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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
93,169,494,200 บาท
92,820,846,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู ้ พัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคน
ทีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ พัฒนาสือและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ รวมถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึง
และมีคุณภาพ
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชน
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทัวประเทศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
3.1 ผลสัมฤทธิ
- อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการศึกษาสูงขึนไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ
จากปี 2560
- ผู เ้ รียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ และมีทกั ษะ ความรูเ้ พือเป็ นพืนฐานในการแสวงหา
ความรู แ้ ละการศึกษาในระดับทีสูงขึน
- ผู เ้ รียนระดับมัธยมศึกษามีทกั ษะชีวติ ทีดีและมีผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึน
- ผู เ้ รียนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพตามแต่ละสาขา
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถนําองค์ความรู ้
ไปต่อยอดเพือพัฒนานวัตกรรมได้
- ผูเ้ รียนและประชาชนทัวไปเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีหลากหลาย
และมีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะชีวติ ทักษะอาชีพได้อย่างต่อเนือง รวมทังนําไปต่อยอดอาชีพ
ให้ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
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3.2 ประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั
- ผูเ้ รียนทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ผ่านรูปแบบ
การศึกษาทีหลากหลาย สําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็ นคนดี คนเก่งของสังคม มีงานทํา
สามารถประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ ร่วมสร้างและพัฒนาประเทศให้มนคง
ั มังคัง ยังยืนอย่างต่อเนือง
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ
1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 5 กระทรวง 78 หน่ วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สงั กัด สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือ ทบวง
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5. แผนภาพความเชือมโยง
5. แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที
ปี

ยุทธศาสตร์ที : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

เป้ าหมายที : คนไทยมีการศึกษาทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ

ตัวชีวัดของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เรียนรูด้ ว้ ยตัวเองอย่างต่อเนือง

ตัวชีวัดเป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ที
3.1 : ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตากว่
ํ า
3.2 : การใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือการอ่านหาความรูเ้ พิมขึน
3.3 : การอ่านของคนไทยเพิมขึนเป็ นร้อยละ
3.4 : จํานวนแรงงานทีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู ้ เพือขอรับวุฒิ ปวช.
และ ปวส. เพิมขึนเฉลียร้อยละ ต่อปี

เป้ าหมายที : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูงขึน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึง
ตอบสนองต่อความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศกั ยภาพทีสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
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. แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
งบประมาณปี
จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายทที : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศกั ยภาพทีสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1.1 : ร้อยละของนักเรียนทีมีคะแนนเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ

แนวทาง

แนวทางทที 1.1.1 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ตัวชีวัด

ร้อยละของนักเรียนทีมีคะแนนเฉลียผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ ขึนไปเพิมขึน

หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ 3,084.5815 ล ้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละของความรูค้ วามสามารถของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
(ร้อยละ ขึนไป)

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณ 894.6494 ล ้านบาท

ขึนไปเพิมขึน

ร้อยละของผูเ้ รียนทีมีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลียเมือเทียบกับ
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
- ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = ระดับ A (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ )
- ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = ระดับ A (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ )
- ผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ )

กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ 33.3834 ล ้านบาท

ค่าคะแนนเฉลียผลการทดสอบความสามารถพืนฐานระดับชาติ
(National Test) ของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาปี ที เพิมขึน
(ร้อยละ )

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

งบประมาณ 311.9837 ล ้านบาท
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แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (ต่อ)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศกั ยภาพทีสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตัวชีวัดที . : ร้อยละของนักเรียนทีมีคะแนนเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ขึนไปเพิมขึน

ตัวชีวัดที .22 : อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขนจากปี
ึ
2560 ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ

ตัวชีวัด

แนวทาง

แนวทางที 1.1.1 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

แนวทางที 1.2.1 : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชีวัด

จํานวนรูปแบบ/ชุดเครืองมือการประเมิน
คุณภาพผูเ้ รียนและคุณภาพการศึกษาทีได้รบั
การพัฒนา ( รูปแบบ/ชุดเครืองมือ)

ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขันพืนฐานทีผ่าน
การประเมินตนเองระดับดีเยียม
(ร้อยละ )

หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน

หน่วยงานเจ้าภาพ :

ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับดีขนไปจาก
ึ
สมศ.
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ )

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จํานวนผูบ้ รรจุเข้ารับราชการครู
ทีตรงสาขาและภูมลิ าํ เนา ร้อยละ
ของอัตราเกษียณ

ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทีเข้ารับการพัฒนาให้เป็ น
ผูส้ นับสนุนการเรียนรู ้ ผูก้ ระตุน้ แรงจูงใจ ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา
และชีแนะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดและสามารถนําความรูไ้ ปใช้ในการจัด
การเรียนการสอนได้ (ร้อยละ )

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
9. มหาวิทยาลัยบูรพา
10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ

งบประมาณ 28.6870 ล้านบาท

งบประมาณ
. ล้านบาท

งบประมาณ

.

ล้านบาท

งบประมาณ

.

ล้านบาท

งบประมาณ

.

ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (ต่อ)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศกั ยภาพทีสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตวั ชีวัด

ตวั ชีวัดที 1.22 : อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขนจากปี
ึ
2560 ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ

แนวทาง

แนวทางที 1.2.2 : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนทีสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ตวั ชีวัด

ร้อยละของสถาบันระดับอุดมศึกษา/สถาบัน
ระดับอาชีวศึกษาทีมีการผลิตบัณฑิต
ตามความเชียวชาญและความเป็ นเลิศเฉพาะด้าน
(ร้อยละ เทียบกับกลุม่ เป้ าหมาย)

ร้อยละความพึงพอใจนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ
ทีมีต่อผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/
ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ )

สัดส่วนผูเ้ รียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
(Work Integrated Learning: WIL) เพิมขึน
- ผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
- ผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
(Work Integrated Learning: WIL) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

จํานวนเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษา
ตามรูปแบบประชารัฐเพิมขึน ( เครือข่าย)

หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ

งบประมาณ 325.7803ล ้านบาท

งบประมาณ 97.32400 ล ้านบาท

งบประมาณ 85.29600 ล ้านบาท

งบประมาณ 11.8031 ล ้านบาท
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แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (ต่อ)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศกั ยภาพทีสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตวั ชีวัด

ตวั ชีวัดที . : ร้อยละของสถานศึกษาทีได้รบั บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ตากว่
ํ า

แนวทาง

แนวทางที 1.3.1 : พัฒนาสือและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

ตวั ชีวัด

ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้ าหมายเข้าถึง
การให้บริการแหล่งเรียนรูท้ างสือเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพือการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที ทุกเวลา
เพือการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ
(ร้อยละ )

จํานวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศ
ทีเป็ นปัจจุบนั สามารถเชือมโยงและใช้ขอ้ มูลระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิมขึน
( ฐานข้อมูล)

ค่าคะแนนเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET)
ในภาพรวมของสถานศึกษาทีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT และ DLTV
เพิมขึน ร้อยละ

ร้อยละของสถานศึกษาทีได้รบั บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ตากว่
ํ า
30 Mbps) (ร้อยละ )

หน่วยงาน

สาํ นักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
2. สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
1. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

งบประมาณ

งบประมาณ 186.4841 ล ้านบาท

งบประมาณ

.

Mbps) (ร้อยละ )

ล ้านบาท

งบประมาณ , .

ล้านบาท

งบประมาณ

.

ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (ต่อ)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศกั ยภาพทีสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตวั ชีวัด

ตวั ชีวัดที 1.4 : ร้อยละของกําลังแรงงาน (อายุ - ปี ) ทีมีการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นขึนไปเพิมขึน (ร้อยละ . )

แนวทาง

แนวทางที 1.4..1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ

ตวั ชีวัด

สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย ( - ปี ) ต่อประชากร
กลุม่ อายุ - ปี เพิมขึน (ร้อยละ )

จํานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รบั โอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาขันพืนฐาน การจัดการ
ศึกษาวิชาชีพและการพัฒนาสมรรถภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 400,000 คน

จํานวนผูเ้ รียนทีมีความสามารถพิเศษได้รบั
การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(ไม่นอ้ ยกว่า , คน)

อัตราการออกกลางคันของผูเ้ รียน
- ระดับการศึกษาขันพืนฐานลดลง เป็ นร้อยละ .
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง เป็ นร้อยละ .

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญได้รบั การพัฒนาให้มที กั ษะวิชาชีพ
สามารถนําไปประกอบอาชีพเพือดํารงชีวติ ได้
(ร้อยละ เทียบกับค่าเป้ าหมาย)

หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
2. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณ 136.9850 ล ้านบาท

งบประมาณ ,726.1063 ล ้านบาทท

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

งบประมาณ

งบประมาณ

.

ล ้านบาท

งบประมาณ .

ล ้านบาท

งบประมาณ

.

ล ้านบาท
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แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (ต่อ)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาทีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศกั ยภาพทีสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตวั ชีวัด

ตวั ชีวัดที . : ร้อยละของกําลังแรงงาน (อายุ - ปี ) ทีมีการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นขึนไปเพิมขึน (ร้อยละ . )

แนวทาง

แนวทางที 1.4.1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ

ตวั ชีวัด

ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้ าหมายได้ใช้บริการ
แหล่งเรียนรูท้ ได้
ี รบั การพัฒนาให้สามารถ
จัดกิจกรรมเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีมีคุณภาพ
เพิมขึน (ร้อยละ เทียบกับค่าเป้ าหมาย)

จํานวนสถานศึกษาทุกสังกัดทีได้รบั
การบริหารจัดการเป็ นพิเศษ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
(ไม่นอ้ ยกว่า , แห่ง)

ร้อยละของผูเ้ รียนการศึกษาขันพืนฐานได้รบั การอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขันพืนฐานตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน
มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั (ร้อยละ )

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

งบประมาณ

งบประมาณ 826.1748 ล ้านบาท

งบประมาณ ,742.4881 ล ้านบาท

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

งบประมาณ 77,872.0945 ล ้านบาท

47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
49. มหาวิทยาลัยมหิดล
50. มหาวิทยาลัยบูรพา
51. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53. มหาวิทยาลัยพะเยา
54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
55. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
57. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58. มหาวิทยาลัยศิลปากร
59. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
19,961,214,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
5,293,212,300 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือเสริมสร้างความเขม้ แข็งของชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มคี วามมันคง ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
แหล่งทุนชุมชนเพือให้ประชาชนได้เข้าถึงทุน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทนุ ทางวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา
ท้องถินเพือต่อยอดเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน ผูน้ าํ ชุมชน ผูผ้ ลิต ผู ป้ ระกอบการชุมชน
กลุม่ อาชีพ วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตร และสหกรณ์
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทัวประเทศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความมันคงทางการเงินเพิมขึน
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงมหาดไทย
1) กรมการพัฒนาชุมชน
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 9 กระทรวง 23 หน่ วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ 4 กองทุน
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที

ยุทธศาสตร์ที 2 การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลือมลําในสังคม

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ

เป้ าหมายที 3 : เพิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพือให้
ชุมชนพึงพาตนเองได้ และได้รบั ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน

ตัวชีวัดเป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที
ที 1.2 : สัดส่วนครัวเรือนที
เข้าถึงแหล่งทุนเพิมขึน

ตัวชีวัดเป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที
ที 1.3 : มูลค่าสินค้าชุมชน
เพิมขึน

ตัวชีวัดของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ตัวชีวัดเป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที
ที 1.1 : ดัชนี ชมุ ชนเข้มแข็ง
เพิมขึนในทุกภาค

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิมขึน
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
งบประมาณป 2561 จํานวน 5,293.2123 ลานบาท
เปาหมาย
แผนงาน
บูรณาการ

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ประชาชนในหมูบานเปาหมายมี
รายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : กลุมเปาหมายที่เขาถึงแหลงทุน เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือแกปญหาหนี้สิน 2,667,946 ราย/แหง/องคกร/กองทุน/จังหวัด

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : สรางสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 1.2.1 : สรางโอกาสประชาชนใหเขาถึงแหลงทุน
และสรางธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

จํานวนแผนชุมชน
ระดับตําบล
5,540 ตําบล
มีการนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพ

กลุมอาชีพ/
วิสาหกิจที่
ไดรับการ
พัฒนา 1 กลุม

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมุนษย
1. สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนา
ชุมชน

งบประมาณ
60.8000 ลานบาท

แนวทางที่ 1.3.1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหเปน
ที่ตองการของตลาด

จํานวนประชาชนที่
ไดรับการสงเสริม
อาชีพ 524,811
ราย/ครัวเรือน/
ชุมชน/ตําบล

จํานวนประชาชนผูประกอบการ
กลุมอาชีพ องคกรเกษตร
สหกรณสามารถเขาถึงแหลงทุน
ดอกเบี้ยต่ํา 2,573,355 ราย/
แหง/องคกร/จังหวัด

จํานวนประชาชน
เกษตรกร และผูยากจน
ที่สามารถแกปญหา
หนี้สิน 94,591 ราย/
ครัวเรือน/กองทุน

จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน 7,318
ผลิตภัณฑ/แหง

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. องคการบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
1. สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
3. มหาวิทยาลัยแมโจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. กรมสงเสริมสหกรณ
รัฐวิสาหกิจ
1. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร
2. ธนาคารออมสิน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนพัฒนาสหกรณ
2. กองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1. กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ
2. กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกูยืมแกเกษตรกรและผู
ยากจน
3. กองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ
0.1859 ลานบาท

งบประมาณ
755.8900 ลานบาท

งบประมาณ
1,702.8617 ลานบาท

งบประมาณ
1,523.3613 ลานบาท

หนวยงาน
หนวยงานเจาภาพ :
กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10 ของปที่ผานมา

งบประมาณ
340.5640 ลานบาท

แนวทางที่ 1.3.2 : สงเสริม
ชองทางการตลาด

จํานวนผูประกอบการชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการผลิต ผลิตภัณฑให
ตรงตามความตองการของตลาด จํานวน
6,633 ราย/กลุม/ชุมชน/เครือขาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. กรมประมง
2. กรมปศุสัตว
3. กรมสงเสริมสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. กรมวิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
6. มหาวิทยาลัยทักษิณ
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย

งบประมาณ
372.4158 ลานบาท

จํานวนชองทาง
การตลาด 80,296
ครั้ง/ราย/กลุม/แหง/
ชุมชน/ชองทาง
กระทรวงพาณิชย
1. กรมการคาภายใน
2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งบประมาณ
537.8536 ลานบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
200,198,109,600 บาท
207,099,596,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีหลักประกันสุขภาพทีครอบคลุม อย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
จากการจ่ายค่าบริการสุขภาพของประชาชน และลดความเหลือมลําของระบบประกันสุขภาพ
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนทุกภาคส่วน
1) ประชาชนทีมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) ผู ป้ ระกันตนทีมีสทิ ธิได้รบั บริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
3) ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
4) ให้สทิ ธิ (คืนสิทธิ) ขันพืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลทีมีปญั หาสถานะและสิทธิ
5) ผู ป้ ่ วยฉุกเฉิน
2.2 พืนทีดําเนินการ : ในประเทศไทย
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีจําเป็ น อย่างเสมอภาค มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
โดยไม่มอี ปุ สรรคทางการเงิน
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 3 กระทรวง 6 หน่ วยงาน 1 รายการงบกลาง 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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. แผนภาพความเชือมโยง
.1 แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที

