้าตรฐาน และมมีลูค่าเพิม่จากการแปรรูป เกษตรกรมรีายไดม้ ัน่คง

และพึง่พาตนเองได ้

3. คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น การศึกษามคีุณภาพ ไดร้บับรกิารสาธารณสุขทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน

4. สิง่แวดลอ้มเหมาะสมและมคีวามย ัง่ยนื ปลอดภยัจากมลพษิ

5. สงัคมสงบสุข มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมคีวามม ัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

6. ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการพฒันาจงัหวดั ภายใตก้ารบรหิารจดัการภาครฐั และธรรมาภบิาล

และสามารถปรบัตวัไดเ้ท่าทนักบับรบิทการเปลีย่นแปลงของโลก
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ระดบัรายไดข้องประชาชนเพิม่ขึ้น โดยการสนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมทางการเกษตร

โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2. โครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกบรเิวณชายแดนไดร้บัการพฒันาเพือ่รองรบั

การเตบิโตดา้นการคา้ การลงทนุในอนาคต

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

213,320,200

218,396,700

เมอืงธรรมเกษตร เขตพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง เสน้ทางการคา้สู่อาเซยีน

1. พฒันาศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลแิละสนิคา้เกษตรปลอดภยั ตามแนวทางปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง   

2. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในดา้นการศึกษา

สาธารณสุขและความเขม้แขง็ของสงัคม   

3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  รวมท ัง้ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม    

4. ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  การคา้และการท่องเทีย่ว

5. การสรา้งความเขม้แขง็เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน/OTOP และเสรมิสรา้งขดีความสามารถ

ใหผู้ป้ระกอบการ    

6. การยกระดบัทกัษะบคุลากร แรงงาน สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิ

อย่างเป็นธรรม

7. การเสรมิสรา้งพนัธมติร เชือ่มโยงเศรษฐกจิในภมูภิาค และธุรกจิการคา้ชายแดน

เพือ่เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัอบุลราชธานี

351,654,900

346,836,000

เมอืงน่าอยู่ทนัสมยั ประตูสู่การคา้การลงทนุ ท่องเทีย่วหลายมติ ิเกษตรสู่สากล

1. พฒันาระบบเมอืง โครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภคใหม้คีวามทนัสมยั รองรบัการขยายตวั

จากส่วนกลางและการใชข้วีติของประชาชนในจงัหวดัใหม้คีวามม ัน่คง ปลอดภยัทกุมติ ิ  

2. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลง โดยพฒันาการศึกษา

และสาธารณสุขทีม่คีุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม   

3. ส่งเสรมิและพฒันาใหจ้งัหวดัเป็นเมอืงศูนยก์ลางการประชมุและทางการคา้การลงทนุในภมูภิาค

4. พฒันาการท่องเทีย่วบนฐานวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชมุชนและยกระดบัคุณภาพของบคุลากร

ทางการท่องเทีย่ว   

5. ส่งเสรมิการผลติและแปรรูปสนิคา้เกษตร โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่

เพือ่สรา้งรายไดแ้ละมลูค่าเพิม่   

6. ความม ัน่คงในทกุมติทิ ัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การคา้การลงทนุ อาชพี ฯลฯ

7. การเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. จงัหวดัอบุลราชธานีมโีครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคทีม่คีุณภาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

2. ประชาชนทกุช่วงวยั ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มสุีขภาพทีไ่ดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น มคีุณภาพชวีติทีด่ี

ใชช้วีติอย่างมคีวามสุข ปลอดภยั ภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก

3. การขยายตวัดา้นเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว การคา้การลงทนุ การบรกิาร เกษตรกรรม

และอตุสาหกรรม ในทกุดา้นมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายสู่ประชาชนทกุระดบั 

การเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร GPP ของจงัหวดัอบุลราชธานีเพิม่ขึ้น

4. เมอืงแห่งโอกาสในทกุดา้น (การศึกษา,สุขภาพ,กฬีา,ท่องเทีย่ว,การคา้การลงทนุ,วฒันธรรม ฯลฯ)

5. เมอืงแห่งการคา้ชายแดน (Logistics)

6. เมอืงแห่งเกษตรอนิทรยี์

7. พฒันาระบบเทคโนโลยเีมอืง (Smart City)

8. เมอืงแห่งศูนยก์ลางทางการประชมุ (MICE)

9. เมอืงแห่งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

10. พลงังานทางเลอืกจากขยะมลูฝอย หรอืพลงังานทดแทน

293



งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 2,023,932,500           บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,452,464,800           บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1                 387,950,000 บาท

2. จงัหวดัเชยีงใหม่                 373,933,600 บาท

3. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                 241,550,800 บาท

4. จงัหวดัลาํปาง                 248,571,400 บาท

5. จงัหวดัลาํพนู                 200,459,000 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 1
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จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
งบประมาณป 2562 จํานวน 1,452.4648 ลานบาท 

 

แนวทาง 

กลุมโครงการ 

เปาหมาย : พื้นที่ภูมิภาคนาอยู และมีความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 2
ตัวชี้วัด : เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูมากขึ้นอยางนอยจังหวัดละ 1 เมือง 

งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน 
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลคาการคา รอยละ 1 

กลุมกิจกรรม 

หวงโซคุณคา * 
Value Chain 

กลุมจังหวัด 

ดานการผลิต 
การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการยกระดับและเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการคาชายแดน  

การจัดจําหนาย 

และการตลาด 

สงเสริมการตลาด การคา  
การลงทุน 

ยกระดับการผลิต 

และสรางมูลคาเพิ่ม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 3 กิจกรรม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 2 กิจกรรม 

79.4000 ลบ. 36.2239 ลบ. 5.1103 ลบ. 

พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

จํานวน 2 กิจกรรม 

6.0852 ลบ. 

เปาหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

ดานการผลิต 
การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมสรางสรรคสูสากล  

การจัดจําหนาย 

และการตลาด 

สงเสริมการตลาด การคา  
การลงทุน 

ยกระดับการผลิต 

และสรางมูลคาเพิ่ม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

จํานวน 1 กิจกรรม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 2 กิจกรรม 

3.5410 ลบ. 20.7822 ลบ. 

พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
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จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
งบประมาณป 2562 จํานวน 1,452.4648 ลานบาท 

 

 

- 

 

แนวทาง 

กลุมโครงการ 

เปาหมาย : พื้นที่ภูมิภาคนาอยู และมีความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 2
ตัวชี้วัด : เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูมากขึ้นอยางนอยจังหวัดละ 1 เมือง 

งบประมาณ 

กลุมกิจกรรม 

หวงโซคุณคา * 
Value Chain 

กลุมจังหวัด 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร  
ตัวชี้วดั : อัตราการขยายตัวมูลคาผลผลิตภาคเกษตร รอยละ 0.5  

เพิ่มศักยภาพการผลิต 

พัฒนาปจจัยการผลิตพื้นฐาน 

สงเสริมและพัฒนา
ดานการตลาด 

สงเสริมการตลาด สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 2 กิจกรรม 

2.0000 ลบ. 62.7342 ลบ. 

ยกระดับคุณภาพ
การผลิตและ 
การแปรรป

โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพภาคการทองเทีย่วและบริการ  
ตัวชี้วดั : รายไดจากการทองเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 10 

พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

สงเสริม
การตลาดดาน
การทองเที่ยว 

ประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว 

สงเสริมกิจกรรม 

การทองเที่ยว 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

82.8169 ลบ. 13.4612 ลบ. 8.4286 ลบ. 

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินคา
และบริการดานการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ทั้งในและตางประเทศ 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

พัฒนาเทคโนโลย ี
ดานการทองเที่ยว 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

0.2662 ลบ. 

เปาหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

สงเสริม   

การตลาดดาน 

การทองเที่ยว 

ประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว 

สงเสริมกิจกรรม 

การทองเที่ยว 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

จํานวน 2 กิจกรรม 

21.0053 ลบ. 13.6367 ลบ. 

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินคา
และบริการดานการทองเที่ยว 

โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

พัฒนาบุคลากร 
ดานการทองเที่ยว 
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จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณป 2562 จํานวน 1,452.4648 ลานบาท 

เปาหมาย : พื้นที่ภูมิภาคนาอยู และมีความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 2
ตัวชี้วัด : เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูมากขึ้นอยางนอยจังหวัดละ 1 เมือง 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ตัวชี้วัด : จํานวนวันที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 98 ของจํานวนวัน 
ตัวชี้วัด : พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น รอยละ 0.01 

แนวทาง 

กลุมโครงการ 

งบประมาณ 

กลุมกิจกรรม 

หวงโซคุณคา * 
Value Chain 

กลุมจังหวัด 

เปาหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

อนุรักษและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สงเสริม พัฒนา การมีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การจัดการแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชน 

สงเสริมพัฒนาองคความรู 
ดานสิ่งแวดลอม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1  
จํานวน 1 กิจกรรม 

11.3367 ลบ. 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือ  

อนุรักษและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สงเสริม พัฒนา การมีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การจัดการแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชน 

สงเสริมพัฒนาองคความรู 
ดานสิ่งแวดลอม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 2 กิจกรรม 

4.5398 ลบ. 11.5818 ลบ. 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 

พัฒนาระบบการใหบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

สงเสริมพัฒนาองคความรู 
และการบริหารจัดการ 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จํานวน 1 กิจกรรม 

5.0000 ลบ. 

