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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

เพอืส่งเสรมิการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ โดยการพฒันาหลกัสูตร 
การเรยีนการสอน และกระบวนการเรยีนรู ้ พฒันาระบบและมาตรฐานการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสรมิการผลติและพฒันาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา ส่งเสรมิการผลติและพฒันากาํลงัคน
ทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของประเทศ พฒันาสอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษาและการเรยีนรู ้
ตลอดชีวติ รวมถงึการขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างทวัถงึ
และมคุีณภาพ

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: นกัเรยีน นกัศึกษา ครู คณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษา 
และประชาชน

2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ
3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

3.1 ผลสมัฤทธ ิ
 - อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยดา้นการศึกษาสูงขนึไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั
จากปี 2560 

 - ผูเ้รยีนระดบัประถมศึกษาอ่านออกเขยีนได ้และมทีกัษะ ความรูเ้พอืเป็นพนืฐานในการแสวงหา
ความรูแ้ละการศึกษาในระดบัทสูีงขนึ 

 - ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศึกษามทีกัษะชีวติทดีแีละมผีลสมัฤทธิทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-NET) สูงขนึ
 - ผูเ้รยีนระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษามคีวามรู ้ ทกัษะ และสมรรถนะวชิาชีพตามแต่ละสาขา 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและทศิทางการพฒันาประเทศ สามารถนาํองคค์วามรู ้
ไปต่อยอดเพอืพฒันานวตักรรมได ้

 - ผูเ้รยีนและประชาชนทวัไปเขา้ถงึการบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติทหีลากหลาย
และมคุีณภาพ สามารถพฒันาทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพไดอ้ย่างต่อเนือง รวมทงันาํไปต่อยอดอาชีพ
ใหป้ระสบความสาํเร็จและมคุีณภาพชีวติทดีขีนึ 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต
93,169,494,200              

92,820,846,000              
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3.2 ประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บั 
 - ผูเ้รยีนทกุระดบั ทกุประเภทการศึกษาไดร้บัการศึกษาทมีคุีณภาพและมมีาตรฐาน ผ่านรูปแบบ
การศึกษาทหีลากหลาย สาํเร็จการศึกษาอย่างมคุีณภาพ เป็นคนด ีคนเก่งของสงัคม มงีานทาํ 
สามารถประกอบอาชีพไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและทศิทางการพฒันา
ของประเทศ ร่วมสรา้งและพฒันาประเทศใหม้นัคง มงัคงั ยงัยนือย่างต่อเนือง

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

กระทรวง หรอื ทบวง

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ 
1) สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 5 กระทรวง 78 หน่วยงาน 2 สว่นราชการไม่สงักดั สาํนักนายกรฐัมนตรี
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ตวัชวีดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท ี  ท ี  
3.1 :: ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไม่ตาํกว่า  
33.2 : การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพอืการอ่านหาความรูเ้พมิขนึ 
33.3 : การอ่านของคนไทยเพมิขนึเป็นรอ้ยละ  
33.4 : จาํนวนแรงงานทขีอเทยีบโอนประสบการณแ์ละความรู ้เพอืขอรบัวุฒ ิปวช.  
และ ปวส. เพมิขนึเฉลยีรอ้ยละ  ต่อปี 

5. แผนภาพความเชอืมโยง 
  5.  แผนภาพความเชอืมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี  

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ
รระยะ  ปี 

แผนพฒันาฯ 
ฉฉบบัท ี  

ปี 

เป้าหมายของ
แแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี   

ตวัชวีดัของ
แแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี   

เป้าหมายของ
แแผนงาน 
บบูรณาการ  

เป้าหมายท ี  :: คนไทยมกีารศึกษาทมีคุีณภาพตามมาตรฐานสากลและมคีวามสามารถ
เรยีนรูด้ว้ยตวัเองอย่างต่อเนือง 