ยุทธศาสตร์ที การสร้างเสริมความเป็ นธรรมและลดความเหลือมลําในสังคม

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนา ฯ

เป้ าหมายที : เพิมโอกาสการเข้าถึงบริการพืนฐานทางสังคมของภาครัฐ

ตัวชีวัดของ
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที

ตัวชีวัดเป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที
ระหว่างพืนทีลดลง

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : ประชาชนทุกภาคส่วนมีหลักประกันสุขภาพทีครอบคลุม อย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
จากการจ่ายค่าบริการสุขภาพของประชาชน และลดความเหลือมลําของระบบประกันสุขภาพ

: ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร
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แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือรองรับสังคมผู ส้ ูงอายุ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
986,473,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1,218,774,000 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงั คมผู ส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมความรู ป้ ระชากรก่อนวัยสูงอายุ
และพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ ส่งเสริมการออมเพือสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาระบบการดู แลด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการดู แลผู ส้ ูงอายุทมีี ภาวะพึงพิงและระบบการคุม้ ครอง
สําหรับผูส้ ูงอายุ เพือให้มสี ุขภาวะทีดี รวมทังปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิงอํานวยความสะดวก
ให้เหมาะสมและเอือต่อการดํารงชีวติ
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ผู ส้ ูงอายุ และประชาชนทุกกลุม่ วัย
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทัวประเทศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ผู ส้ ูงอายุมคี ุณภาพชีวติ ทีดีขนึ ทังด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ทีเอือต่อการดํารงชีวติ ของผูส้ ูงอายุ และคนทุกวัย
2. ประชากรมีการเตรียมความพร้อมในการเป็ นผู ส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพ
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
1) กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 6 กระทรวง 20 หน่ วยงาน และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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5.แผนภาพความเชือมโยง
5.1 แผนความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ยุทธศาสตร์ที 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ

เป้ าหมายที 2 : คนในสังคมไทยทุก
ช่วงวัยมีทกั ษะ ความรูแ้ ละ
ความสามารถเพิมขึน

ตัวชีวัดของ
แแผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ตัวชีวัดเป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที 2
ที 1.1 : การออมส่วนบุคคลต่อ
รายได้พงึ จับจ่ายใช้สอยเพิมขึน

ตัวชีวัดเป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที
ที 2.1 : รายจ่ายสุขภาพทังหมดไม่เกินร้อยละ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เป้ าหมายที : ผูส้ ูงอายุ
มีความมันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

เป้ าหมายที :
ผูส้ ูงอายุมสี ุขภาวะทีดี

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : คนไทยมีสุขภาวะทีดีขนึ

เป้ าหมายที :
สภาพแวดล้อมทีเอือต่อ
การดํารงชีวติ ของคน
ทุกกลุม่ เพือรองรับสังคม
ผูส้ ูงอายุ
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แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีดินทํากิน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

277,038,400 บาท
267,662,700 บาท

1. วัตถุประสงค์
เพือให้ราษฎรผูย้ ากไร้มที ดิี นทํากินในทีดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
โดยการสํารวจ ตรวจสอบและจัดทําข้อมูลทีดิน สนับสนุนการจัดทีดินทํากินและใช้ประโยชน์ทดิี นให้
ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการตลาด เพือสร้างรายได้และยกระดับ
คุณภาพชีวติ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานและกลไกการขับเคลือนการจัดการปัญหาทีดินทํากิน
รวมทังการติดตามและประเมินผล
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน, เกษตรกรผูย้ ากไร้
2.2 พืนทีดําเนินการ : ป่ าสงวนแห่งชาติ, ป่ าไม้ถาวร, ทีราชพัสดุ, ทีสาธารณประโยชน์, พืนทีป่ าชายเลน
พืนทีปฏิรูปทีดิน และพืนทีนิคมสร้างตนเอง
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ผูย้ ากไร้ได้รบั การจัดทีดินทํากิน และปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดการใช้ทดิี น สามารถประกอบอาชีพ
และมีความเป็ นอยู่ทดีี ขนึ
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 5 กระทรวง 14 หน่ วยงาน
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แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

720,776,600 บาท
779,010,400 บาท

1. วัตถุประสงค์
เพือให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมทีมีประสิทธิภาพและเอือต่อการมีคุณภาพชีวติ
ทีดีของประชาชน โดยส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยทีต้นทางและการนําขยะไปใช้ประโยชน์
เพิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ขยะติดเชือ การจัดการ
กากอุตสาหกรรมทีเป็ นอันตราย ควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในพืนที 9 จังหวัด
ภาคเหนือ เขตควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนเพิมประสิทธิภาพการกํากับ
ติดตามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนทัวประเทศ
2.2 พืนทีดําเนินการ :
1) พืนทีจัดการขยะมูลฝอยทัวประเทศ และพืนทีเฉพาะ เช่น แหล่งท่องเทียวสําคัญ อุทยานแห่งชาติ
2) พืนทีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พืนทีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพืนที 9 จังหวัดภาคเหนือ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับทีดีขนึ มีคุณภาพสิงแวดล้อมทีเอือต่อการมีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีของประชาชน โดยการดําเนินงานจากทุกภาคส่วน
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 7 กระทรวง 26 หน่ วยงาน 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
551,746,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
841,724,800 บาท
1. วัตถุประสงค์
- เพือสร้างความมันคงด้านพลังงานโดยส่งเสริมให้มกี ารจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านพลังงาน
และพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานทีสร้างมูลค่าเพิมเพือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- เพือสร้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงานทีเหมาะสมเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วน
- เพือส่งเสริมพลังงานทดแทน ทังผูผ้ ลิต และผู ใ้ ช้ให้เพิมสูงขึนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก และสนับสนุนการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานภาคเอกชน
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทัวประเทศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเทศมีความมันคงด้านพลังงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานทีมีคุณภาพ ปลอดภัย และราคา
เป็ นธรรม สามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน สนับสนุนการลงทุนเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงพลังงาน
1) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 6 กระทรวง 15 หน่ วยงาน
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทีเป็ นมิตรกับสิงแวดลอ้ ม
งบประมาณปี 2561 จํานวน 841.7248 ล้านบาท

เป้ าหมายที 1 : การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
เป้ าหมาย

ตัวชีวัด

แนวทาง

ตัวชีวัด

หน่ วยงาน

ตัวชีวัดที 1.1 : ปริมาณสํารองไฟฟ้ าของประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ สัดส่วนการใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ าไม่เกินร้อยละ
ดําเนินการภายใต้ระบบบริหารจัดการทีเป็ นมาตรฐานสากลและสามารถสนับสนุนการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที 1.1.1 : ส่งเสริมให้มกี ารจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านพลังงานตามแผนการจัดหา
ด้านพลังงาน ได้แก่ PDP/Gas Plan/Oil Plan

สามารถกําหนดนโยบาย/มาตรการ
เพือนําไปสู่การบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติและถ่านหินได้ เรือง

กระทรวงพลังงาน
. กรมเชือเพลิงธรรมชาติ
. บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณ

งบประมาณ
36.0218 ล้านบาท
(ไม่รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ)

โรงไฟฟ้ าตามแผน PDP สามารถ COD
ได้ตามกําหนดอย่างน้อยร้อยละ ของ
กําลังการผลิตทีจะ COD ทังหมด
(ไม่รวม NPS)

กระทรวงพลังงาน
. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
. การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
. การไฟฟ้ านครหลวง
ไม่ใช้งบประมาณ
1. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน*

งบประมาณ
31.0028 ล้านบาท
(ไม่รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ)

โครงสร้างพืนฐานด้านนํามัน
เชือเพลิงโดยเริมก่อสร้างระบบ
การขนส่งนํามันทางท่ออย่างน้อย
เส้นทาง

กระทรวงพลังงาน
1. กรมธุรกิจพลังงาน

สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เป็ นไปตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ,