พัฒนาศักยภาพคน 

โครงการบริหารจัดการ  

แนวทางที่ 1.1.4 : การพัฒนาดานสังคม  
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ไมนอยกวา รอยละ 88 
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เปาหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณป 2562 จํานวน 1,452.4648 ลานบาท 

 

แนวทาง 

เปาหมาย : พื้นที่ภูมภิาคนาอยู และมคีวามสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิม่ขึ้น รอยละ 2
ตัวชี้วัด : เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมอืงนาอยูมากขึ้นอยางนอยจังหวัดละ 1 เมอืง 

จังหวัด 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิ่มศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน 

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลคาการคา 
 รอยละ 1 
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวการคาชายแดน 
รอยละ 1 

1 จังหวัดเชียงใหม 
   จํานวน  4  กิจกรรม  

2 จังหวัดแมฮองสอน    

   จํานวน 1  กิจกรรม  

3 จังหวัดลําพูน 

   จํานวน  1  กิจกรรม 

43.5998 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพ 

ภาคการเกษตร 
ตัวชี้วัด :  อัตราการขยายตวัมูลคาผลผลิต
ภาคเกษตร รอยละ 0.5 

1 จังหวัดเชียงใหม 
   จํานวน  5  กิจกรรม  

2 จังหวัดลําปาง 
   จํานวน  1  กิจกรรม 

3 จังหวัดลําพูน 
   จํานวน  5  กิจกรรม 

188.0921 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพ 

ภาคการทองเที่ยวและการบริการ 
ตัวชี้วัด : รายไดจากการทองเที่ยว 
และบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 10 

1 จังหวัดเชียงใหม 
   จํานวน  3  กิจกรรม  

2 จังหวัดแมฮองสอน    
   จํานวน  5  กิจกรรม  

3 จังหวัดลําปาง 
   จํานวน  2  กิจกรรม 

4 จังหวัดลําพูน 

   จํานวน  1  กิจกรรม 

261.1040 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพัฒนาดานสังคม 

ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยูใตเสนความยากจน  
ไมเกินรอยละ 10 
ตัวชี้วัด : รายไดจากการจําหนายสินคา 
OTOP เพิ่มขึ้น รอยละ 15 
ตัวชี้วัด : จํานวนผูมีรายไดนอยลดลง  
รอยละ 1 
ตัวชี้วัด : ประชาชนไดรับบริการสุขภาพ 

อยางทั่วถึง  
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
ไมนอยกวารอยละ 88 

1 จังหวัดเชียงใหม 
   จํานวน  6  กิจกรรม  

2 จังหวัดแมฮองสอน    

   จํานวน  7  กิจกรรม  

3 จังหวัดลําปาง 
   จํานวน  3  กิจกรรม 
4 จังหวัดลําพูน 

   จํานวน  3  กิจกรรม 

449.1472 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบริหารจัดการ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี  
รอยละ 77 
ตัวชี้วัด : พื้นที่ปาไม เพิ่มขึ้นรอยละ 0.01 
ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสีย
อันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
รอยละ 15 
ตัวชี้วัด : การใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น  
รอยละ 0.5 
ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติไดรับ 
การปองกันความเสียหายไมนอยกวา 
รอยละ 60 

1 จังหวัดเชียงใหม 
  จํานวน  5  กิจกรรม  

2 จังหวัดแมฮองสอน    

  จํานวน  2  กิจกรรม  

3 จังหวัดลําปาง 
  จํานวน  1  กิจกรรม 

4 จังหวัดลําพูน 

  จํานวน  1  กิจกรรม 

92.5877 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรักษาความมั่นคง 
และความสงบ 

ตัวชี้วัด : การปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 
 - จํานวนหมูบานสีขาว รอยละ 60 
 - จํานวนหมูบานสีแดง รอยละ 10 
ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง  
รอยละ 70 
ตัวชี้วัด : ความสําเร็จในการสราง 
ความปรองดองในพื้นที่ ไมนอยกวารอยละ 60 

1 จังหวัดเชียงใหม 
   จํานวน  4  กิจกรรม  

2 จังหวัดแมฮองสอน    

   จํานวน  3  กิจกรรม  

29.9840 ลบ. 

การพฒันาดานอุตสาหกรรม การคา
และการลงทุน 

การพฒันาดานการทองเที่ยว 
และบริการ 

การพฒันาดานเกษตร การพฒันาดานสังคม การบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การรักษาความมั่นคงและความสงบ ผลผลิต 

งบประมาณ 
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1. การท่องเทีย่ว ธุรกจิการเกษตร การคา้การลงทนุ ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

เตบิโตอย่างต่อเน่ือง

2. อตัลกัษณข์องวฒันธรรมลา้นนาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไดร้บัการส่งเสรมิเพือ่เพิม่คุณค่าทางเศรษฐกจิ

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการบรหิารจดัการ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู อย่างมส่ีวนร่วม

เอื้อต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

4. มกีารยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่ว พฒันามาตรฐานสนิคา้และบรกิาร พฒันาบคุลากร

และโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการท่องเทีย่ว

5. มกีารพฒันามาตรฐานและส่งเสรมิมลูค่าเพิม่สนิคา้ ผลติภณัฑ ์พฒันาบคุลากรและเครอืขา่ย

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคา้ การลงทนุ และการคา้ชายแดน ตลอดจนการพฒันาตลาด

ท ัง้ในและต่างประเทศ

6. มกีารพฒันาบคุลากร เครอืขา่ย และโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการเกษตร พฒันาการตลาด

และการแปรรูปสนิคา้เกษตรใหม้มีลูค่าเพิม่

7. มกีารจดัการมลพษิอย่างเป็นระบบ และเตรยีมความพรอ้มจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

และสาธารณภยั

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

424,048,200

387,950,000

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว การคา้ การลงทนุสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวฒันธรรมลา้นนา 

สงัคมน่าอยู่ สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื

1. พฒันาเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วสู่สากล

2. เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัดา้นการเกษตร การคา้ และการลงทนุ

3. เชือ่มโยงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่สรา้งคุณค่าทางสงัคม

และมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ   

4. ฟ้ืนฟูและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่สนบัสนุนการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

5. พฒันาและเชื่อมโยงระบบโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิตกิสเ์พือ่การท่องเทีย่ว การคา้ การลงทนุ

ระหว่างภูมภิาค
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1. เศรษฐกจิสมดุล และขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยจงัหวดัมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

ส่งผลต่อรายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืนในจงัหวดัและมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) สูงขึ้น

2. สงัคมน่าอยู่ ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีเน่ืองจากอตัราการว่างงานลดลง ประชากรมอีาชพี

และรายไดเ้พิม่ขึ้น ส่งผลใหจ้าํนวนประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจนลดลง

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูและคงอยู่อย่างย ัง่ยนื

จงัหวดัมพีื้นทีป่่าไมเ้พิม่ขึ้น คุณภาพสิง่แวดลอ้มดขีึ้นตามลาํดบั

4. การบรหิารจดัการภาครฐัมคีวามทนัสมยั และมธีรรมาภบิาล เป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัเชียงใหม่

678,232,700

373,933,600

นครแห่งชวีติและความม ัง่ค ัง่

1. ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางท่องเทีย่วและบรกิารสากล

2. ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้การลงทนุและการคมนาคมขนส่ง

3. ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นเมอืงแห่งเกษตรปลอดภยั

4. ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการศึกษาระดบัภมูภิาค

5. ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการแพทยแ์ละบรกิารสุขภาพ

6. ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นเมอืงแห่งความหลากหลายทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
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5. เกดิการบูรณาการร่วมกนัในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ การคา้มนุษยจ์ากทกุภาคส่วน

6. หมูบ่า้นชายแดน หมูบ่า้นพฒันาเพือ่ความม ัน่คงของจงัหวดัแมฮ่่องสอนไดร้บัการส่งเสรมิ

ใหเ้ป็นกลไกหลกัในการสรา้งความม ัน่คงใหก้บัประเทศ

8. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

9. แกไ้ขปญัหาหมอกควนัไฟป่า

1. แหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศธรรมชาต ิและดา้นศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัแมฮ่่องสอนไดร้บัการพฒันา