เป้าหมายท ี  :: ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคุีณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธิ 
ทางการเรยีนสูงขนึ มทีกัษะในการคิดวเิคราะห ์และการเรียนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมศีกัยภาพทสีอดคลอ้งกบั 
ทศิทางการพฒันาประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ ี   :  การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์

ยุทธศาสตรด์า้น :: การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 
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.  แผนภาพความเชอืมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 
แผนงานบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

งบประมาณปี  จาํนวน , .  ลา้นบาท 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  งบประมาณ    3,084.5815 ลลา้นบาท 
ลา้นบาท 

สาํนกันายกรฐัมนตรี  
1. สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 
กกระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา 
1. สถาบนัการพลศึกษา 
กกระทรวงมหาดไทย 
1. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 
กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
4. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครินทร ์
5. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
6. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
7. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
8. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
9. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
10. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
11. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เป้าหมายทท ี  :: ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคีุณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงขนึ มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึตอบสนองความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมศีกัยภาพทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ  

ตวัชวีดัท ี11.1 : รอ้ยละของนกัเรยีนทมีคีะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑร์อ้ยละ  ขนึไปเพมิขนึ 

แนวทางทท ี11.1.1 : พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล แนวทาง  

เป้าหมาย  
 

ตวัชวีดั  

หน่วยงาน  

หน่วยงานเจา้ภาพ :: 
สาํนกังานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประมาณ  

รอ้ยละของนกัเรยีนทมีคีะแนนเฉลยีผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET)  

แต่ละวชิาผ่านเกณฑร์อ้ยละ  ขนึไปเพมิขนึ 

รอ้ยละของความรูค้วามสามารถของผูส้าํเร็จ 
การศึกษาระดบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษา 
(รอ้ยละ  ขนึไป) 

กระทรวงศึกษาธกิาร  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 

งบประมาณ  8894.6494 ลลา้นบาท 

กระทรวงวฒันธรรม  

1. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครินทร ์
2. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
4. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
5. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
7. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
9. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

รอ้ยละของผูเ้รยีนทมีรีะดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเฉลยีเมอืเทยีบกบั
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษ (CEFR) หรอืเทยีบเท่า    
  - ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  = ระดบั A  (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ )  
  - ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  = ระดบั A  (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ )  
  - ผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตร ี= ระดบั B  (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ) 

ค่าคะแนนเฉลยีผลการทดสอบความสามารถพนืฐานระดบัชาต ิ

(National Test) ของผูเ้รยีนระดบัประถมศึกษาปีท ี  เพมิขนึ  
(รอ้ยละ ) 

กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

 
 

งบประมาณ  333.3834 ลลา้นบาท งบประมาณ  3311.9837 ลลา้นบาท 

ตวัชวีดั  
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แแผนงานบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (ต่อ) 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายท ี   : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคีุณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงขนึ มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึตอบสนองความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมศีกัยภาพทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ  

ตวัชวีดัท ี .  : รอ้ยละของนกัเรยีนทมีคีะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑ ์
รอ้ยละ  ขนึไปเพมิขนึ 

แนวทางท ี11.1.1 : พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล แนวทาง 

ตวัชวีดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ :: 
สาํนกังานปลดั 
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประมาณ 

ตวัชวีดั จาํนวนรูปแบบ/ชดุเครอืงมอืการประเมนิ 
คุณภาพผูเ้รยีนและคุณภาพการศึกษาทไีดร้บั 
การพฒันา (  รูปแบบ/ชดุเครอืงมอื) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี
4. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
5. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

งบประมาณ  228.6870 ลา้นบาท 

 

รอ้ยละของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขนัพนืฐานทผี่าน 
การประเมนิตนเองระดบัดเียยีม  
(รอ้ยละ ) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพนืฐาน 

งบประมาณ    
.  ลา้นบาท 

รอ้ยละของสถานศึกษาทผี่านเกณฑ ์
การประเมนิระดบัดขีนึไปจาก สมศ.  
ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน ระดบัอาชวีศึกษา 
ระดบัอดุมศึกษา (รอ้ยละ ) 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี
1. สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน 
และประเมนิคุณภาพการศึกษา  
(องคก์ารมหาชน) 
กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
2. สาํนกังานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษา 