แนวทางที 1.1.2 :
พัฒนาระบบสภาวะ
ฉุกเฉิน

แนวทางที 1.1.3 :
ส่งเสริมการลงทุนและ
อุตสาหกรรม

มีแผนและการฝึ กซ้อมแผน
รองรับสภาวะฉุกเฉิน ครัง

มีการลงทุนอุตสาหกรรมด้าน
พลังงานเป็ นไปตามแผนที
กําหนดอย่างน้อยร้อยละ

กระทรวงพลังงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
1. กรมเชือเพลิงธรรมชาติ
. กรมธุรกิจพลังงาน
. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน*
. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
7. การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
8. การไฟฟ้ านครหลวง
. บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

-

หมายเหตุ : *การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

งบประมาณ
1.0000 ล้านบาท

กระทรวงพลังงาน
1.บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

(งบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ)

ล้านลูกบาศก์ฟตุ /วัน และการจัดหาพลังงาน

แนวทางที 1.1.4 : พัฒนาปัจจัยแวดล ้อมเพือสนับสนุนการจัดหา
และการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านพลังงาน

มีระบบสนับสนุนการกําหนดนโยบายด้านความมันคง
พลังงานและสร้างเครือข่ายทังในต่างประเทศ ส่วนกลางและภูมภิ าค เรือง

กระทรวงพลังงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
2. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ
78.0787 ล้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล ้อม (ต่อ)
งบประมาณปี 2561 จํานวน 841.7248 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที 2 : สร้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงานทีเหมาะสมเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : ราคานํามันเชือเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนทีแท้จริง (อย่างน้อย ร้อยละ )
และมีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันนําเข้า LPG สถานประกอบกิจการและผูป้ ระกอบการพลังงาน
ทีได้รบั การตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : กํากับผูป้ ระกอบกิจการนํามันเชือเพลิง ด้านการค้า การสํารอง คุณภาพและ
ความปลอดภัย และส่งเสริมการแข่งขันในการนําเข้า LPG

แนวทางที . . : กํากับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงานก๊าซธรรมชาติ

แนวทางที . . : กํากับดูแลและส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกิจการไฟฟ้ า

มีแนวทางชัดเจนส่งเสริมให้ผูค้ า้ รายอืนนําเข้า LPG เข้ามาในประเทศ สถานประกอบกิจการและ
ผูป้ ระกอบการพลังงานได้รบั การตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน , ราย

มีผูด้ าํ เนินการรายใหม่ในโครงสร้างพืนฐานกิจการก๊าซธรรมชาติ

ตัวชีวัด

มีการศึกษา/กําหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ
ในกิจการไฟฟ้ า

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณ

กระทรวงพลังงาน
. กรมธุรกิจพลังงาน
. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
1. บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตัวชีวัดที . : มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ

ตัวชีวัดที . : มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
และจ่ายไฟฟ้ า

กระทรวงพลังงาน
. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
. กรมเชือเพลิงธรรมชาติ
. กรมธุรกิจพลังงาน
. บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบประมาณ
74.7796 ล้านบาท

หมายเหตุ : *การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

งบประมาณ
2.2800 ล้านบาท
(ไม่รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ)

กระทรวงพลังงาน
. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ไม่ใช้งบประมาณ
1. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน*

งบประมาณ
5.2800 ล้านบาท
(ไม่รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ)

237

5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล ้อม (ต่อ)
งบประมาณปี 2561 จํานวน 841.7248 ล้านบาท
เป้ าหมายที 3 : เพิมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

เป้ าหมายที 4 : มีการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ

ตัวชีวัดที .1 : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขันสุดท้ายทังหมดไม่ตากว่
ํ าร้อยละ .

ตัวชีวัดที 4.1 : สัดส่วนการใช้พลังงานขันสุดท้ายต่อหนึงหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (EI) ไม่เกินกว่า . KTOE/พันล ้านบาท

แนวทางที .1.1 : ส่งเสริมพลังงานทดแทน ทังผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้ ให้สูงขึน ตามแผน AEDP

แนวทางที . . : สนับสนุนเพิมประสิทธิภาพใช้พลังงานตามแผน EEP

เป้ าหมาย

ตัวชีวัด

แนวทาง

ตัวชีวัด

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณ

สัดส่วนการใช้ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนเท่ากับ
ร้อยละ . ของการใช้พลังงานทังหมด
ในปี
หรือคิดเป็ น , . KTOE

สัดส่วนการใช้ความร้อนจากพลังงาน
ทดแทนเท่ากับร้อยละ . ของการ
ใช้พลังงานทังหมดในปี
คิดเป็ น , . KTOE

กระทรวงพลังงาน
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. กรมปศุสตั ว์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไม่ใช้งบประมาณ
1. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน*

กระทรวงพลังงาน
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน

งบประมาณ
413.8792 ล้านบาท
(ไม่รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ)

ไม่ใช้งบประมาณ
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
5. กระทรวงสาธารณสุข

.

งบประมาณ
ล้านบาท

มีสดั ส่วนการใช้เชือเพลิงชีวภาพ
เท่ากับร้อยละ . ของการใช้
พลังงานทังหมดในปี
คิดเป็ น ,951.36 KTOE

ไม่ใช้งบประมาณ
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
2. บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
. กระทรวงอุตสาหกรรม
. กระทรวงการคลัง
. กระทรวงพาณิชย์

-

หมายเหตุ : *การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต้องได้รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ภาคอุตสาหกรรม มีผลประหยัด
พลังงานเพิมขึน จํานวน KTOE
ในปี 2561

ภาคอาคารขนาดใหญ่ มีผล
ประหยัดพลังงานเพิมขึนจํานวน
126 KTOE ในปี 2561

ภาคอาคารขนาดเล็กและทีอยู่
อาศัย มีผลประหยัดพลังงาน
เพิมขึนจํานวน KTOE
ในปี 2561

ภาคพลังงานขนส่ง มีผลประหยัด
พลังงานเพิมขึนจํานวน KTOE
ในปี 2561

กระทรวงพลังงาน
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงพลังงาน
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระทรวงพลังงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน

กระทรวงคมนาคม
1. สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ไม่ใช้งบประมาณ
1. กระทรวงมหาดไทย

ไม่ใช้งบประมาณ
. กระทรวงมหาดไทย

.

งบประมาณ
ล้านบาท

.

งบประมาณ
ล้านบาท

.

งบประมาณ
ล้านบาท

ไม่ใช้งบประมาณ
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณ
10.6625 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
60,192,654,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
64,462,019,800 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างเป็ นระบบและยังยืน ทังนําบนดินและนําใต้ดนิ
ตังแต่ตน้ นํา กลางนํา ปลายนํา โดยจัดหาพัฒนาแหล่งนําสะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานครเพืออุปโภค
บริโภค พัฒนา เพิมประสิทธิภาพ อนุ รกั ษ์ ฟื นฟูแหล่งนํา แหล่งกักเก็บนํา ระบบกระจายนํา และ
เชือมโยงโครงข่ายลุม่ นําทังในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางนํา ทางผันนํา พืนทีรองรับนํานอง
เขตการใช้ประโยชน์ทดิี น จัดทําผังเมือง ระบบป้ องกันนําท่วมชุมชนและพืนทีเศรษฐกิจ พัฒนา
เพิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนําเสีย ป้ องกันระดับความเค็ม และลดนําเสียจากแหล่งกําเนิด
อนุรกั ษ์ ฟื นฟูพนที
ื ป่ าต้นนําทีเสือมโทรม ตลอดจนส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนับสนุ นองค์กรลุม่ นํา ระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนทัวประเทศ
2.2 พืนทีดําเนินการ : พืนทีไม่มรี ะบบนําประปา พืนทีชลประทาน พืนทีนอกเขตชลประทาน
พืนทีชุมชนและเมืองเศรษฐกิจสําคัญ และพืนทีป่ าต้นนําทีเสือมโทรม
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งนําต้นทุนทีมีคุณภาพเพือการจัดการอย่างสมดุล
ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีนาสะอาดเพื
ํ
ออุปโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบ
ทีจะเกิดขึนจากนําท่วมและอุทกภัย
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรนํา
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 8 กระทรวง 17 หน่ วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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5.2 Â£µ¡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥¦³´Âµ¼¦µµ¦
Âµ¼¦µµ¦¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦ÎÊ µ
¦³¤µ¸ 2561 Îµª 64,462.0198 ¨ oµµ
Áo µ®¤µ¥¸É 1 : »®¤¼n µo Â¨³»¤Á¤º°¤¸µÎÊ ³°µÁ¡º°É °»Ã£¦·Ã£

