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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ : สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
งบประมาณปี 2561 จานวน 4,470.6150 ล ้านบาท

เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอับดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมดีข้นึ ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI

แนวทางที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ เพิ่มโอกาสในการเขา้ ถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ

แนวทางที่ 1.1.2 : ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐสู่ระบบดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพและมันคงปลอดภั
่
ย

ร้อยละ100 ของหมู่บ ้านทีม่ บี ริการอินเทอร์เน็ต
เข ้าถึงด ้วยความเร็วเฉลีย่ ไม่ต ่ากว่า 10 Mbps

จานวนผู ้ใช้บริการศูนย์บริการของภาครัฐ/ศูนย์
ดิจิทลั ชุมชนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 400,000 คนต่อปี

จานวนฐานข ้อมูลทีส่ าคัญในรูปแบบดิจิทลั เพือ่
ให ้บริการประชาชน และภาคธุรกิจแล ้วเสร็จ
ไม่นอ้ ยกว่า 4 สาขา

จานวนบริการอัจริยะ (Smart service) ของ
หน่วยงานภาครัฐทีใ่ ห ้บริการประชาชนหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเพิม่ ขึ้นต่อปี จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ

จานวนบริการภาครัฐทีใ่ ห ้บริการประชาชน/ภาค
ธุรกิจ หรือสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ
(G2GBC) ทีเ่ ชือ่ มโยงการใช้งานผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานกลางภาครัฐ Government Shared
Infrastructure) ทัง้ ในส่วนของเครือข่าย GIN
บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐาน
กลางทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ เติมในอนาคตรวมเป็นจานวน
สะสมไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ

จานวนชุดข ้อมูลเปิ ดในลักษณะ High-value
datasets ทีม่ กี ารเปิ ดเผยเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่าปี ละ
20 ชุดข ้อมูล

จานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมทีม่ กี ารรักษา
ความมันคงปลอดภั
ยและรับมือจากภัยคุกคามทาง
่
ไซเบอร์ เพิม่ จากร้อยละ 75 เป็นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
(ดาเนินการโดยใช้งบประมาณปี 2559-2560)
รัฐวิสาหกิจ
1. บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
2. บริษทั กสท โทรคมนาคมจากัด (มหาชน)
(ดาเนินการโดยใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ)
องค์กรอิสระ
1. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ดาเนินการโดยใช้เงินกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ (USO))

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดิน
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. กรมศิลปากร
3. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
3. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม ิ
สารสนเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมการศาสนา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิ ชย์
1. สานักงานปลัดพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม ิ
สารสนเทศ

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
2. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

งบประมาณ
470.0399 ล้านบาท

งบประมาณ
1,308.3782 ล้านบาท

งบประมาณ
65.8991 ล้านบาท

งบประมาณ
618.6241 ล้านบาท

-

งบประมาณ
602.7785 ล้านบาท

งบประมาณ
940.5246 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอับดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมดีข้นึ ไม่น อ้ ยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.3 : ให้ความรูแ้ ละเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั ให้แก่ประชาชนและผู ท้ างานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั

ตัวชี้วดั

ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ : สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

งบประมาณ

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยนครพนม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

งบประมาณ
162.8473 ล้านบาท

สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรดิจิทลั (ICT Professional) ต่อ
การจ้างงานทัง้ หมด เพิ่มขึ้นเป็ นไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 2.1

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี

งบประมาณ
55.1931 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจิทลั และสร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิชย์
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณ
168.3185 ล้านบาท

สัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขาย
สินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณ
78.0117 ล้านบาท
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนงานความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา ฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ

เป้ าหมายที่ 2 : เพิม่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับ

แผนพัฒนา ฯ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
1.3 : สัดส่วนของการลงทุนการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศร้อยละ 55
2.2 : ผลงานวิจยั และเทคโนโลยีพร้อมใช้ทถ่ี ูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทัง้ หมด
2.3 : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนา มีจานวนเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ที่ 2.4 : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม

เป้ าหมายที่ 1 : เพิม่ ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ที่ 1.3 : สัดส่วนการ

สาหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ ารทีผ่ ลิตได้เอง
ภายในประเทศมีจานวนเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20

ลงทุนงานวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/
สะสมองค์ความรู ้ เป็ นร้อยละ 25

เป้ าหมายที่ 2 : การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่

เป้ าหมายที่ 3 : วิจยั และพัฒนา

แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ี

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
1.3 : สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เป็ นร้อยละ 20
1.4 : จานวนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเพิม่ เป็ น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน

ศักยภาพ

เป้ าหมายที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรม

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
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แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
งบประมาณ ปี 2561 จานวน 17,188.7512 ล้านบาท
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มีนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด

ตัวชี้วดั

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วดั

โครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มของรัฐบาล จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 โครงการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1. กรมประมง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30. มหาวิทยาลัยมหิดล
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32. มหาวิทยาลัยบูรพา
33. มหาวิทยาลัยทักษิณ
34. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
36. มหาวิทยาลัยพะเยา
37. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
41. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
42. มหาวิทยาลัยศิลปากร
43. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ

งบประมาณ
1,786.0750 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.2 : บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสง่ิ ประดิษฐ์

ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
2. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ

21. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
24. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 รายการ

มีจานวนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ทข่ี ้นึ บัญชี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
80 รายการ

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. กองบัญชาการกองทัพไทย
2. กองทัพอากาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

1. กรมการข ้าว
2. กรมพัฒนาที่ดนิ
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
2. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ
467.2436 ล้านบาท

งบประมาณ
393.5220 ล้านบาท

งบประมาณ
89.6000 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ตัวชี้วดั ที่ 2.3 : แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นทีช่ มุ ชน/สังคมไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ของผลงานทัง้ หมด

ประชาชนไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด

ตัวชี้วดั ที่ 2.2 : องค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปแก้ปญั หาสังคม ชุมชน ความมันคง
่ สิง่ แวดล ้อม และคุณภาพชีวติ ประชาชนในเรื่องสาคัญตามนโยบายรัฐบาล
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ประเด็น

แนวทางที่ 2.1.1 : วิจยั และพัฒนา

แนวทางที่ 2.2.1 : วิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

แนวทางที่ 2.3.1 : การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

ผลงานวิจยั ที่สามารถนาส่งเป็ นแนวทางเพือ่ กาหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานที่รบั ผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70
ของโครงการ

ผลงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 ของโครงการ

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : นวัตกรรมทีภ่ าครัฐนาไปใช้บริการ

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

งบประมาณ

เพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการ
พัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
ผลงานวิจยั ที่สามารถสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุและ
ผู พ้ กิ ารภาครัฐร้อยละ 60 ของโครงการ

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

งบประมาณ
397.8316 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพเรือ
2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
1. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมพัฒนาที่ดนิ
กระทรวงยุติธรรม
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย (องค์การมหาชน)
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ
2,758.6368 ล้านบาท

35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
42. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
45. มหาวิทยาลัยมหิดล
46. มหาวิทยาลัยบูรพา
47. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
50. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53. มหาวิทยาลัยศิลปากร
54. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. กรมอนามัย
4. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
5. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุ นการวิจยั

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
2. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข ้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาที่ดนิ
5. กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
2. กรมป่ าไม ้
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
2. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

งบประมาณ
2,961.3773 ล้านบาท

61. มหาวิทยาลัยบูรพา
62. มหาวิทยาลัยทักษิณ
63. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
66. มหาวิทยาลัยพะเยา
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
70. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71. มหาวิทยาลัยศิลปากร
72. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
73. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่ วยงานของรัฐสภา
1. สถาบันพระปกเกล ้า
หน่ วยงานของศาล
1. สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
รัฐวิสาหกิจ
1. การเคหะแห่งชาติ
2. องค์การสวนสัตว์
3. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม (ต่อ)
เป้ าหมายที่ 3 : วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : องค์ความรูท้ ไ่ี ด้สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร้อยละ 50

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : องค์ความรูส้ ามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50

แนวทางที่ 3.1.1 : วิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

แนวทางที่ 3.2.1 : วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน

ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

โครงการวิจยั ทีส่ ามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50

โครงการวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จสามารถยืน่ ตีพมิ พ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
2. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข ้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
5. กรมพัฒนาที่ดนิ
6. กรมวิชาการเกษตร
7. กรมหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
2. กรมป่ าไม ้
กระทรวงพาณิ ชย์
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
5. สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
6. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
11. มหาวิทยาลัยนครพนม
12. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ
1,407.8118 ล้านบาท

