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Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพ� เ ศษภาคตะวั น ออก
เป า หมาย 090101 การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของพ� ้ น ที ่ เ ขตพั ฒ นาพ� เ ศษภาคตะวั น ออกเพ� � ม ข� ้ น
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V01
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก

V02
การเพิ่มประสิทธ�ภาพการลงทุน

V03
การพัฒนาผลิตภัณฑ
การบร�การ และการตลาด

F0101 ความครอบคลุมและสอดคลองของ
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
F0102 การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน

F0201 ทักษะฝมือแรงงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
F0202 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานไดตาม
ความตองการของตลาด
F0203 สิทธิประโยชนแกนักลงทุน
F0204 การประชาสัมพันธการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ

F0301 มาตรฐานสินคาและบริการ
F0302 สมรรถนะบุคคลากร
F0303 การตลาดและประชาสัมพันธ
F0304 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคลอง
กับผลิตภัณฑและบริการ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในพื้นที่
F0401 ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุน
F0402 การมีสว นรวมของทุกภาคีการพัฒนา

F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติอยางเปนระบบ
F0404 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

พัฒนาจุดผอนปรน
บานหนองปรือ
ต.ผานศึก
อ.อรัญประเทศ

สำนักงานคณะ
กรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก*

กรมวิชา
การเกษตร*

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ*

กรมควบคุมโรค*

การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

กรมวิทยาศาสตร
บริการ

บริษัท ทีโอที
จำกัด มหาชน

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพ� เ ศษภาคตะวั น ออก
เป า หมาย 090102 การลงทุ น ในเขตพ� ้ น ที ่ พ ั ฒ นาพ� เ ศษภาคตะวั น ออก

V01
โครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคลองของ
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
F0102 การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน
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V02
แรงงานและผูประกอบการในพื้นที่

V03
การเพิ่มประสิทธ�ภาพการลงทุน

F0201 ทักษะฝมือแรงงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
F0202 มาตรฐานและองคความรูของผู
ประกอบการ
F0203 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได
ตามความตองการของตลาด

F0301 ชองทาง/วิธีการการประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมนักลงทุน
F0302 มาตรการจูงใจนักลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศ
F0303 การอำนวยความสะดวกแกนักลงทุน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การลงทุนใน
เขตพื้นที่พัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
F0401 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติอยางเปนระบบ
F0402 กฎระเบียบและนโยบายการสงเสริมการลงทุน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมการ
จัดหางาน*

โครงการสงเสริมการ
มีงานทำเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

กรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและ
การเหมืองแร

รองรับโครงการกอสราง
พื้นฐานขนาดใหญ
และภาคอุตสาหกรรม
ที่สำคัญของประเทศ

สำนักงานคณะ
กรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก*

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สถาบันวิจยั
แสงซินโครตรอน
(องคการมหาชน)*

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

สำนักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ

กรมศุลกากร

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาพ� ้ น ที ่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต
เป า หมาย 090201 การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของพ� ้ น ที ่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต

V01
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคลอง
ของโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต
F0102 การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน
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V02
การผลิตและบร�การ

V03
ประชาสัมพันธ/การตลาด

F0201 การสงเสริมอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับความตองการของพื้นที่
F202 การใหสิทธิประโยชนทางการลงทุน
F203 การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน/เกษตร/
ผูประกอบการ

F0301 ชองทางการประชาสัมพันธที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑที่
สรางสรรคและทันสมัย
F0303 นวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการตลาด
ที่ทันสมัยเหมาะสมกับพื้นที่

V04
การศึกษาและการว�จัย

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงาน
ไดตามความตองการของตลาด
F0402 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
สินคาและผลิตภัณฑในพื้นที่

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
F0501 การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
F0502 ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุน

F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
F0504 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

F0505 การยอมรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตของคนในพื้นที่

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ *

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

บริษัท
ทีโอที จำกัด
มหาชน

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

กรมประมง

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

การยางแหง
ประเทศไทย

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาพ� ้ น ที ่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต
เป า หมาย 090202 การลงทุ น ในพ� ้ น ที ่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต เ พ� � ม ข� ้ น

V01
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคลอง
ของโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต
F0102 การวางผังเมือง ผังการใช
ประโยชนที่ดิน

V02
ปจจัยการผลิต
สินคาและบร�การ
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V03
ประชาสัมพันธ/การตลาด

F0201 การทักษะ/ฝมือแรงงาน
และผูประกอบการ
F0202 การสงเสริมการผลิตวัตถุดิบ
สำหรับอุตสาหกรรมในพื้นที่