Áo µ®¤µ¥¸É 2 : £µÁ¬¦Â¨³°»µ®¦¦¤¤¸Â®¨nÎµÊ o»Á¡º°É µ¦´µ¦°¥nµ¤»¨

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : Îµª¦´ªÁ¦º°°Á ¦»Á¡¤®µ¦Á µo ¹ÎµÊ ¦³µ

´ª¸Êª´ ¸É 2.1 : ¡ºÊ¸É ¦É¸ ´ ¦³Ã¥rµÂ®¨nÎµÊ Á¡·¤É Ê¹ 902,437 Å¦n ¦·¤µ¦µ¦ÁÈ´ÎµÊ /¦·¤µÎµÊ o»Á¡·¤É Ê¹ 474.4693 ¨ oµ¨¼µ«rÁ¤¦ ¦´ªÁ¦º°Åo¦´ ¦³Ã¥r

´ª¸Êª´

533,825 ¦´ªÁ¦º°

µµ¦¡´µÂ®¨nÎµÊ 326,834 ¦´ªÁ¦º°

Âªµ¸É 1.1.1 : ´®µ¡´µÂ®¨nÎµÊ o» Á¡·¤É ¦³··£µ¡Â¨³
¥µ¥Á ¦³¦³µÁ¡º°É °»Ã£¦·Ã£

Âªµ¸É 2.1.1 : ¡´µ Á¡·¤É ¦³··£µ¡ °»¦´ ¬r ¢ºÊ ¢¼Â®¨nÎµÊ ¦³¦³µ¥ÎµÊ Â¨³ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¦³Á¦º° µn ¥ÎµÊ /¨»¤n ÎµÊ ´Ê ÄÂ¨³°Á ¨¦³µ

Âªµ

Áo µ®¤µ¥

Â®¨nÎµÊ

´ª¸Êª´

®n ª¥µÁoµ£µ¡
¦¤¦´¡¥µ¦ÎµÊ

¦³¤µ

o»¦³µ

Ã¦Á¦¸¥
Â¨³»¤¤¸

¤¸¦³¤µ¦µ

¥µ¥Á 

ÎµÊ ¦³µ®¤¼nµo 

¦³µÁ¤º°

 1,500

¦³ÎµÊ ºÉ¤

7 Â®n/Îµª

Â®n 225,000
¦´ªÁ¦º°

³°µ 657

¦´ªÁ¦º°Á µo ¹

Â®n 58,825
¦´ªÁ¦º°

ÎµÊ ¦³µ 250,000
¦´ªÁ¦º°

¦³¦ª

¦³¦ª

¦´¡¥µ¦¦¦¤

¦´¡¥µ¦¦¦¤

µ·Â¨³

µ·Â¨³

·ÉÂª¨o°¤

·ÉÂª¨o°¤

1.¦¤¦´¡¥µ¦
ÎµÊ µµ¨

1.¦¤¦´¡¥µ¦
ÎµÊ µµ¨

¦³¤µ
360.0000
¨ oµµ

¦³¤µ
708.6330
¨ oµµ

¦³¦ª
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤
1. Îµ´µ
¨´¦³¦ª
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·É Âª¨o°¤
¦³¦ªµµ¦»
1. ¦¤°µ¤´¥

¦³¤µ
52.2820
¨ oµµ

¦³¦ª
¤®µÅ¥
1. µ¦¦³µ
nª£¼¤£· µ

¦³¤µ
1,555.5646
¨ oµµ

n°¦oµÂ®¨nÎµÊ /¦³¦³µ¥ÎµÊ (Ä®¤n)
ÎµªÂ®¨nÎµÊ /ÎµÊ µµ¨ Á¡·¤É Ê¹ 46,427 Â®n
¡ºÊ¸É ¦É¸ ´ ¦³Ã¥rµÂ®¨nÎµÊ Á¡·¤É Ê¹ 902,437 Å¦n (¡ºÊ¸É ¨¦³µÁ¡·¤É Ê¹ 306,825 Å¦n)
¦·¤µ¦µ¦ÁÈ´ÎµÊ /¦·¤µÎµÊ o»Á¡·¤É Ê¹ 298.1681 ¨ oµ¨¼µ«rÁ¤¦
¦´ªÁ¦º°Åo¦´ ¦³Ã¥rµµ¦¡´µÂ®¨nÎµÊ 165,799 ¦´ªÁ¦º°

¦³¦ªÁ¬¦Â¨³®¦r
1. ¦¤¨¦³µ
2. ¦¤¡´µ¸É ·
3. Îµ´µ·¦¼¸É · Á¡º°É Á¬¦¦¦¤
¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
1. ¦¤¦´¡¥µ¦ÎµÊ µµ¨

¦³¤µ
22,911.6075
¨ oµµ

Á¡·¤É ¦³··£µ¡ (Á·¤) ÎµªÂ®¨nÎµÊ

°»¦´ ¬r¢Ê º ¢¼Â®¨nÎµÊ Åo¦´ µ¦°»¦´ ¬r/¢ºÊ ¢¼

¨¦³µÁ·¤¸ÅÉ o¦´ µ¦¦´¦» 417 Â®n

482 Â®n 176.3012 ¨ oµ¨¼µ«rÁ¤¦
161,035 ¦´ªÁ¦º°

Îµª¡ºÊ¸É ¨¦³µÁ·¤Åo¦´ µ¦¦´¦»
1,952,475 Å¦n Îµª¡ºÊ¸É ÅÉ¸ o¦´ ¦³Ã¥r
µµ¦·´ · µ¦ ®¨ª 230,000,000 Å¦n

¦³¦ªÁ¬¦Â¨³®¦r
1. ¦¤¨¦³µ
2. ¦¤ ®¨ªÂ¨³µ¦·Á¬¦
°»Â¨³Á·»®¤»Áª¸¥
1. °»´¦¼¸É ·

¦³¤µ
12,326.3356
¨ oµµ

¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
1. ¦¤¦´¡¥µ¦ÎµÊ
¦³¦ª¤®µÅ¥
1. ¦¤o °´Â¨³¦¦Áµµµ¦£´¥

¦³¤µ
5,192.3618
¨ oµµ
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Âµ¼¦µµ¦¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦ÎÊ µ (n°)
Áo µ®¤µ¥¸É 3 : ¡ºÊ¸É ¤» ¡ºÊ¸ÁÉ «¦¬·Îµ´Â¨³¡ºÊ¸ÁÉ ¬¦Åo¦´ ¨¦³µÎµÊ nª¤Â¨³