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
65. มหาวิทยาลัยบูรพา
66. มหาวิทยาลัยทักษิณ
67. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
70. มหาวิทยาลัยพะเยา
71. สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒั นา
72. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
73. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
76. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77. มหาวิทยาลัยศิลปากร
78. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. กรมสุขภาพจิต
5. กรมอนามัย
6. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
2. องค์การสวนสัตว์
3. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
4. องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั
สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
1. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ความรู ้ (องค์การมหาชน)
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันการพลศึกษา
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1. กรมการข ้าว
3. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
2. กรมประมง
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
3. กรมปศุสตั ว์
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. กรมพัฒนาที่ดนิ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5. กรมวิชาการเกษตร
5. สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
6. กรมหม่อนไหม
(องค์การมหาชน)
7. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง กระทรวงศึกษาธิการ
(องค์การมหาชน)
1. สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการ
1. กรมทางหลวง
2. สานักงานคณะกรรมการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. กรมป่ าไม ้
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และพันธุ พ์ ชื
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กระทรวงพาณิ ชย์
8. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาชน)
11. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
กระทรวงยุติธรรม
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. สานักงานกิจการยุติธรรม

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ
2,537.1711 ล้านบาท

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
70. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
71. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
72. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
73. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
75. มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
76. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
77. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1. กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2. กรมควบคุมโรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
5. กรมสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6. กรมอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี 1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มนุษยชนแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. องค์การสวนสัตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั
ลาดกระบัง
สภากาชาดไทย
69. มหาวิทยาลัยพะเยา
1. สภากาชาดไทย
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แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม (ต่อ)
เป้ าหมายที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่
หน่ววยงานเจ้
ยงานเจ้าาภาพ
ภาพ ::
1.1. สานั
สานักงานคณะกรรมการ
กงานคณะกรรมการ
วิจวิยั จแห่
ยั แห่งชาติ
งชาติ
2.2. สสานัานักกงาน
งาน
คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการนโยบาย
วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
และนวั
ต
กรรม
และนวัตกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : หน่วยงานทีส่ ามารถรับรองมาตรฐานการวิจยั

ตัวชี้วดั ที่ 4.2 : ต้นทุนของผูป้ ระกอบการของไทยในการขอรับรอง

ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

มาตรฐาน/การดาเนินการวิจยั และพัฒนาลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 10

แนวทางที่ 4.1.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั

แนวทางที่ 4.2.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐาน

ตัวชี้วดั ที่ 4.3 : บุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็ น 100,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 4.4 : อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

แนวทางที่ 4.3.1 : พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม

แนวทางที่ 4.4.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรม

การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี

ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานวิจยั และนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
ขึ้นไป

อุตสาหกรรม

จานวนหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือขึ้นทะเบียน
มาตรฐานการวิจยั เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยพะเยา
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ
209.7862 ล้านบาท

ผูร้ บั บริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรอง
มาตรฐาน) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนครพนม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. มหาวิทยาลัยพะเยา
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ
243.7571 ล้านบาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
2. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

งบประมาณ
2,405.7664 ล้านบาท

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
4. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. มหาวิทยาลัยนครพนม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16. มหาวิทยาลัยมหิดล

17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย

งบประมาณ
1,530.1723 ล้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งบประมาณปี 2561 จานวน 8,712.2485 ล ้านบาท

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิ่มขึ้น

เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ตา่ กว่า 2.7 ล ้านลา้ นบาท ภายในปี 2561

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว (TTCI) อยู ่ไม่ตา่ กว่าอันดับ 34 ของโลก

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ
พร้อมสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเทีย่ ว

แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 2.1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก

แนวทางที่ 2.1.3: พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว

แนวทางที่ 2.1.4: บูรณาการการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วดั

อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวมของไทย
สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวม
ของโลก : ร้อยละ 3

อันดับของประเทศไทยด้านความยังยื
่ นของการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว (Sustainability of T&T
Development) เป็นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทัวโลก
่

ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 62 อันดับแรกของโลก
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมทางบก
และทางนา้ (Ground and Port
infrastructure) จาก 141 ประเทศทัวโลก
่

ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลก
ด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment of Customers)
จาก 141 ประเทศทัวโลก
่

(1) ระดับความพึงพอใจด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วของประเทศเพิม่ ขึ้น

(2) จัดตัง้ Tourism Intelligence
Center (หน่วยบริหารและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว) และ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการผูใ้ ช้งาน

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่าง
ยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพบก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรธรณี
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. กรมศิลปากร
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท

หน่ วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กรมการท่องเทีย่ ว
3. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยนครพนม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. มหาวิทยาลัยศิลปากร
18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

203.2088 ล้านบาท

111.0190 ล้านบาท

95.8490 ล้านบาท

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ

5,003.5721 ล้านบาท

2,138.9445 ล้านบาท

1,159.6551 ล้านบาท

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
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แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณปี 2561 จานวน 9,698.0717 ล้านบาท

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ คี ุณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง)

แนวทางที่ 1.1.2 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง)

ตัวชี้วดั

ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3

มูลค่าเพิม่ ของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

งบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมวิชาการเกษตร
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์
7. กรมหม่อนไหม
8. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
9. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
10. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การสะพานปลา

งบประมาณ
4,231.6146 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมวิชาการเกษตร
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5. กรมหม่อนไหม
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมการค้าภายใน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณ
246.5323 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.3 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร (ปลายทาง)

เกษตรกรมีช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. กรมหม่อนไหม
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมการค้าต่างประเทศ
2. กรมการค้าภายใน
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร

งบประมาณ
495.8199 ล้านบาท
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แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้ท่ี 2.1 : รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

แนวทาง

แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนาเกษตรสมัยใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วดั

(1) พื้นทีก่ ารเกษตรแปลงใหญ่ได้รบั
การส่งเสริมและพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 3,600 แปลง
และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นทีก่ ารเกษตร
แปลงใหญ่ ลดลงร้อยละ 20 และ/หรือผลผลิต
ต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

งบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. กรมประมง
4. กรมปศุสตั ว์
5. กรมพัฒนาทีด่ นิ
6. กรมวิชาการเกษตร
7. กรมส่งเสริมการเกษตร
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
9. กรมหม่อนไหม
10. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
11. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
12. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ
2,105.8781 ล้านบาท

(2) พื้นทีก่ ารผลิตไม่เหมาะสมตาม
Agri Map ได้รบั การปรับเปลีย่ นไม่นอ้ ยกว่า
300,000 ไร่

(3) จานวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่าย
ระดับตาบล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาทีด่ นิ
5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
8. กรมหม่อนไหม
9. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
10. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมการข้าว
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. กรมประมง
5. กรมปศุสตั ว์
6. กรมพัฒนาทีด่ นิ
7. กรมวิชาการเกษตร
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
10. กรมหม่อนไหม
11. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
12. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณ
389.0492 ล้านบาท

งบประมาณ
470.3813 ล้านบาท

(4) จานวนเกษตรกรยกระดับเป็ น Smart Farmer
เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ราย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ
238.5209 ล้านบาท

(5) จานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดตัง้ ในรูปแบบ
ประชารัฐไม่นอ้ ยกว่า 100 แห่ง ธนาคารสินค้า
เกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมพัฒนาทีด่ นิ
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ
63.0879 ล้านบาท

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณ
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แผนงานบูรณาการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
งบประมาณปี 2561 จานวน 577.7597 ล้านบาท

เป้ าหมายที่ 1 : การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1: ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 ความร่วมมือ/เรื่อง

ตัวชี้วดั ที่ 1.2: อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าเป้ าหมาย ร้อยละ 1 (อัญมณี และเครื่องประดับ แฟชัน่ /ไลฟ์สไตล์ สมุนไพร
เกษตรอินทรีย)์ / อัตราการขยายตัวของรายได้ภาคบริการเป้ าหมาย ร้อยละ 4 (ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจสิง่ พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ ธุรกิจ
โฆษณา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม ธุ รกิจก่อสร้างและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ
Creative and Culture)

แนวทางที่ 1.1.1 : สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนการค้าและการลงทุนกับประเทศในอนุ ภมู ภิ าค ภูมภิ าค
และนานาประเทศ