2. มลูค่าการคา้ชายแดนของจงัหวดัแมฮ่่องสอนขยายตวัเพิม่มากขึ้น มจีาํนวนผูป้ระกอบการ

และการลงทนุในพื้นทีช่ายแดนเพิม่ขึ้น รวมท ัง้ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึ้น

3. ประชาชนจงัหวดัแมฮ่่องสอนไดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึ้น และสามารถยกระดบัรายได ้

ของครวัเรอืนตกเกณฑ ์จปฐ. ตลอดจนส่งเสรมิการเขา้ถงึบรกิารภาครฐัอย่างท ัว่ถงึ

4. ทรพัยากรธรรมชาต ิพื้นทีลุ่ม่นํา้ ปญัหาหมอกควนัไฟป่า และปญัหาขยะมลูฝอยในจงัหวดั

ไดร้บัการปกป้องดูแลและแกไ้ขโดยอาศยัการมส่ีวนร่วมของของทกุภาคส่วน

7. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

279,024,900                

241,550,800                

เมอืงแห่งการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์เปิดประตูสู่ตะวนัตก ยกระดบัคุณภาพชวีติ  พฒันาเศรษฐกจิ

ใหย้ ัง่ยนื บนพื้นฐานแห่งความพอเพยีง

1. พฒันาแมฮ่่องสอนเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์น่าอยู่ และปลอดภยั

2. เชื่อมโยงระบบ Logistics การคา้การลงทนุ และการสรา้งความสมัพนัธก์บักลุม่จงัหวดั

และประเทศเพือ่นบา้นดา้นทศิตะวนัตก

3. พฒันาระบบเศรษฐกจิสรา้งสรรคบ์นพื้นฐานแห่งความพอเพยีง

4. ขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรสู่ิชมุชน

5. พฒันาสงัคมใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ตีามวถิวีฒันธรรมทอ้งถิน่ และเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

6. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื
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8. สนบัสนุนส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วนในสงัคมมกีารดาํเนินงานการบรหิารจดัการในทกุระดบัใหโ้ปร่งใส

และเป็นธรรมภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

1. สรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยเนน้ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว การคา้การลงทนุ และการเกษตร

 ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที ่และแกไ้ขปญัหาความยากจนของประชาชนจงัหวดัลาํปาง

2. พฒันาคุณภาพคุณภาพชวีติของประชาชนจงัหวดัลาํปางทกุกลุม่ทกุช่วงวยั

3. จงัหวดัลาํปางเป็นสงัคมทีม่ ัน่คง ประชาชนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิภายใตก้ลไกการเชื่อมประสาน

ความสมัพนัธป์รองดองทีม่ปีระสทิธภิาพ

4. สรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาตใิหอ้ดุมสมบูรณ ์สู่วถิกีารดาํรงชวีติทีย่ ัง่ยนืของประชาชนและคุณภาพ

ทีด่ขีองสิง่แวดลอ้ม

7. เสรมิสรา้งพฒันาขดีความสามารถในการรกัษาชวีติทรพัยส์นิและความม ัน่คงของคนในจงัหวดั

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัลาํปาง

397,717,400

248,571,400

ลาํปางเมอืงน่าอยู่ นครแห่งความสุข

1. สนบัสนุนอาํนวยความสะดวกและเสรมิสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการพฒันาเศรษฐกจิภายในจงัหวดั

2. พฒันายกระดบัขดีความสามารถในการประกอบการของวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม

และวสิาหกจิชมุชน ใหม้ปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก

3. ส่งเสรมิและพฒันาช่องทางจดัจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ละบรกิารของวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม

และวสิาหกจิชมุชน ทัง้ภาคผลติ ภาคบรกิารและพาณิชยกรรมท ัง้ภายในและภายนอกประเทศ

4. ส่งเสรมิใหม้กีารผลติและจาํหน่ายสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล สรา้งมลูค่าเพิม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดท ัง้ภายในและต่างประเทศ

5. กาํหนดนโยบายจดัทาํแผนงานเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาพื้นทีข่องจงัหวดัใหก้า้วสู่

ความเป็นศูนยก์ลางโลจสิตกิสข์องภาคเหนือตอนบน

6. พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมลาํปางใหม้คีวามเขม้แขง็ มภีมูคุิม้กนั รกัวฒันธรรมทอ้งถิน่และ

ถิน่กาํเนิดตามวถิลีาํปาง โดยดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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2. การเตบิโตของรายไดข้องครวัเรอืน (Household Income) และการจา้งงาน (Employment)

ทีเ่กดิจากการพฒันาสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้บัการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัและเทคโนโลยี

3. การเตบิโตของรายไดข้องครวัเรอืน (Household Income) และการจา้งงาน (Employment)

ทีเ่กดิจากการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิประสบการณว์ฒันธรรม

4. การพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนทกุช่วงวยั (ปฐมวยั แรงงาน ผูสู้งอายุ และ ผูด้อ้ยโอกาส)

5. เพือ่อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่เป็นฐานการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

2. สรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้เกษตรดว้ยมาตรฐานความปลอดภยั อย่างปราดเปรื่อง

3. สรา้งมลูค่าเพิม่และกระจายรายไดจ้ากการท่องเทีย่วในจงัหวดัลาํพนู บนฐานวฒันธรรมอย่างย ัง่ยนื

4. ยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนในจงัหวดัลาํพนู อย่างเท่าเทยีม

5. อนุรกัษแ์ละจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อย่างสมดุล

6. พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ยกระดบัสรรถนะของบคุลากรใหม้คุีณภาพ

บูรณาการการทาํงานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน เพือ่ยกระดบั

ความสามารถในการแขง่ขนัของจงัหวดั

1. การเตบิโตของรายไดข้องครวัเรอืน (Household Income) และการจา้งงาน (Employment)

ทีเ่กดิจากการพฒันาสนิคา้หตัถกรรมดว้ยความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

1. ส่งเสรมิ ยกระดบั และพฒันาหตัถกรรมในจงัหวดัลาํพนู ดว้ยนวตักรรมอย่างสรา้งสรรค์

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัลาํพนู

244,909,300

200,459,000

เมอืงแห่งความสุข บนความพอเพยีง

369



งบประมาณรายจา่ย ปี 2561 * 1,980,468,800           บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,450,732,700           บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2                 424,045,000 บาท

2. จงัหวดัเชียงราย                 340,983,200 บาท

3. จงัหวดัน่าน                 243,355,500 บาท

4. จงัหวดัพะเยา                 233,048,000 บาท

5. จงัหวดัแพร่                 209,301,000 บาท

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุ่มจงัหวดั ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2
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เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 

งบประมาณปี 2562จาํนวน 1,450.7327 ลา้นบาท 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.1:เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรมการคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั:อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั :อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดน รอ้ยละ 1 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

โครงการบูรณาการการคา้ การลงทนุ 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั:อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั :เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมลูค่าเพิม่ 

และนวตักรรม 

กลุม่กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดั 

5.2500 ลบ. 
งบประมาณ 

แนวทางที่ 1.1.2: เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั: อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตรรอ้ยละ 0.5 

โครงการเพิม่ขดีในการแขง่ขนัการเกษตรระดบัภมูภิาค โครงการบูรณาการการท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดั

การจดัจาํหน่าย 

และการตลาด 

การพฒันาดา้นการผลติ การพฒันาการสรา้ง

มลูค่าเพิม่และนวตักรรม 
การพฒันาการจดั

จาํหน่ายและการตลาด 

แนวทางที่ 1.1.3: เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั:รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 
จาํนวน 3 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

10.5400 ลบ. 

  ส่งเสรมิและพฒันา       

ดา้นการตลาด 
พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

     พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้

และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

ส่งเสรมิการตลาด          

ดา้นการท่องเทีย่ว 

การพฒันาดา้นปจัจยั

การผลติพื้นฐาน 
การพฒันาการสรา้ง

มลูค่าเพิม่วจิยัและ

นวตักรรม 

การพฒันาการจดั

จาํหน่ายและการตลาด 
การพฒันาแหลง่

ท่องเทีย่วและบรกิาร 
การพฒันาสรา้ง

มลูค่าเพิม่และนวตักรรม 
การพฒันาการตลาด 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 จาํนวน 2 
กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 จาํนวน 1 
กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 จาํนวน 1 
กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 จาํนวน 2 
กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 จาํนวน 1 
กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

75.3378 ลบ. 60.3240 ลบ. 9.2000 ลบ. 53.5630 ลบ. 59.2223 ลบ. 29.7732 ลบ. 8.0000 ลบ. 