Áo µ®¤µ¥

Áo µ®¤µ¥¸É 4 : Â®¨nÎµÊ ´ª¦³Á«¤¸
É

» £µ¡°¥¼nÄ¦³´¡°Äo

Áo µ®¤µ¥¸É 5 : ¡ºÊ¸É n µ

Ê¹ Å / o °´¦³´ªµ¤ÁÈ¤Å¤nÁ·¤µ¦µ °µ¦Á¬¦

oÎµÊ ¸ÁÉ º°É ¤Ã¦¤Åo¦´
µ¦°»¦´ ¬r¢Ê º ¢¼

´ª¸Êª´ ¸É 4.1 : Â®¨nÎµÊ ´ªÉ ¦³Á«¤¸»£µ¡°¥¼nÄ¦³´¡°Äo Ê¹ Å

´ª¸Êª´ ¸É 5.1 : Îµª¡ºÊ¸É

Å¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³ 80 / ¡ºÊ¸ÅÉ o¦´ µ¦o °´¦³´ªµ¤ÁÈ¤
266,365 Å¦n

n µ¸ÅÉ o¦´ µ¦¨¼¢ºÊ ¢¼
ÁºÊ°¸É 60,000 Å¦n

Âªµ¸É 3.1.1 : ¦´¦»µÎµÊ µ´ÎµÊ ¡ºÊ¸¦É ´ ÎµÊ ° Á µ¦Äo¦³Ã¥rÉ¸ · ´Îµ´Á¤º°

Âªµ¸É 4.1.1 : ¡´µÁ¡·¤É ¦³··£µ¡¦³Îµ´ÎµÊ Á¸¥

Âªµ¸É 5.1.1 : °»¦´ ¬r

Âªµ¸É 6.1.1 : ´ÎµÂ¥»«µ¦rµ¦¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦ÎµÊ Ä¨»¤n ÎµÊ

Â¨³¦³o °´ÎµÊ nª¤»¤Â¨³¡ºÊ¸ÁÉ «¦¬·

o °´¦³´ªµ¤ÁÈ¤Â¨³¨ÎµÊ Á¸¥µÂ®¨nÎµÁ·

¢ºÊ ¢¼¡Êº ¸É n µoÎµÊ ¸ÁÉ º°É ¤
Ã¦¤

Â·´ · µ¦¦³Îµ¸ Á¡·¤É ¦³··£µ¡µ¦¦·®µ¦´µ¦´»°r¦¨»¤n ÎµÊ
¡´µ¦³µ °o ¤¼¨ ·µ¤¦³Á¤·¨ ¦³µ´¤¡´r Â¨³µ¦¤¸nª¦nª¤

°»£´¥¨¨

´ª¸Êª´ ¸É 3.1 : ¡ºÊ¸É ÅÉ¸ o¦´ ¨¦³µÎµÊ nª¤Â¨³°»£´¥¨¨ 12,834,935 Å¦n

´ª¸Êª´

Âªµ

´ª¸Êª´

¦´¦»µÎµÊ
8 ¦n°ÎµÊ / ÁºÊ°·
¦³¤µ 3.0936
¨oµ¨¼µ«rÁ¤¦

¦³¦ª¤µ¤
1. ¦¤Áoµnµ

¦³¤µ

¦³¤µ
111.3696
¨ oµµ

¡ºÊ¸ÅÉ o¦´ µ¦
o °´Â¨³¨
¨¦³

o °´¨·É
100,428 Á¤¦

12,834,935 Å¦n

¦³¦ªÁ¬¦Â¨³
®¦r
1. ¦¤¨¦³µ
¦³¦ª¤®µÅ¥
1. ¦¤o °´Â¨³
¦¦Áµµµ¦£´¥
2. ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³
´Á¤º°

¦³¤µ
12,083.7454
¨ oµµ

¡ºÊ¸ÁÉ ¸¥É Åo¦´
µ¦¦´´ªÂ¨³®¸£¥´
4,800,000 Å¦n/
90 Îµ¨

ÎµÊ Á¸¥Åo¦´
µ¦Îµ´
µ¤¤µ¦µ
»£µ¡ÎµÊ
5 Â®n ¦·¤µ
10.0010 ¨oµ
¨¼µ«rÁ¤¦

»£µ¡ÎµÊ Â®¨nÎµÊ
´ªÉ ¦³Á«¤¸»£µ¡
°¥¼nÄ¦³´¡°Äo Ê¹ Å
Å¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³ 80

¦³¦ª¦´¡¥µ¦
¦¦¤µ·Â¨³·É Âª¨o°¤
1. Îµ´µ¨´¦³¦ª
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³
·É Âª¨o°¤
2. ¦¤ª»¤¤¨¡·¬
¦³¦ªµµ¦»
1. ¦¤°µ¤´¥
¦³¦ª°»µ®¦¦¤
1. ¦¤Ã¦µ°»µ®¦¦¤

¦³¦ª

¦³¦ª¦´¡¥µ¦

¦´ª·µ®·

¤®µÅ¥

¦¦¤µ·Â¨³

1. ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³
´Á¤º°

·É Âª¨o°¤

1. °rµ¦´µ¦
ÎµÊ Á¸¥

¦³¤µ
7,723.1362
¨ oµµ

1. ¦¤¦´¡¥µ¦¦¸

¦³¤µ
56.0055
¨ oµµ

¦³¤µ
214.0000
¨ oµµ

¦³¤µ
86.8239
¨ oµµ

¡ºÊ¸ÅÉ o¦´
µ¦o °´¦³´
ªµ¤ÁÈ¤

Îµª¡ºÊ¸É n µ¸ÅÉ o¦´
µ¦¨¼¢ºÊ ¢¼
ÁºÊ°¸É 60,000 Å¦n

266,365 Å¦n

Áo µ®¤µ¥¸É 6 : ¨»¤n ÎµÊ 25 ¨»¤n ÎµÊ ¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦¨»¤n ÎµÊ °¥nµ¤»¨

´ª¸Êª´ ¸É 6.1 : ¤¸Âµ¦¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦ÎµÊ °¥nµ¼¦µµ¦ 25 ¨»¤n ÎµÊ

°r¦¨»¤n ÎµÊ
Á¦º° µn ¥ ¦³µ
Åo¦´ µ¦¡´µÁ¡·¤É
¦³··£µ¡µ¦¦·®µ¦
´µ¦¦´¡¥µ¦ÎµÊ
Äµ¦´ÎµÂ¨»¤n ÎµÊ
25 ¨»¤n ÎµÊ

¦³¦ªÁ¬¦

¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³

¦³¦ª¦´¡¥µ¦

Â¨³®¦r

·É Âª¨o°¤

¦¦¤µ·Â¨³·É Âª¨o°¤

1. ¦¤¨¦³µ

1. ¦¤n µÅ¤o
2. ¦¤°»¥µÂ®nµ· ´ªrnµ

1. ¦¤¦´¡¥µ¦ÎµÊ

Â¨³¡´»¡r º

¤¸µ«¹¬µ
Âªµ¦·®µ¦´µ¦
¦´¡¥µ¦ÎµÊ

¦³¤µ
234.0000
¨ oµµ

¦³¤µ
75.3106
¨ oµµ

µ °o ¤¼¨´»
µ¦´·Ä



¦³¦ª¦´¡¥µ¦
¦¦¤µ·Â¨³·É Âª¨o°¤
1. ¦¤¦´¡¥µ¦ÎµÊ µµ¨
¦³¦ªµµ¦»
1. ¦¤°µ¤´¥
¦´ª·µ®·
1. °rµ¦´µ¦ÎµÊ Á¸¥

¦³¤µ
532.7464
¨ oµµ

¡´µÁ¡·¤É
¦³··£µ¡¦³

¦³¤µ
73.8500
¨ oµµ

¦³¦ª·· ¨´ Á¡º°É
Á«¦¬·Â¨³´¤
1. ¦¤°»» ·¥¤ª·¥µ
¦³¦ª¦´¡¥µ¦
¦¦¤µ·Â¨³·É Âª¨o°¤
1. ¦¤ª»¤¤¨¡·¬
2. ¦¤¦´¡¥µ¦ÎµÊ