แนวทางที่ 1.2.1 : พัฒนาส่งเสริมผูป้ ระกอบการและช่องทางการตลาด
สินค้าและบริการเป้ าหมายระหว่างประเทศ

แนวทางที่ 1.2.2 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ ยกระดับ
สินค้าและธุรกิจบริการเป้ าหมาย

1. จานวนผูป้ ระกอบการสินค้า/บริการเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 31,500 ราย
2. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของสินค้าและบริการเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 16,000 ล้านบาท

1. จานวนฐานข้อมูลธุรกิจบริการเป้ าหมาย 4 ฐานข้อมูล

1. โครงการที่สนับสนุนการขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนทีบ่ รรลุตามเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70

กระทรวงการต่างประเทศ
1. สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

205.9387 ล้านบาท

กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

335.3889 ล้านบาท

กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

36.4321 ล้านบาท
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5. แผนการเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ

เป้ าหมายที่ 2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถเพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายที่ 5 : สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สือ่ มวลชน และภาคเอกชน

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
5.1: ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้นึ
5.2: ประชากรอายุ 13 ปี ข้นึ ไป มีการปฏิบตั ติ ามหลักคาสอนทางศาสนาเพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

2.1: เด็กมีพฒั นาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
2.2: คะแนน IQ เฉลีย่ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.3: เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.4: ผูท้ ไ่ี ด้รบั การรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพและผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติมจี านวนเพิม่ ขึ้น
2.5: การมีงานทาของผูส้ ูงอายุ (อายุ 60-69 ปี ) เพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกั ยภาพ
ตลอดช่วงวัย

เป้ าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยมีความมันคง
่
ในชีวติ

เป้ าหมายที่ 3 : คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรม
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั
แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
(สานักงานปลัดกระทรวง)

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
งบประมาณปี 2561 จานวน 8,474.8229 ล้านบาท

เป้ าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกั ยภาพตลอดช่วงวัย
ตัวชี้วดั ที่ 1.1. : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้น
..............................................................................................................................................................................................
แนวทางที่ 1.1.2 : สนับสนุ นการศึกษาทีม่ คี ุณภาพให้ความรูแ้ ละทักษะชีวติ
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 1.1.3 : ส่งเสริมทักษะชีวติ และ
ทักษะการทางาน (เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )

แนวทางที่ 1.1.4 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
(วัยแรงงาน 15-59 ปี )

แนวทางที่ 1.1.5 : พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ การทางานและ
การดารงชีวติ (ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป)

เด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51

เด็กไทยมี IQ เฉลีย่
ไม่ตา่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตา่
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

เด็กไทยสูงดี
สมส่วน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 66

ร้อยละ 45 ของเด็ก
วัยเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์

เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รบั การ
พัฒนาทักษะชีวติ หรือทักษะการทางาน

ร้อยละ 85 ของแรงงานที่
สาเร็จการฝึ กอบรมได้ตาม
มาตรฐานการฝึ ก

ร้อยละ 28 ของวัย
ทางานมีพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์

ร้อยละ 55 คนวัย
ทางานมี BMI
ปกติ

ร้อยละ 80 ของการ
พัฒนาทักษะกายใจ
ของผูส้ ูงอายุ

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
กระทรวง ศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต
2. กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
2. กรมควบคุมโรค
3. สานักงานปลัด
สาธารณสุข
กระทรวง ศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัย
นเรศวร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

1กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวง ศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

กระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค
2. กรมอนามัย
3. กรมสุขภาพจิต
4. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
5. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครอง
แรงงาน

กระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมอนามัย

งบประมาณ
3,009.4731 ล ้านบาท

งบประมาณ
11.2704 ล ้านบาท

งบประมาณ
254.5975 ล ้านบาท

งบประมาณ
260.8581 ล ้านบาท

งบประมาณ
177.9892 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.7400 ล ้านบาท

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )
เด็กทีม่ พี ฒั นาการสมวัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

การตัง้ ครรภ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 60

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมการแพทย์
3. กรมควบคุมโรค
4.กรมสุขภาพจิต
5.กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมอนามัย

4. กรมสุขภาพจิต
5. กรมอนามัย
งบประมาณ
4,053.2264 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.1430 ล ้านบาท