เพิม่ศกัยภาพการผลติ 
    ยกระดบัคุณภาพการผลติ  

และการแปรรูป 
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เป้าหมาย 

ของแผนงานบูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,450.7327ลา้นบาท 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.1.4 :การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

กลุม่โครงการ 

หว่งโซ่คณุค่า 
Value Chain 

โครงการบรหิารจดัการ 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร พฒันาศกัยภาพคน 

กลุม่กจิกรรม 

จงัหวดัและ

กลุม่จงัหวดั 

งบประมาณ 

เป้าหมาย : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั:อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั:เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั: จาํนวนวนัทีป่รมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็เฉลีย่รายวนัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 98ของจาํนวนวนั 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไมเ้พิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ส่งเสรมิพฒันาองคค์วามรูแ้ละการ

บรหิารจดัการ 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 
จาํนวน 1 กจิกรรม 

5.0000 ลบ. 

โครงการบูรณาการสิง่แวดลอ้มและสาธารณภยั 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาต ิ 
และสิง่แวดลอ้ม         ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

12.2392 ลบ. 

 ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการบรหิาร 

จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาคนและบรหิารจดัการ 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2
จาํนวน 1 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2
จาํนวน 2 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2
จาํนวน 1 กจิกรรม 

67.9586 ลบ. 27.6369 ลบ. 
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เป้าหมายของแผนงาน 

บูรณาการ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 

งบประมาณปี 2562จาํนวน 1,450.7327 ลา้นบาท 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แนวทาง 

ผลผลติ 

งบประมาณ 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม 

การคา้และการลงทนุ 

เป้าหมาย : พื้นทีภู่มภิาคน่าอยู่และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั:เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

จงัหวดั 

แนวทางที่ 1.1.1 :เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรมการคา้ การลงทนุ  

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการลงทนุ 

รอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้

ชายแดน รอ้ยละ 1 

 

 

การพฒันาดา้นเกษตร 

1. จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 2 กจิกรรม 

2. จงัหวดัน่าน จาํนวน 15 กจิกรรม 

3. จงัหวดัพะเยา จาํนวน 18 กจิกรรม 

4. จงัหวดัแพร่ จาํนวน 6 กจิกรรม 

 

235.6549 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.2:เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั:อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติ 

ภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

 

1. จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 4 กจิกรรม 

2. จงัหวดัน่าน จาํนวน 27 กจิกรรม 

3. จงัหวดัพะเยา จาํนวน 9 กจิกรรม 

4. จงัหวดัแพร่ จาํนวน 5 กจิกรรม 

 

349.5234 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั: รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร

เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

 

1. จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัน่าน จาํนวน 13 กจิกรรม 

3. จงัหวดัพะเยา จาํนวน 13 กจิกรรม 

4. จงัหวดัแพร่ จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

146.9890 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.4 :การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดัที่ : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง รอ้ย

ละ 1 

ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ 

อย่างท ัว่ถงึ  

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิาร

จดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ย

กวา่ รอ้ยละ 88 

 

การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 

1. จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 5 กจิกรรม 

2. จงัหวดัน่าน จาํนวน 9 กจิกรรม 

3. จงัหวดัพะเยา จาํนวน 3 กจิกรรม 

4. จงัหวดัแพร่ จาํนวน 4 กจิกรรม 

 

แนวทางที่ 1.1.5:การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั: จาํนวนวนัทีป่รมิาณฝุ่ นละอองขนาด

เลก็เฉลีย่รายวนัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 

98 ของจาํนวนวนั 

ตวัชี้วดั:พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั: ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี

อนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 

รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาตไิดร้บั

การป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

60 

 

1. จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 3 กจิกรรม 

2. จงัหวดัน่าน จาํนวน 13 กจิกรรม 

3. จงัหวดัพะเยา จาํนวน 3 กจิกรรม 

4. จงัหวดัแพร่ จาํนวน 3 กจิกรรม 

 

123.3902 ลบ. 

แนวทางที่ 1.1.6:การรกัษาความมัน่คง 

และความสงบ 

ตวัชี้วดั:การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาวรอ้ยละ 60 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดงรอ้ยละ 10  

ตวัชี้วดั :อตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง รอ้ย

ละ 70 

 

1. จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 1 กจิกรรม 

2. จงัหวดัน่าน จาํนวน 4 กจิกรรม 

3. จงัหวดัพะเยา จาํนวน 4 กจิกรรม 

4. จงัหวดัแพร่ จาํนวน 2 กจิกรรม 

 

42.4068 ลบ. 

การพฒันาดา้นสงัคม การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 

128.7234 ลบ. 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. มกีารเชื่อมโยงเศรษฐกจิและสงัคม พื้นทีจ่งัหวดัในกลุม่จงัหวดัและกลุม่ประเทศในอนุภมูภิาค

ลุม่นํา้โขง (GMS)

2. มกีารเพิม่มลูค่าสนิคา้การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพในพื้นที่

เช่น ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม ้เป็นตน้ โดยเนน้การพฒันาแบบครบวงจร 

ประสทิธภิาพในการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั ลดตน้ทนุการผลติ การแปรรูป/

บรรจภุณัฑ ์การวจิยัพฒันา และการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

เพือ่ไปเชื่อมโยงกบัตลาด

3. มกีารท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์วฒันธรรมและสุขภาพ เชื่อมโยงในกลุม่จงัหวดั ระหว่างกลุม่จงัหวดั

และประเทศในกลุม่ GMS และประชาคมอาเซยีน (AC) และมบีคุลากรและสถานทีท่่องเทีย่ว

ทีไ่ดม้าตรฐาน

4. กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 มฐีานทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณแ์ละการจดัการ

สิง่แวดลอ้มทีด่ ีทัง้ดนิ นํา้ ป่าไม ้หมอกควนั รวมถงึการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัแกไ้ขปญัหา

ภยัธรรมชาตโิดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนภาคีเครอืขา่ย

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2

316,458,000

424,045,000

ประตูการคา้สากล โดดเด่นวฒันธรรมลา้นนา สนิคา้เกษตรปลอดภยั  ประชาชนร่วมใจอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

1. ส่งเสรมิพฒันาเศรษฐกจิ การคา้การลงทนุ การท่องเทีย่ว และโลจสิตกิสเ์ชื่อมโยงสู่สากล

ใหม้กีารขยายตวัเพิม่ขึ้น

2. ส่งเสรมิพฒันาการและสรา้งความเขม้แขง็ใหภ้าคเกษตร อตุสาหกรรม เพือ่เพิม่มลูค่า

3. พฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษว์ฒันธรรม อารยธรรมแห่งลา้นนาตะวนัออก

ดาํรงไวซ้ึง่ศิลปวฒันธรรมและวถิชีวีติทีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณแ์ละส่งเสรมิสุขภาพ

4. อนุรกัษ ์พฒันา และส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ใหม้คีวามสมบูรณ ์ดาํรงฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงแห่งการคา้ การลงทนุ การเกษตร และการท่องเทีย่วรุ่งเรอืงดว้ยวฒันธรรมลา้นนา

ประชาชนอยู่เยน็เป็นสุข

1. เพือ่สรา้งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยเนน้การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการคา้

การลงทนุ บรกิาร โลจสิตกิส ์การเกษตร การท่องเทีย่ว และวฒันธรรม เชื่อมโยงกลุม่จงัหวดั

กลุม่อาเซยีน + 6 และ GMS

2. เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น โดยการนอ้มนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นแนวทางหลกัในการสรา้งภมูคุิม้กนัในการสรา้งคน สงัคมทีม่คุีณภาพ

3. เพือ่สรา้งสมดุลของระบบนิเวศและการพฒันาเมอืงใหน่้าอยู่ เพือ่ใหป้ระชาชนอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่ี

และมคุีณภาพ

4. เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในพื้นทีป่กตแิละแนวชายแดน

1. เกดิการจา้งงานของแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัเชยีงราย

2. เกดิการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเดมิและเพิม่แหลง่ท่องเทีย่วใหม่

3. เกดิการกระจายรายไดใ้นพื้นทีจ่งัหวดัเชยีงราย

4. เกดิการสรา้งอาชพีในชมุชน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัเชียงราย

572,848,600               

340,983,200               
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงแห่งความสุข  เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ธรรมชาตสิมบูรณ ์การเกษตรม ัง่ค ัง่ ชมุชนเขม้แขง็

ท่องเทีย่วย ัง่ยนื

1. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พฒันาทรพัยากรการผลติทางการเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตรโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน   

2. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเสรมิสรา้งศกัยภาพเศรษฐกิจการคา้ การลงทนุ และการท่องเทีย่ว

กระจายความเจรญิดา้นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั  

3. พฒันาและส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีไดร้บัการดูแลดา้นสุขภาพอย่างเสมอภาค