F0301 ชองทางการประชาสัมพันธท่ี
ครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย
F0302 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑท่ี
สรางสรรคและทันสมัย
F0303 นวัตกรรม/เทคโนโลยีทาง
การตลาดทีท่ นั สมัยเหมาะสมกับพืน้ ที่
F0304 การอำนวยความสะดวกแบบOSS

V04
มาตรการจ�งใจการลงทุน
F0401 สิทธิประโยชนดานภาษี
F0402 สิทธิประโยชนที่
ไมใชดานภาษี

V05
การศึกษาและการว�จัย
F0601 หลักสูตรการศึกษาที่
ผลิตแรงงานไดตามความตองการ
ของตลาด
F0602 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความ
ตองการในพื้นที่

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การลงทุนใน
พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต
เพิ่มข�้น

V06 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
F0601 การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
F0602 ฐานขอมูลดานการลงทุน

F0603 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
F0604 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

F0605 การยอมรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตของคนในพื้นที่

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ *

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาพ� ้ น ที ่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต 
เป า หมาย 090203 เมื อ งในพ� ้ น ที ่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต ท ี ่ ไ ด ร ั บ การพั ฒ นาให เ ป น เมื อ งน า อยู  ม ากข� ้ น

V01
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคลองของ
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต
F0102 การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน
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V02
การบร�หารจัดการเมือง

V03
บร�การสาธารณะ

F0201 ระบบการจราจร
F0202 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
F0203 การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ อากาศ
F0204 การบริหารจัดการระบบการจัดการ
ขนสงสาธารณะ

F0301 การพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย
F0302 การเขาถึงบริการสาธารณสุข
F0303 การพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สังคมในพื้นที่

V04
ความปลอดภัยใน
ช�ว�ตและทรัพยสิน
F0401 ความสามารถในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
F0402 การพัฒนาบุคลากรดานความมั่นคง

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตที่
ไดรับการพัฒนาใหเปน
เมืองนาอยูมากข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
F0501 การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
F0502 ฐานขอมูลเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม

F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
F0504 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

F0505 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ *

บริษัท
ทีโอที จำกัด
มหาชน*

กรมอนามัย

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษชายแดน
เป า หมาย 090301 การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของพ� ้ น ที ่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พ� เ ศษชายแดนเพ� � ม ข� ้ น

V02
การเพิ่มประสิทธ�ภาพ
การผลิตและบร�การ

V03
การเพิ่มประสิทธ�ภาพ
การลงทุน

F0201 ประสิทธิภาพของ OSS (การลงทุน/แรงงาน)
F0202 ศักยภาพผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
F0203 มาตรฐานการผลิตและบริการ
F0204 การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
และผูประกอบการ
F0205 ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณสุข
ชายแดน

F0301 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
F0302 การใหสทิ ธิประโยชนเพือ่ สงเสริมการลงทุน
F0302 ประสิทธิภาพในการอำนวยความ
สะดวกการผานแดน

V01
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคลองของ
โครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
F0102 การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน
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V04
ประชาสัมพันธ/การตลาด
F0401 ชองทางการนำเสนอการประชาสัมพันธ
ที่เหมาะสมแกนักลงทุน
F0402 รูปแบบการจูงใจใหเกิดการลงทุนในพื้นที่

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มข�้น

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ*

ขับเคลื่อนนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

กรมการคา
ตางประเทศ*

กรมการจัดหางาน

กรมประมง

โครงการขยาย
การคาการลงทุน
ชายแดน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

โครงการศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
ดานแรงงานตางดาว
เพือ่ สนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพดานสินคา
เกษตรชายแดน
เพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

กรมปศุสัตว

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

กรมธนารักษ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

9

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษชายแดน
เป า หมาย 090302 การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พ� เ ศษชายแดนที ่ เ พ� � ม ข� ้ น

V01
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก

V02
ความพรอมของพื้นที่
อุตสาหกรรม

F0101 ความครอบคลุมและสอดคลองของ
โครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
F0102 การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน

F0201 ศักยภาพผูประกอบการนิคมเขต
อุตสาหกรรม
F0202 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน
F0203 การจัดสรรที่ดินและบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
F0204 ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
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V03
ความพรอมของแรงงาน
F0301 การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
F0302 การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลอง
กับความตองการ

V04
กฎหมาย ระเบียบ
และมาตรการภาครัฐ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 กฎหมายที่เกี่ยวกับการผังเมือง
/การควบคุมอาคาร
F0402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
F0403 ความรวมมือระหวางประเทศดาน
กฎระเบียบคมนาคม
F0404 มาตรการสงเสริมการลงทุน
และการใหสิทธิและประโยชนจากหนวยงาน

การลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่
เพิ่มข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
F0503 มาตรการและนโยบายการสงเสริมการลงทุน
F0504 การตลาดและประชาสัมพันธ

F0501 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานตาง ๆ
F0502 การอำนวยความสะดวกและแกไขปญหาแกนักลงทุน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมขนสง
ทางบก

กรมควบคุม
โรค

โครงการศูนย
เปลี่ยนถายรูป
แบบการขนสง
สินคาของจังหวัด
เชียงราย

โครงการพัฒนา
สมรรถนะชอง
ทางเขาออก
ระหวางประเทศ
และจังหวัด
ชายแดนเพือ่
รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กรมธนารักษ

นำที่ราชพัสดมา
สนับสนุนพื้นที่
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

โครงการรถเคลือ่ นทีใ่ ห
บริการคนตางดาวและ
ประชาชน (Mobile
Service) เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพดานการให
บริการแกนกั ลงทุนและ
คนตางชาติในการพำนัก
อยูใ นราชอาณาจักร
(สตม.)

โครงการสนับสนุน
การขับเคลือ่ นการ
ดำเนินงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

กรมศุลกากร

สำนักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการ
ลงทุน*

1.โครงการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร (บานหนองเอีย่ น)
2.โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2
3.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยราชการชายแดน ๑ และ ๒ ดานศุลกากรตากใบ
4.โครงการลานตรวจปลอยสินคาดานศุลกากรตากใบ
5.โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยและบานพักขาราชการดานศุลกากรตากใบ 1 แหง
6.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารทีท่ ำการดานศุลกากรตากใบ
7.โครงการปรับปรุงซอมแซมประตูรว้ั ทีท่ ำการดานศุลกากรปาดังเบซาร
8.โครงการกอสรางอาคารทีท่ ำการดานศุลกากรเชียงแสนแหงใหมและสิง่ ปลูกสราง
ประกอบ ตำบลบานแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แหง
9.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารทีท่ ำการดานศุลกากรแมสอด อาคารดานพรมแดน
ทาสายลวด อาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ปลูกสรางประกอบ
10.โครงการกอสรางดานศุลกากรบริเวณจุดผานแดนถาวรบานพุนำ้ รอน ระยะที่ 1 ตำบล
บานเกา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหง
11.โครงการกอสรางดานศุลกากรอรัญประเทศ และสิง่ ปลูกสรางประกอบ (บานปาไร)

กรมการ
จัดหางาน

บริษัท ทีโอที
จำกัด มหาชน

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

กรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

9

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (09) เขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษ
แผนแม บ ทย อ ย : การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พ� เ ศษชายแดน
เป า หมาย 090303 เมื อ งในพ� ้ น ที ่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พ� เ ศษชายแดนที ่ ไ ด ร ั บ การพั ฒ นาให เ ป น เมื อ งน า อยู  ม ากข� ้ น

V01
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคลอง
ของโครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
F0102 การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน

V02
การบร�หารจัดการเช�งพื้นที่
F0201 การบังคับใชผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
F0202 การพัฒนาตามผังเมือง
F0203 การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนสง
F0204 การบริหารจัดการระบบเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคตามมาตรฐานสากล
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V04
ความปลอดภัยใน
ช�ว�ตและทรัพยสิน

V03
บร�การสาธารณะ
F0301 ระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพ
F0302 การพัฒนาระบบการบริการทางแพทย
F0303 การพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคม
ในพื้นที่

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 ความสามารถในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
F0402 สมรรถนะ/องคความรูของบุคลากร
ดานความมั่นคง

เมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ไดรับการ
พัฒนาใหเปนเมืองนา
อยูมากข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูมากข�้น
F0501 การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
F0502 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผังเมือง/การควบคุมอาคาร

F0503 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโรคติดตอ/สาธารณสุข
F0504 การประชาสัมพันธที่ครอบคลุมเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย

F0505 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

1.โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรไมตำ่ กวา 2,400 ซีซี ขับเคลือ่ น 4 ลอ
แบบดับเบิล้ แค็บกระบอกสูบ บช.ตชด. แขวง
พญาไท เขตพญาไทย กรุงเทพ (สตม.)
2.โครงการจัดหารถจักรยานยนตขนาด 250 ซีซี
(แบบวิบาก) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร (สตม.)

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง*

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

ศูนยอำนวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต

บริษัท ทีโอที
จำกัด มหาชน

กรมธนารักษ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