¦³¤µ
164.2477
¨ oµµ
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แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
563,220,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
881,962,300 บาท
1. วัตถุประสงค์
ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบของประเทศ โดยสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความซือสัตย์สุจริต
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พัฒนา
กลไกการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็ว เป็ นธรรม โดยได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์
1) หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงระบบ วิธีการทํางาน และการให้บริการประชาชน เพือเพิม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสียงของการทุจริต
2) เครือข่ายเฝ้ าระวังมีบทบาทในการเตือนภัยและให้ขอ้ มูลเบาะแสการทุจริต
3) ประชาชนมีทศั นคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทัวประเทศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
1) ภาครัฐมีความโปร่งใส ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก มีความรูถ้ งึ อันตรายทีเกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ และมีส่วนร่วมในการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริต
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการและกลไกการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
3) กลไกและการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 14 กระทรวง 38 หน่ วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง 1 หน่ วยงานของรัฐสภา 5 หน่ วยงานอิสระของรัฐ
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชือ่ มโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายที่ 3 : เพิม่ คะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตให้สูงขึ้น

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ 3.1 : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตสูงกว่า
ร้อยละ 50 เมือ่ สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที่ 1 : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตดีข้นึ
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5.2 Â£µ¡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥¦³´Âµ¼¦µµ¦
Âµ¼¦µµ¦o °´ ¦µ¦µ¤µ¦»¦·Â¨³¦³¡§·¤·°
¦³¤µ¸ 2561 Îµª 881.9623 ¨ oµµ
Áo µ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Áo µ®¤µ¥¸É 1 : ´¤Å¥¤¸£µ¡¨´¬rµ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·¸ Ê¹

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : ¦³Á«Å¥Åo¦´ µ¦¦³Á¤·nµ´¸µ¦¦´¦¼o µ¦»¦· (Corruption Perceptions Index : CPI) ¼ªnµ¦o°¥¨³ 44

Âªµ¸É 1.1.1 : ¦oµ·Îµ¹ Â¨³¨¼ ´ ªµ¤º°É ´¥r»¦·

Âªµ

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ Á·¦·¤µ
- ¦o°¥¨³ °µ«¹¬µ£µ¦´¤¸µ¦´·¦¦¤
µ¦Á¦¸¥µ¦°oµµ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦
»¦· ¦o°¥¨³ 100 µ«¹¬µÁ° ¦o°¥¨³ 70
´ª¸Êª´ Á·»£µ¡
- ¦o°¥¨³ °¼Áo µo ¦nª¤·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
oµµ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·¤¸ªµ¤
¦³®´¦¼Âo ¨³Åo¦´ µ¦¨¼ ´ Ä®o¤¸ «´ ·Â¨³
nµ·¥¤Å¤n¥°¤¦´µ¦»¦·Å¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³ 85

¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
2.Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ ´Ê ¡ºÊµ
3.Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦°µ¸ª«¹¬µ

´ª¸Êª´ Á·¦·¤µ
- ¦o°¥¨³ °¼Áo µo ¦nª¤Ã¦µ¦/·¦¦¤Á µo ¤µ¤¸nª¦nª¤Äµ¦
¨´´Ä®oÁ·´¤¸ÅÉ ¤nn°µ¦»¦· Å¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³ 75
´ª¸Êª´ Á·»£µ¡
- ¦o°¥¨³ °¼Áo µo ¦nª¤Ã¦µ¦/·¦¦¤¦oµªµ¤¦³®´¦¼ o
Äµ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦· ¤¸nµ·¥¤¦nª¤oµ»¦· ¤¸
·Îµ¹µµ¦³ Â¨³µ¤µ¦Â¥Â¥³¦³®ªnµ¨¦³Ã¥rnª
´¨¦³Ã¥rnª¦ª¤ ¦o°¥¨³ 75

Îµ´µ¥¦´¤¦¸
1.¦¤¦³µ´¤¡´r 2.Îµ´µ³¦¦¤µ¦ µo ¦µµ¦¡¨Á¦º°
3.Îµ´µ³¦¦¤µ¦¡´µ¦³¦µµ¦
¦³¦ªµ¦¡´µ´¤Â¨³ªµ¤¤´É  °¤» ¬¥r

1.Îµ´µ¨´¦³¦ª¡´µ´¤Â¨³ªµ¤¤´
É °¤» ¬¥r
¦³¦ª¤µ¤
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª¤µ¤
¦³¦ª¡¨´µ
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª¡¨´µ
¦³¦ª¡µ· ¥r

®n ª¥µ

1.Îµ´µ¨´¦³¦ª¡µ·¥r 2.¦¤µ¦oµnµ¦³Á« 3.¦¤µ¦oµ£µ¥Ä
4.¦¤¦´¡¥r· µ´µ 5 .¦¤nÁ¦·¤µ¦oµ¦³®ªnµ¦³Á«
6. Îµ´µÃ¥µ¥Â¨³¥»«µ¦rµ¦oµ

Âªµ¸É 1.1.2 : ¦oµ¨Åo °´µ¦»¦·

´ª¸Êª´ Á·¦·¤µ
- ¦o°¥¨³ °Îµª¤µ· °¨»¤n /°r¦Á µo ¦nª¤
·¦¦¤µ¦n°oµµ¦»¦·Å¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³ 85
Á¤º°É Á¸¥´Áo µ®¤µ¥¸É ´Ê Åªo
´ª¸Êª´ Á·»£µ¡
- ¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °°µµ¤´¦®¦º°Á¦º° µn ¥
°nª¦µµ¦¸É nµµ¦°¦¤ µ¤µ¦¡´µ
¥µ¥¨ Â¨³n°¥°Á¦º° µn ¥µ¦o °´Â¨³
¦µ¦µ¤µ¦»¦· ¦o°¥¨³ 75

´ª¸Êª´ Á·»£µ¡
- nµ³ÂÁ¨¸¥É µ¦¦³Á¤·»¦¦¤
Â¨³ªµ¤Ã¦nÄ °®nª¥µ
£µ¦´ (ITA) ¸ 2561 Å¤n°o ¥ªnµ
¦o°¥¨³ 85 (Å¤n¦ª¤°r¦¦°
nªo°·É )

¦³¦ªµ¦¡´µ´¤Â¨³ªµ¤¤´É  °¤» ¬¥r
1.¦¤·µ¦ÁÈÂ¨³Á¥µª
2.¦¤¡´µ´¤Â¨³ª´·µ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥
1.¦¤nÁ¦·¤µ¦¦°o°·É
¦³¦ªª´¦¦¤
1.«¼¥r»¦¦¤ (°rµ¦¤®µ)
nª¦µµ¦Å¤n´ ´Îµ´µ¥¦´¤¦¸ ¦³¦ª ®¦º°ª
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·Ä
£µ¦´
®n ª¥µ°·¦³ °¦´
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·Â®nµ·

¦³¦ªµ¦¨´
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥¦´ª·µ®·
¦³¦ª¡µ· ¥r
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª¡µ·¥r
¦³¦ªÂ¦µ
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªÂ¦µ
¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ ´Ê ¡ºÊµ
2.Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦°»¤«¹¬µ
¦³¦ªµµ¦»
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªµµ¦» 
2.¦¤ª»¤Ã¦
3.¦¤´» ¦·µ¦» £µ¡
4.¦¤°µ¤´¥
nª¦µµ¦Å¤n´ ´Îµ´µ¥¦´¤¦¸ ¦³¦ª
®¦º°ª
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦
»¦·Ä£µ¦´
®n ª¥µ °¦´£µ
1.Îµ´µÁ¨ µ·µ¦£µ¼Âo ¦µ¬¦
®n ª¥µ°·¦³ °¦´
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤
µ¦»¦·Â®nµ·