และท ัว่ถงึ มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มกีารศึกษาและสุขอนามยัทีด่ ีมคีวามเป็นอยู่ทีด่ี

สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติชมุชนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและแนวทางประชารฐั  

4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนดว้ยองคค์วามรู ้ การมสี่วนร่วม การสรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมอืของทกุภาคส่วน   

5. พฒันาการท่องเทีย่วใหเ้กิดความย ัง่ยนืตามศกัยภาพของพื้นทีแ่ละความพรอ้มของประชาชน

6. พฒันาดา้นการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชวีติของคนในชมุชนใหเ้กินค่าเฉลีย่ของประเทศ

เดก็และเยาวชนตอ้งไดร้บัการศึกษาทีม่มีาตรฐาน เขา้ศึกษาต่อไดอ้ย่างเสมอภาคและท ัว่ถงึ   

7. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความสมัพนัธช์ายแดน วางระบบบรหิารจดัการทีด่เีพือ่เตรยีม

ความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

1. มคีวามม ัน่คงทางเศรษฐกิจ ใชอ้งคค์วามรูแ้ละผลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงมาต่อยอด

เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่เศรษฐกิจได ้

2. มชีมุชนตน้นํา้ทีม่จีติสาํนึกในการอนุรกัษ ์สมาชกิชมุชนตระหนกัในคุณค่าทรพัยากร

3. ผลผลติทางการเกษตรมคีวามพอเพยีงต่อการบรโิภค และใชท้รพัยากรการเกษตร

อย่างมปีระสทิธิภาพ

4. เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงทีส่ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างย ัง่ยนื

5. การสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและสงัคม

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดัน่าน

517,410,500

243,355,500
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

แหลง่ผลติเกษตรปลอดภยั สงัคมเขม้แขง็ภายใตก้ารเป็นประชาคมอาเซยีน

1. พฒันาผลผลติเกษตรปลอดภยัในพื้นทีเ่ป้าหมายเดมิและขยายในพื้นทีเ่ป้าหมายใหม่

เพือ่การส่งออก

2. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น

และขยายมลูค่าการคา้ชายแดน

3. ส่งเสรมิและพฒันาการเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์เรยีนรูว้ถิชีมุชนในแนวทาง

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์

4. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนตระหนกัถงึอตัลกัษณแ์ละมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามม ัน่คง

ชมุชนเขม้แขง็และอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพิม่ทกัษะและสมรรถนะของการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม

5. ส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมส่ีวนร่วม

6. ส่งเสรมิความม ัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของมลูค่าผลผลติการเกษตรทีส่าํคญัของจงัหวดั

2. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาเมอืง

4. รอ้ยละของประชาชนทีม่ไีฟฟ้าและประปาใชอ้ย่างเพยีงพอ (ความจาํเป็นข ัน้พื้นฐาน)

5. ระดบัคุณภาพชวีติของครวัเรอืนทีผ่่านเกณฑค์วามจาํเป็นพื้นฐาน

6. ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของชมุชนสขีาว

8. รอ้ยละของครวัเรอืนในพื้นทีจ่งัหวดัพะเยาทีม่คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัพะเยา

327,786,900

233,048,000
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 * บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงเศรษฐกจิม ัน่คง ชมุชนเขม้แขง็ ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีและมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบูรณ์

1. ส่งเสรมิและพฒันาแหลง่นํา้สมบูรณ ์เกษตรปลอดภยั เศรษฐกจิชมุชนด ีมกีารคมนาคมทีส่ะดวก

เพือ่สรา้งมลูค่า

2. ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

3. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น

4. ส่งเสรมิความม ัน่คงภายใน อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1. บูรณาการการพฒันาในมติพิื้นที ่(Area Based) แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหป้ระชาชนมชีวีติความเป็นอยู่ดขีึ้น

2. ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ มกีารบูรณาการประสานการปฏบิตังิานเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาล

ไปสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นทีใ่นทกุระดบัไดอ้ย่างใกลช้ดิและมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหก้ารบรหิารราชการ

เกดิผลสมัฤทธิ์ในภารกจิของรฐั

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัแพร่

245,964,800

209,301,000
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 1,880,637,100           บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,670,740,000           บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง 1                 484,362,100 บาท

2. จงัหวดัตาก                 254,770,800 บาท

3. จงัหวดัพษิณุโลก                 254,796,900 บาท

4. จงัหวดัเพชรบูรณ์                 255,501,300 บาท

5. จงัหวดัสุโขทยั                 200,406,200 บาท

6. จงัหวดัอตุรดติถ์                 220,902,700 บาท

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนลา่ง 1
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จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  
งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1, .  ลา้นบาท 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

เป้าหมาย : พนืทภีูมภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 
ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลยีเพมิขนึ รอ้ยละ 
ตวัชีวดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทไีดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขนึอย่างนอ้ยจงัหวดัละ  เมอืง 

งบประมาณ 

แนวทางท ี . .  : เพมิศกัยภาพอตุสาหกรรม การคา้ การลงทุน 
ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าการลงทุน รอ้ยละ  

กลุ่มกจิกรรม 

หว่งโซ่คุณคา่  
Value Chain

กลุ่มจงัหวดั 

ดา้นการผลติ 
การสรา้งมูลค่าเพมิ 
และนวตักรรม 

โครงการสง่เสริมศกัยภาพการคา้ การลงทนุ  
ยกระดบัโครงข่ายการขนสง่คมนาคมและระบบโลจสิติกส ์

การจดัจาํหน่าย 
และการตลาด 

พฒันาโครงข่ายคมนาคม 
และระบบโลจสิตกิส ์

ส่งเสรมิประชาสมัพนัธ ์
และช่องทางการตลาด 

เพมิศกัยภาพการแข่งขนั 
เชงินวตักรรมเชงิสรา้งสรรค ์

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง  
จาํนวน  กจิกรรม 

.  ลบ. 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทางท ี . .  : เพมิศกัยภาพภาคการท่องเทยีวและบรกิาร  
ตวัชีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเทยีวและบริการเพมิขนึ รอ้ยละ  

โครงการสรา้งสรรคก์ารทอ่งเทียวและบริการมูลค่าสูง 
บนฐานนิเวศและประวตัิศาสตร ์

พฒันาแหล่งท่องเทยีว 
พฒันารูปแบบ นวตักรรม สินคา้
และบริการดา้นการท่องเทยีว 

ส่งเสริมการตลาด 
ดา้นการท่องเทยีว 

ส่งเสรมิและพฒันา 
แหล่งท่องเทยีว 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาด 
และประชาสมัพนัธ ์

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง  
จาํนวน  กจิกรรม 

.  ลบ. 

ส่งเสรมิและพฒันารูปแบบกจิกรรม 
การท่องเทยีว 
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จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  
งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1, .  ลา้นบาท 

 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

เป้าหมาย : พนืทภีูมภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 
ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลยีเพมิขนึ รอ้ยละ 
ตวัชีวดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทไีดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขนึอย่างนอ้ยจงัหวดัละ  เมอืง 

งบประมาณ 

แนวทางท ี . .  : การพฒันาดา้นสงัคม  
ตวัชีวดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบริหารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  

กลุ่มกจิกรรม 

หว่งโซ่คุณคา่  
Value Chain

กลุ่มจงัหวดั 

พฒันาระบบการใหบ้รกิาร พฒันาศกัยภาพคน 

โครงการเสริมสรา้งความมนัคงและยกระดบัคุณภาพชีวติ 

ยกระดบัคุณภาพชีวติ 

พฒันาและยกระดบัการใหบ้รกิาร ยกระดบัคุณภาพชวีติอย่างต่อเนือง 
พฒันาองคค์วามรู ้

และทกัษะความสามารถการใหบ้รกิาร 

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง  
จาํนวน  กจิกรรม 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทางท ี . .  : การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม  
ตวัชีวดั : พนืทเีสยีงจากภยัธรรมชาติไดร้บัการป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  

โครงการอนุรกัษฟ์ืนฟแูละจดัการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาติสงิแวดลอ้ม 

5.0000 ลบ. 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 
และสงิแวดลอ้ม 

ฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสงิแวดลอ้ม 

ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วม 
ในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

ส่งเสรมิการอนุรกัษแ์ละป้องกนั
ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ
อย่างต่อเนือง 

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง  
จาํนวน  กจิกรรม 

.  ลบ. 