งบประมาณ
42.9362 ล ้านบาท

งบประมาณ
87.0437 ล ้านบาท

ร้อยละ 40 ของ
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์

ผูส้ ูงอายุทต่ี อ้ งการ
ทางานและมีงานทา
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการ
ผูส้ ูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวง
สาธารณสุข
1. สานักปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

กระทรวงแรงงาน
1.กรมการจัดหางาน
2 กรมพัฒนาฝี มอื
แรงงาน
กระทรวงศึกษา
มหาวิทยาลัย
1. หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

งบประมาณ
40.9639 ล ้านบาท

งบประมาณ
49.9761 ล ้านบาท

งบประมาณ
47.3185 ล ้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (ต่อ)

เป้ าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยมีความมันคงในชี
่
วติ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีความมันคงในชี
่
วติ
แนวทางที่ 2.1.1 : สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคน
ไทยทีม่ คี วามมันคงในชี
่
วติ (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

แนวทางที่ 2.1.2 : พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง
ให้เด็กวัยเรียนมีความมัน่ คงในชีวติ
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 2.1.3 : พัฒนาโอกาสในการศึกษา
ระดับสูงและประสบการณ์การทางาน
(เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )

แนวทางที่ 2.1.4 : สร้างความมัน่ คงในชีวติ ให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )

ร้อยละศูนย์เด็กเล็กทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและ
ด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ

สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษา
ทีส่ ูงขึ้นร้อยละ 66

ร้อยละ 73 ของแรงงานที่
ได้รบั การบรรจุงานใน
ประเทศ

สัดส่วนผูอ้ ยู่ในระบบประกัน
ทางสังคมต่อกาลังแรงงาน
ร้อยละ 4

ร้อยละ 40 ของกลุม่ วัย
แรงงานเข้าถึงระบบบริการ
อาชีวอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1.กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

กระทรวงแรงงาน
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
3.9648 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.7118 ล ้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
(สานักงานปลัดกระทรวง)

งบประมาณ

งบประมาณ
64.6997 ล ้านบาท

งบประมาณ
3.8605 ล ้านบาท

งบประมาณ
6.2250 ล ้านบาท

งบประมาณ
15.4663 ล ้านบาท

แนวทางที่ 2.1.5 : สร้างความมัน่ คงในชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป)

ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึง
สิทธิบริการทางสังคมได้

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
82.2665 ล ้านบาท

ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์

งบประมาณ
6.5794 ล ้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (ต่อ)

เป้ าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยมีความมันคงในชี
่
วติ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีความมันคงในชี
่
วติ
แนวทางที่ 2.1.1 : สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคน
ไทยทีม่ คี วามมันคงในชี
่
วติ (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

แนวทางที่ 2.1.2 : พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง
ให้เด็กวัยเรียนมีความมัน่ คงในชีวติ
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 2.1.3 : พัฒนาโอกาสในการศึกษา
ระดับสูงและประสบการณ์การทางาน
(เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )

แนวทางที่ 2.1.4 : สร้างความมัน่ คงในชีวติ ให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )

ร้อยละศูนย์เด็กเล็กทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและ
ด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ

สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษา
ทีส่ ูงขึ้นร้อยละ 66

ร้อยละ 73 ของแรงงานที่
ได้รบั การบรรจุงานใน
ประเทศ

สัดส่วนผูอ้ ยู่ในระบบประกัน
ทางสังคมต่อกาลังแรงงาน
ร้อยละ 4

ร้อยละ 40 ของกลุม่ วัย
แรงงานเข้าถึงระบบบริการ
อาชีวอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1.กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

กระทรวงแรงงาน
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
3.9648 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.7118 ล ้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
(สานักงานปลัดกระทรวง)

งบประมาณ

งบประมาณ
64.6997 ล ้านบาท

งบประมาณ
3.8605 ล ้านบาท

งบประมาณ
6.2250 ล ้านบาท

งบประมาณ
15.4663 ล ้านบาท

แนวทางที่ 2.1.5 : สร้างความมัน่ คงในชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป)

ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึง
สิทธิบริการทางสังคมได้

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
82.2665 ล ้านบาท

ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์

งบประมาณ
6.5794 ล ้านบาท