¦³¦ª¤®µÅ¥
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ 2.¦¤¸É ·
¦³¦ªÂ¦µ
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªÂ¦µ 2.¦¤µ¦´®µµ
3.¦¤¡´µ ¸ ¤°º Â¦µ 4.¦¤ª´·µ¦Â¨³»¤o ¦°Â¦µ
¦³¦ªª´¦¦¤
1.µ´´·¡´«·¨r
¦³¦ªª·¥µ«µ¦rÂ¨³ÁÃÃ¨¥¸
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªª·¥µ«µ¦rÂ¨³ÁÃÃ¨¥¸ 2.Îµ´µ¦¤µ¼Á¡º°É ´·
¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ ´Ê ¡ºÊµ
¦³¦ªµµ¦»
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªµµ¦» 2.¦¤°µ¤´¥
¦³¦ª°»µ®¦¦¤
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª°»µ®¦¦¤
®n ª¥µ°·¦³ °¦´
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·Â®nµ·
2.Îµ´µ³¦¦¤µ¦·¦¼®¤µ¥

®n ª¥µÁoµ£µ¡ :
Îµ´µ³¦¦¤µ¦
o °´Â¨³¦µ¦µ¤
µ¦»¦·Â®nµ·

´ª¸Êª´ Á·»£µ¡
- ¦o°¥¨³ °¦³µ¤¸ªµ¤
¡¹¡°ÄÄ»£µ¡µ¦Ä®o¦·µ¦
Â¨³µ¦ÎµÁ·µ °®nª¥µ
°¦´ ¦o°¥¨³ 85

Îµ´µ¥¦´¤¦¸
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦¡´µ¦³¦µµ¦
¦³¦ªµ¦¡´µ´¤Â¨³ªµ¤¤´É  °¤» ¬¥r
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªµ¦¡´µ´¤Â¨³ªµ¤¤´
É
°¤» ¬¥r
¦³¦ª¡µ· ¥r
1.¦¤¡´µ» ¦·µ¦oµ
¦³¦ª¥»· ¦¦¤
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª¥»·¦¦¤
¦³¦ªÂ¦µ
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªÂ¦µ
¦³¦ªª´¦¦¤
1.Îµ´µ¨´¦³¦ªª´¦¦¤
¦³¦ª°»µ®¦¦¤
1.Îµ´µ¨´¦³¦ª°»µ®¦¦¤
®n ª¥µ°·¦³ °¦´
1.Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦Á¨º°´Ê
2.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤
µ¦»¦·Â®nµ·
3.Îµ´µµ¦¦ªÁ·Ân·

Âªµ¸É 1.1.3 : Á¦·¤¦oµ¦³··£µ¡
Äµ¦¦µ¦µ¤µ¦¦·

´ª¸Êª´ Á·¦·¤µ
- ¦o°¥¨³ °Á¦ºÉ°¨nµª®µ¦o°Á¦¸¥ ÎµÁ·µ¦Â¨ oªÁ¦È
µ¤Áo µ®¤µ¥ ¦o°¥¨³ 80
´ª¸Êª´ Á·»£µ¡
- ¦o°¥¨³ °Á¦ºÉ°¨nµª®µ¦o°Á¦¸¥¸°É r³ª··´¥
®¦º°´É ¸Á®È°µ¤¸ÁÉ ° ¦o°¥¨³ 85

nª¦µµ¦Å¤n´ ´Îµ´µ¥¦´¤¦¸ ¦³¦ª ®¦º°ª
1.Îµ´µÎµ¦ªÂ®nµ·
2.Îµ´µo °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦¢°Á·
3.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤
µ¦»¦·Ä£µ¦´
®n ª¥µ°·¦³ °¦´
1.Îµ´µ¼o ¦ªµ¦Ân·
2.Îµ´µ³¦¦¤µ¦o °´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·Â®nµ·
3.Îµ´µµ¦¦ªÁ·Ân·

¦³¤µ
151.2372 ¨.

183.1438 ¨.

72.8183 ¨.

52.9794 ¨.

201.8086 ¨.

219.9750 ¨.
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แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
792,331,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
837,665,800 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนเชือมันในกระบวนการยุตธิ รรม โดยปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพิมประสิทธิภาพ
การอํานวยความยุตธิ รรมและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก พัฒนาระบบ
การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทังช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็ นธรรม
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนทังประเทศ
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทัวประเทศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
3.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค และเป็ นธรรม
3.2 ลดปริมาณคดีทเข้
ี าสู่การพิจารณาของศาล โดยนํากระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกมาใช้ในการยุตขิ อ้ พิพาท
หรือความขัดแย้งของประชาชนด้วยประชาชนเอง
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงยุติธรรม
1) สํานักงานกิจการยุติธรรม
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 2 กระทรวง 12 หน่ วยงาน
1 ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1 หน่ วยงานของศาล
1 หน่ วยงานอิสระของรัฐ
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. แผนภาพความเชือมโยง
. แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ปี

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้ าหมายที : ลดจํานวนการดําเนินคดีกบั ผูม้ ไิ ด้กระทําความผิด

ตัวชีวัดของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ตัวชีวัดเป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ที
4.1 : จํานวนคดีทรัี ฐดําเนินคดีกบั ผูม้ ไิ ด้กระทําความผิดซึงต้องชดเชยความเสียหายลดลง

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : เพิมประสิทธิภาพการบริหารงานยุตธิ รรมเพืออํานวยความเป็ นธรรมให้กบั ประชาชน
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
งบประมาณปี
จํานวน 837.6658 ล้านบาท
งบประมาณปี
จํานวน ………………… ล้านบาท (ทศนิยม ตําแหน่ง)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที : เพิมประสิทธิภาพการบริหารงานยุตธิ รรมเพืออํานวยความเป็ นธรรมให้กบั ประชาชน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1.1 : ร้อยละ ของข้อร้องเรียนของประชาชนในการเข้ารับบริการของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมได้รบั การจัดการภายในระยะเวลาทีกําหนด

แนวทาง

ตัวชีวัด

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

งบประมาณ

แนวทางที 1.1.1 : พัฒนาช่องทาง
การให้บริการและการให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

ช่องทางการให้บริการและการให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุตธิ รรม
มีจาํ นวน ช่องทาง

กระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
หน่ วยงานของศาล
สํานักงานศาลปกครอง
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
สํานักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณ
57.0447 ล้านบาท

แนวทางที 1.1.2 : พัฒนานวัตกรรม
ด้านการแก้ไขฟื นฟูผูก้ ระทําผิดและช่วยเหลือ
ผูพ้ น้ โทษ

นวัตกรรมด้านการแก้ไขฟื นฟู
ผูก้ ระทําผิดและช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษ
มีจาํ นวน นวัตกรรม

กระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์

งบประมาณ
177.5358 ล้านบาท

ตัวชีวัดที .2 : ประชาชนมีความเชือมันในการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมร้อยละ

แนวทางที 1.2.1 : ส่งเสริม
กรอบแนวทางการป้ องกัน
อาชญากรรม ด้าน

มีการดําเนินงานสอดคล ้อง
ตามกรอบแนวทางการป้ องกัน
อาชญากรรม ด้าน

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุมประพฤติ
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกฯ
กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

งบประมาณ
392.0 ล้านบาท

แนวทางที 1.2.2 : พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล ้อง
กับสถานการณ์ปจั จุบนั

แนวทางที 1.2.3 : ส่งเสริมกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือก

กฎหมายและมาตรฐาน
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ได้รบั การพัฒนาและปรับปรุง
จํานวน เรือง

ร้อยละ ของเจ้าหน้าทีได้รบั
การฝึ กอบรมในการบังคับใช้
กฎหมาย มีความรูค้ วามเข้าใจ
ผ่านเกณฑ์ทกํี าหนด

กลุม่ เป้ าหมายมีความรูแ้ ละความเข้าใจ
ด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
เพิมขึน (Pre & Post Test) ร้อยละ

กระทรวงยุตธิ รรม
กรมบังคับคดี
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

กระทรวงยุตธิ รรม
สถาบันเพือการยุตธิ รรมแห่ง
ประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กระทรวงยุตธิ รรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณ
19.4694 ล้านบาท

งบประมาณ
. ล้านบาท

งบประมาณ
12 . ล้านบาท
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