ส่งเสรมิการฟืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ 
และสงิแวดลอ้ม 
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เป้าหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  
งบประมาณปี 2562 จาํนวน , .  ลา้นบาท 

  

แนวทาง 

เป้าหมาย : พนืทภีูมภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขนั
ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลยีเพมิขนึ รอ้ยละ 
ตวัชีวดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทไีดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขนึอย่างนอ้ยจงัหวดัละ  เมอืง 

จงัหวดั 

แนวทางท ี . .  : เพมิศกัยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การคา้ การลงทุน 
ตวัชีวดั  : อตัราการขยายตวัมลูค่าการคา้ 
รอ้ยละ  
ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดน 
รอ้ยละ  

. จงัหวดัตาก 
   จาํนวน  2  กิจกรรม  
. จงัหวดัพษิณุโลก   

   จาํนวน    กิจกรรม  
3. จงัหวดัเพชรบูรณ์
จาํนวน    กิจกรรม

. จงัหวดัสุโขทยั 
   จาํนวน    กิจกรรม 
5. จงัหวดัอุตรดติถ์
จาํนวน    กิจกรรม

.  ลบ. 

แนวทางท ี . .2 : เพมิศกัยภาพ 
ภาคการเกษตร 
ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัมลูค่า
ผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ .  

. จงัหวดัตาก 
   จาํนวน  1  กิจกรรม  
. จงัหวดัพษิณุโลก   

   จาํนวน    กิจกรรม  
3. จงัหวดัเพชรบูรณ์
จาํนวน    กิจกรรม

. จงัหวดัสุโขทยั 
   จาํนวน    กิจกรรม 
5. จงัหวดัอุตรดติถ์
จาํนวน    กิจกรรม

.  ลบ. 

แนวทางท ี . .3 : เพมิศกัยภาพ 
ภาคการท่องเทยีวและการบรกิาร 
ตวัชีวดั : รายไดจ้ากการท่องเทยีวและ
บรกิารเพมิขนึ รอ้ยละ  

. จงัหวดัตาก 
   จาํนวน  1  กิจกรรม  
. จงัหวดัพษิณุโลก   

   จาํนวน    กิจกรรม  
3. จงัหวดัเพชรบูรณ์
จาํนวน    กิจกรรม

. จงัหวดัสุโขทยั 
   จาํนวน    กิจกรรม 
5. จงัหวดัอุตรดติถ์
จาํนวน    กิจกรรม

.  ลบ. 

แนวทางท ี . .  : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชีวดั : ประชากรทอียู่ใตเ้สน้ความยากจน 
ไมเ่กินรอ้ยละ  
ตวัชีวดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง  
รอ้ยละ 1 
ตวัชีวดั : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพ 
อย่างทวัถงึ  
ตวัชีวดั : อตัราผูเ้สยีชีวติจากอุบตัิเหตจุราจร
ลดลง รอ้ยละ  
ตวัชีวดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบริหาร
จดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั  
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  

. จงัหวดัตาก 
   จาํนวน  2  กิจกรรม  
. จงัหวดัพษิณุโลก   

   จาํนวน    กิจกรรม  
3. จงัหวดัเพชรบูรณ์
จาํนวน    กิจกรรม

. จงัหวดัสุโขทยั 
   จาํนวน    กิจกรรม 
5. จงัหวดัอุตรดติถ์
จาํนวน    กิจกรรม

.  ลบ. 

แนวทางท ี . .  : การบรหิารจดัการ 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

ตวัชีวดั : คุณภาพนาํอยู่ในเกณฑด์ี  
รอ้ยละ  
ตวัชีวดั : พนืทปี่าไมเ้พมิขนึ รอ้ยละ .  
ตวัชีวดั : พนืทเีสยีงจากภยัธรรมชาติ 
ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหายไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ  

. จงัหวดัตาก 
   จาํนวน  1  กิจกรรม  
. จงัหวดัพษิณุโลก   

   จาํนวน    กิจกรรม  
3. จงัหวดัเพชรบูรณ์
จาํนวน    กิจกรรม

4. จงัหวดัอุตรดติถ์
จาํนวน    กิจกรรม

54.2139 ลบ. 

แนวทางท ี . .  : การรกัษาความมนัคง 
และความสงบ 

ตวัชีวดั : อตัราการเกิดอาชญากรรมลดลง  
รอ้ยละ  
ตวัชีวดั : ความสาํเรจ็ในการสรา้งความปรองดอง
ในพนืท ีไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ  

. จงัหวดัพษิณุโลก 
   จาํนวน  1  กิจกรรม  
. จงัหวดัสุโขทยั  

   จาํนวน    กิจกรรม  

.  ลบ. 

การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมการคา้ 
และการลงทนุ 

การพฒันาดา้นการท่องเทยีวและบรกิาร การพฒันาดา้นการเกษตร การพฒันาดา้นสงัคม การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

การรกัษาความมนัคงและความสงบ ผลผลติ 

งบประมาณ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. สรา้งแหลง่ท่องเทีย่วใหม ่และพฒันาการท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพใหม้คุีณภาพอย่างย ัง่ยนืมมีลูค่าสูง

บนฐานนิเวศน ์ประวตัศิาสตร ์และกจิกรรมสนัทนาการ

2. เป็นศูนยก์ลางการเชื่อมโยงโครงขา่ยการขนส่งคมนาคมและระบบโลจสิตกิสจ์ากกลุม่ภาคเหนือตอนลา่ง 1

สู่ภมูภิาคและอาเซยีน 

3. อนุรกัษฟ้ื์นฟูและจดัการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและพลงังานอย่างย ัง่ยนื

บนฐานความสมบูรณข์องระบบนิเวศน์

4. เป็นเมอืงทีม่คีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่แีบบบูรณาการอยู่ร่วมกนั

อย่างมดุีลยภาพและย ัง่ยนื

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1

240,788,500

484,362,100

เป็นศูนยก์ลางการบรกิารสีแ่ยกอนิโดจนี เชื่อมโยง เศรษฐกจิ สงัคม และบรกิารของภมูภิาค

สู่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื

1. ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิบนฐานการสรา้งมลูค่าเพิม่จากนวตักรรม

2. การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและพลงังาน

เพือ่เป็นรากฐานในการพฒันา

3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงทางสงัคม วฒันธรรมและยกระดบัความเป็นอยู่เพือ่หนุนเสรมิการเตบิโต

อย่างย ัง่ยนื
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. ประชาชนไดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติ และมรีายไดท้ีด่ขีึ้น

2. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัอย่างย ัง่ยนื

3. สนิคา้ทางการเกษตรไดร้บัการพฒันาดา้นกระบวนการผลติ สามารถเพิม่มลูค่าดา้นการตลาด

และเกษตรกรไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูท้ีส่าํคญัอย่างท ัว่ถงึ

4. การท่องเทีย่ว การคา้ การลงทนุ และเขตเศรษฐกจิพเิศษ ไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ

5. การบรหิารจดัการภาครฐั การป้องกนัรกัษาความม ัน่คงชายแดน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในพื้นที่

เป็นไปอย่างเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ

297,160,900

เมอืงน่าอยู่ ประตูการคา้ชายแดน

1. พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน ใหม้รีายไดแ้ละคุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

2. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

3. พฒันาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรและเพิม่มลูค่าสนิคา้ทางการเกษตร

4. พฒันาการท่องเทีย่ว สนิคา้ OTOP และส่งเสรมิการคา้ การลงทนุ ในพื้นทีก่ารคา้ชายแดน

และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ   

5. พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการบรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัรกัษาความม ัน่คงชายแดน

การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยมปีระสทิธภิาพ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัตาก

254,770,800
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. สามารถพฒันาเกษตรกรและสรา้งอตัลกัษณส์นิคา้เกษตรของจงัหวดัในดา้นมาตรฐาน

และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการคา้   

2. สรา้งโอกาสทางการตลาดและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชมุชนโดยการสรา้งกจิรกรรมรองรบัการท่องเทีย่ว

เชงิวฒันธรรม ประเพณี อนุรกัษ ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ  

3. ประชาชนเกดิความพงึพอใจจากการรบับรกิารดา้นสาธารณสุข

4. เสน้ทางการคมนาคมทีม่คีวามปลอดภยัในการสญัจรไปมาและขนส่งสนิคา้

5. ผูป้ระกอบการ OTOP และ SMEs มศีกัยภาพกา้วไปสู่การเป็น Smart Business Solution

และ Smart SMEs ตามลาํดบั

6. สรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หก้บัคนในชมุชนต่อการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัพษิณุโลก

329,687,100

254,796,900

เมอืงบรกิารสีแ่ยกอนิโดจนี บนฐานการบูรณาการเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และสงัคมม ัน่คง

1. ขบัเคลือ่นการพฒันาโดยอาศยัทนุทางธรรมชาต ิเศรษฐกจิฐานชวีภาพ และมรดกทางวฒันธรรม

2. สรา้งเสรมิการเตบิโตและความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยการส่งเสรมิความหลากหลายภาคบรกิาร

3. ยกระดบัคุณภาพชวีติสรา้งสภาพแวดลอ้ม สงัคม เมอืงและชมุชนทีเ่อื้อต่อวถิคีวามเป็นอยู่
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

ดนิแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผูม้าเยอืน

1. ส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและสรา้งมลูค่าเพิม่   

2. ส่งเสรมิ พฒันาและเชื่อมโยงการท่องเทีย่วทกุมติ ิเพือ่สรา้งสรรคม์ลูค่าเพิม่   

3. ยกระดบัคุณภาพชวีติ และเสรมิสรา้งความม ัน่คงอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีม   

4. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื   

5. ยกระดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนั และส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัเพชรบูรณ์

309,139,700                

255,501,300                

1. สนิคา้เกษตรไดร้บัการเพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้งมลูค่าเพิม่

2. ภาพรวมการท่องเทีย่วของจงัหวดัเป็นไปในทศิทางทีด่ขีึ้น 

3. ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น และไดร้บัการยกระดบัคุณภาพชวีติอย่างท ัว่ถงึ

4. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบและย ัง่ยนื

5. อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ ของจงัหวดัเตบิโตอย่างย ัง่ยนื
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นและสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในพื้นทีไ่ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

และบรหิารงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามทีร่ฐับาลกาํหนด

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัสุโขทยั

310,493,100

200,406,200

เมอืงมรดกโลกเลศิล ํา้ เมอืงเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม เมอืงแห่งอารยธรรม

พฒันาคนและสงัคม การเกษตร การท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรม เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ 

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรมและวถิชีวีติใหม้เีอกลกัษณโ์ดดเด่น 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ ผลผลติปลอดภยั การท่องเทีย่วพฒันา การคา้ชายแดนเตบิโต

1. พฒันาใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ โครงสรา้งพื้นฐานมกีารพฒันา คนมคีวามรูคู่้คุณธรรม มวีนิยั 

มศิีลปวฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม และมกีารสบืสานต่อไป มคีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 

ในการดาํรงชวีติ

2. ส่งเสรมิ พฒันา ผลผลติดา้นการเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การแปรรูปสนิคา้ OTOP 

ใหม้คุีณภาพ ประสทิธภิาพปลอดภยั และมรีะบบการตลาดทีด่ ี  

3. ส่งเสรมิสนบัสนุนการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง 

ความม ัน่คง และความสมคัรสมานสามคัคีของประชาชน   

4. พฒันา อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แหลง่นํา้ และพลงังาน   

5. ส่งเสรมิพฒันาจดุผ่านแดนถาวรภดูู่ และการคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่ว และความสมัพนัธท์ีด่ ี

ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัอตุรดิตถ ์

393,367,800                

220,902,700                

1. ประชาชนและชมุชนมคีวามเขม้แขง็ มคุีณภาพชวีติทีด่มีคีวามม ัน่คงและย ัง่ยนื

ดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การแปรรูปสนิคา้ 

ผลติภณัฑ ์OTOP และการตลาด 

3. เป็นเมอืง 3 วฒันธรรม ทีม่อีตัลกัษณ ์และยกระดบัคุณภาพการท่องเทีย่ว

4. ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และพลงังานมคีวามอดุมสมบูรณ์

5. ระบบบรหิารการคา้ชายแดน การลงทนุ การท่องเทีย่ว ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศมศีกัยภาพสูงขึ้น
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2561* 1,916,182,700           บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 1,328,320,200           บาท

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

1. กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง 2                 402,511,800 บาท

2. จงัหวดักาํแพงเพชร                 241,936,200 บาท

3. จงัหวดันครสวรรค์                 272,542,600 บาท

4. จงัหวดัพจิติร                 208,800,500 บาท

5. จงัหวดัอทุยัธานี                 202,529,100 บาท

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนลา่ง 2
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จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,328.3202 ลา้นบาท 

แนวทาง 

กลุม่โครงการ 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

กลุม่กจิกรรม 

หว่งโซ่คณุค่า 

Value Chain 

กลุม่จงัหวดั 

ปจัจยัการผลติพื้นฐาน 

โครงการส่งเสรมิการผลติและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 

การจดัจาํหน่ายและการตลาด การสรา้งมลูค่าเพิม่วจิยัและนวตักรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

  จาํนวน 16 กจิกรรม 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

  จาํนวน 1 กจิกรรม 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 88 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม 

โครงการดา้นสงัคม ยกระดบัคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

ยกระดบัคุณภาพชวีติ พฒันาคนและบริหารจดัการ 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

จาํนวน 1 กจิกรรม 

งบประมาณ 396.1598 ลบ. 1.3520 ลบ. 5.0000 ลบ. 

     พฒันาระบบการใหบ้ริการ พฒันาศกัยภาพคน ยกระดบัคุณภาพชวีติ                
ย ยกระดบัคุณภาพการผลติ ส่งเสรมิและพฒันา       

               และการแปรรูป ดา้นการตลาด            
เพิม่ศกัยภาพการผลติ
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เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

แนวทาง 

จงัหวดั 

งบประมาณ 

ผลผลติ 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

งบประมาณปี 2562 จาํนวน 1,328.3202 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลผลติ

ภาคเกษตร รอ้ยละ 0.5 

เป้าหมายที่ 1 : พื้นทีภ่มูภิาคน่าอยู่ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

ตวัชี้วดั : เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 เมอืง 

1.จงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน 2 กจิกรรม 

2.จงัหวดัพจิติร       จาํนวน 1 กจิกรรม 

1.จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 5 กิจกรรม

2.จงัหวดันครสวรรค ์ จาํนวน 3 กจิกรรม

3.จงัหวดัพจิติร        จาํนวน 1 กจิกรรม

4.จงัหวดัอทุยัธานี     จาํนวน 29 กิจกรรม

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

และบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.4 : การพฒันาดา้นสงัคม 

ตวัชี้วดั : ประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้

ความยากจนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

ตวัชี้วดั : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ยลดลง 

รอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : อตัราผูเ้สยีชวีติ 

จากอบุตัเิหตจุราจร ลดลงรอ้ยละ 1 

ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ 

ของการบรหิารจดัการยุทธศาสตร์

การพฒันาจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 88 

แนวทางที่ 1.1.5 : การบรหิารจดัการ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑด์ี

รอ้ยละ 77 

ตวัชี้วดั : พื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.01 

ตวัชี้วดั : ขยะมลูฝอยชมุชน 

และของเสยีอนัตรายชมุชน 

ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 15 

ตวัชี้วดั : การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 0.5 

ตวัชี้วดั : พื้นทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาติ

ไดร้บัการป้องกนัความเสยีหายไมน่อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 60 

แนวทางที่ 1.1.6 : การรกัษาความม ัน่คง

และความสงบ 

ตวัชี้วดั : การป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสขีาวรอ้ยละ 60 

 - จาํนวนหมูบ่า้นสแีดงรอ้ยละ 10  

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพ

ภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการคา้ชายแดน 

รอ้ยละ 1 

123.6931 ลบ. 475.2921 ลบ. 79.1401 ลบ. 73.0173 ลบ. 7.3166 ลบ. 

1.จงัหวดักาํแพงเพชร  จาํนวน 2 กิจกรรม

2.จงัหวดันครสวรรค ์  จาํนวน 1 กจิกรรม

3.จงัหวดัพจิติร         จาํนวน 1 กจิกรรม 

4.จงัหวดัอทุยัธานี      จาํนวน 5 กจิกรรม

1.จงัหวดักาํแพงเพชร  จาํนวน 3 กิจกรรม

2.จงัหวดันครสวรรค ์  จาํนวน 2 กจิกรรม

3.จงัหวดัพจิติร         จาํนวน 6 กจิกรรม 

4.จงัหวดัอทุยัธานี      จาํนวน 7 กจิกรรม

1.จงัหวดักาํแพงเพชร  จาํนวน 1 กิจกรรม

2.จงัหวดันครสวรรค ์  จาํนวน 6 กจิกรรม

3.จงัหวดัพจิติร         จาํนวน 2 กจิกรรม 

1.จงัหวดันครสวรรค ์  จาํนวน 1 กจิกรรม

167.3492 ลบ. 

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ การพฒันาดา้นเกษตร การพฒันาดา้นสงัคม การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและบริการ การบรหิารจดัการดา้น 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การกัษาความม ัน่คงและความสงบ 
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผลผลติขา้วและสนิคา้เกษตรทีป่ลอดภยั มคุีณภาพตามมาตรฐาน

2. ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วและสนิคา้เกษตรทีเ่กดิจากการใชน้วตักรรม ผ่านกระบวนการผลติ

ทีไ่ดม้าตรฐาน และสรา้งมลูค่าเพิม่

3. ธุรกจิขา้วและสนิคา้เกษตรปลอดภยัมช่ีองทางและการตลาดเพิม่ขึ้น ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

4. การเชือ่มโยงการท่องเทีย่วธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตร

เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของนกัท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2

359,513,500

402,511,800

เป็นศูนยก์ลางธุรกจิขา้ว สนิคา้เกษตรปลอดภยั การท่องเทีย่วธรรมชาตแิละวฒันธรรมลํา้ค่าระดบัประเทศ

1. ผลติขา้วและสนิคา้เกษตรทีป่ลอดภยั มคุีณภาพตามมาตรฐาน

2. ส่งเสรมิการแปรรูปขา้วและสนิคา้เกษตร โดยใชน้วตักรรมเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

3. พฒันาตลาดและช่องทางการคา้ขา้ว และสนิคา้เกษตรสู่ตลาดเป้าหมายท ัง้ในและต่างประเทศ

4. พฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบั

ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นเกษตรปลอดภยั

2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้เกษตรแปรรูปเพิม่ขึ้น

3. จาํนวนแปลง/ฟารม์ ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานเกษตรปลอดภยั (GAP) เพิม่ขึ้น

4. สดัส่วนปรมิาณพชืพลงังานต่อสนิคา้เกษตรท ัง้หมดเพิม่ขึ้น

5. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้นและจาํนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วแหลง่มรดกโลกและแหลง่ท่องเทีย่ว

ทีม่ศีกัยภาพเพิม่ขึ้น

6. ประชาชนมรีะดบัคุณภาพชวีติสูงขึ้น มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และมกีารบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดักาํแพงเพชร

410,230,700

241,936,200

แหลง่ผลติ แปรรูปสนิคา้เกษตรปลอดภยั ฐานผลติพชืพลงังานทดแทน และเมอืงท่องเทีย่วมรดกโลก

1. ยกระดบัการผลติ การแปรรูป การตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยัและส่งเสรมิการผลติพชืพลงังานทดแทน

อย่างมปีระสทิธภิาพ   

2. ส่งเสรมิและบรหิารจดัการการท่องเทีย่วใหม้คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการท่องเทีย่ว

3. พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน สรา้งสงัคมทีเ่ขม้แขง็และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื

588



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนดา้นการขนส่งสนิคา้ทางการเกษตรทีไ่มไ่ดร้บัความสะดวก

และปลอดภยัลดลงและแหลง่นํา้เพือ่การเกษตรกรไดร้บัการพฒันาใหก้กัเกบ็นํา้เพิม่มากขึ้น

2. บคุลากรดา้นการท่องเทีย่วมทีกัษะเพิม่ขึ้นและมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น

3. มลูค่าการจาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชน OTOP เพิม่ขึ้นและกลุม่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

มเีครอืขา่ยทางการคา้เพิม่ขึ้นภาพลกัษณข์องสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัอย่างกวา้งขวาง 

ผลติภณัฑม์มีาตรฐานและเป็นทีต่อ้งการของตลาด สามารถแขง่ขนัในระดบัสากลได ้

4. เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยกีารพฒันาประสทิธภิาพ

การผลติขา้ว ออ้ย มนัสาํปะหลงั และดา้นปศุสตัว ์สามารถนาํความรูไ้ปปฏบิตัใินพื้นทีข่องตน 

ทาํใหส้ามารถลดตน้ทนุการผลติและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

5. ประชาชนมอีาชพีและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น สามารถดาํรงชวีติไดอ้ย่างปกตสุิข โดยยดึหลกัของปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

6. ปญัหายาเสพตดิ และปญัหาทางสงัคมต่างๆ ของจงัหวดันครสวรรคล์ดนอ้ยลง ไมก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น

และผลกระทบต่อการดาํเนินชวีติของประชาชน  สงัคมมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

7. พื้นทีป่่าไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูใหม้พีื้นทีส่เีขยีวเพิม่มากขึ้น

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดันครสวรรค์

460,150,400

272,542,600

จงัหวดันครสวรรคเ์ป็นแหลง่เกษตรปลอดภยั อตุสาหกรรมฐานชวีภาพ เมอืงท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

และธรรมชาต ิสงัคมพอเพยีง และธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื

1. พฒันาศกัยภาพการผลติเกษตรปลอดภยั ใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ เชื่อมโยงสู่อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอตุสาหกรรมฐานชวีภาพ   

2. สรา้งสรรคจ์งัหวดันครสวรรคใ์หเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาตดิว้ยนวตักรรม

3. พฒันาศกัยภาพทนุมนุษยแ์ละคุณภาพชวีติและสงัคมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. แหลง่นํา้ไดร้บัการพฒันา เพือ่แกไ้ขปญัหาอทุกภยั ภยัแลง้และนํา้เพือ่การเกษตร

2. เสน้ทางคมนาคมในพื้นทีจ่งัหวดัพจิติร ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา ใหม้คีวามปลอดภยั

3. ผูป้ระกอบการรายใหมไ่ดร้บัการส่งเสรมิ/สนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑจ์งัหวดั

ใหม้คุีณภาพทีส่ามารถแขง่ขนัได ้

4. ปญัหาสงัคมของจงัหวดัในทกุดา้นลดลงอย่างต่อเน่ือง

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัพจิติร

325,297,900

208,800,500

เมอืงเกษตรด ีเมอืงสิง่แวดลอ้มด ีเมอืงสงัคมและคุณภาพชวีติด ีพรอ้มสู่สากล

1. เสรมิสรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิของจงัหวดัใหเ้ตบิโตอย่างม ัน่คงจากฐานของชมุชน

การพึง่ตนเองในจงัหวดัและการเชื่อมโยงกบัระดบัภาค และการพฒันาประเทศ   

2. พฒันาระบบการบรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรใหม้คุีณภาพ มาตรฐานในระดบัการส่งออก

และการรองรบัความม ัน่คงทางอาหาร เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รภาคการเกษตร 

และเกษตรกรใหม้ศีกัยภาพการแขง่ขนัและพึง่ตนเองได ้  

3. บรหิารจดัการนํา้ ดนิ และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดุลกบัการใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาจงัหวดัการรกัษาระบบนิเวศ และพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์

อย่างย ัง่ยนืรองรบัการพฒันาเป็นเมอืงเกษตรคุณภาพ   

4. เสรมิสรา้งสงัคมคุณภาพ สงัคมแห่งการเรยีนรู ้และการพฒันาหมูบ่า้นใหม้คีวามสนัตสุิข

ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

5. พฒันาขดีความสามารถขององคก์รภาครฐั องคก์รภาคเอกชน องคก์รภาคประชาชน

ใหม้ศีกัยภาพในการรองรบัการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรข์องจงัหวดัและการพฒันาของประเทศ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561* บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

* งบประมาณรายจ่ายปี 2561 รวมแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

1. การเตบิโตทางเศรษฐกจิ ภาคเกษตรและการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

2. แหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศ และบรกิารดา้นการท่องเทีย่วไดร้บัการพฒันาไดม้าตรฐาน

และมคีวามปลอดภยั

3. ผลผลติการเกษตร เกษตรแปรรูปมคุีณภาพปลอดภยั มลูค่าผลผลติเพิม่ขึ้น

4. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามม ัน่คงและปลอดภยัในการดาํรงชวีติ และเขา้ถงึสวสัดกิาร

ภาครฐัทีม่คุีณภาพอย่างท ัว่ถงึ

5. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน มคีวามสมดุลรองรบัการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภมูอิากาศ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

จงัหวดัอทุยัธานี

360,990,200

202,529,100

 เมอืงท่องเทีย่วเชงินิเวศ เกษตรปลอดภยั สงัคมอทุยัผาสุก

1. สถานที/่แหลง่ท่องเทีย่วของจงัหวดัมเีอกลกัษณ ์คุณค่า และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

2. ผลผลติการเกษตรมคีวามปลอดภยัไดม้าตรฐาน ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรเพิม่ขึ้น

และการบรหิารจดัการนํา้อย่างเป็นระบบ   

3. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่มีคีวามม ัน่คงและปลอดภยั มรีายไดจ้ากการประกอบอาชพี

อย่างพอเพยีงและย ัง่ยนื และเขา้ถงึสวสัดกิารของภาครฐัอย่างมคุีณภาพและท ัว่ถงึ รวมท ัง้ผูสู้งอายุ

สามารถดูแลตนเอง สามารถดาํเนินชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างเหมาะสม   

4. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวามสมบูรณแ์ละย ัง่ยนื ประชาชนมจีติสาํนึกและมส่ีวนร่วม

ในการดูแลรกัษา ฟ้ืนฟู ป้องกนั และอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ  

5. เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานเพือ่ลดการใชพ้ลงังานสิ้นเปลอืงในภาคอตุสาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม ภาคทีอ่ยู่อาศยั และสถานทีร่าชการ และสนบัสนุนการนาํวสัดุเหลอืใช ้

เพือ่เป็นเชื้อเพลงิในการผลติพลงังานและใชพ้ลงังานทดแทนตามศกัยภาพชมุชน
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