งบประมาณ  .  ลา้นบาท 

ตวัชวีดัท ี .22 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ดขีนึจากปี 2560 ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั 

แนวทางท ี11.2.1 : ส่งเสรมิการผลติและพฒันาคุณภาพครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 

กระทรวงวฒันธรรม
1. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
4. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
5. สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
7. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
9. มหาวทิยาลยับูรพา 
10. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

11. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
12. สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
1. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

งบประมาณ .  ลา้นบาท งบประมาณ .   ลา้นบาท 

จาํนวนผูบ้รรจเุขา้รบัราชการครู 
ทตีรงสาขาและภูมลิาํเนา รอ้ยละ  
ของอตัราเกษยีณ 

รอ้ยละของครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาทเีขา้รบัการพฒันาใหเ้ป็น
ผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้าํปรกึษา     
และชแีนะ ผ่านเกณฑม์าตรฐานทกีาํหนดและสามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการจดั     
การเรยีนการสอนได ้(รอ้ยละ ) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานคณะกรรมการ 
การอดุมศึกษา 

เป้าหมาย 
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เเป้าหมายท ี   :: ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคีุณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงขนึ มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึตอบสนองความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมศีกัยภาพทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ  

แแนวทางท ี11..22.2 : ส่งเสรมิการผลติและพฒันากาํลงัคนทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของประเทศ แแนวทาง 

ตตวัชวีดั 

หหน่วยงาน 

หหน่วยงานเจา้ภาพ :: 
สาํนกังานปลดั 
กระทรวงศึกษาธิการ 

งงบประมาณ 

ตตวัชวีดั รอ้ยละของสถาบนัระดบัอดุมศึกษา/สถาบนั 
ระดบัอาชวีศึกษาทมีกีารผลติบณัฑติ 
ตามความเชยีวชาญและความเป็นเลศิเฉพาะดา้น 
(รอ้ยละ  เทยีบกบักลุม่เป้าหมาย) 

กกระทรวงศึกษาธกิาร  
1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
2. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

งงบประมาณ  3325.7803 ลลา้นบาท 

รอ้ยละความพงึพอใจนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ 
ทมีตี่อผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอาชวีศึกษา/ 
ระดบัอดุมศึกษา (รอ้ยละ ) 

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
2. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
3. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 

งงบประมาณ  997.32400 ลลา้นบาท 

สดัส่วนผูเ้รยีนในระบบทวภิาค/ีโครงการการบูรณาการการเรยีนกบัการทาํงาน 
(Work Integrated Learning: WIL) เพมิขนึ  
  - ผูเ้รยีนระดบัอาชวีศึกษาในระบบทวภิาค ีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ   
  - ผูเ้รยีนระดบัอดุมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรยีนกบัการทาํงาน  
  (Work Integrated Learning: WIL) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
3. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์
4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

งงบประมาณ  885.29600 ลลา้นบาท 

ตตวัชวีดัท ี11.22 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ดขีนึจากปี 2560 ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั 

งงบประมาณ 111.8031  ลลา้นบาท 

จาํนวนเครอืข่ายภาคประชาสงัคม 
ในการมสี่วนร่วมดา้นการจดัการศึกษา 
ตามรูปแบบประชารฐัเพมิขนึ (  เครอืข่าย) 

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

เเป้าหมาย 

แแผนงานบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (ต่อ) 
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เเป้าหมายท ี   :: ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคีุณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงขนึ มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึตอบสนองความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมศีกัยภาพทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ  

แแนวทางท ี11..3.1 : พฒันาสอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ แแนวทาง 

ตตวัชวีดั 

หหน่วยงาน 

หหน่วยงานเจา้ภาพ :: 
สาํนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

งงบประมาณ 

ตตวัชวีดั รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึ 
การใหบ้รกิารแหลง่เรยีนรูท้างสอืเทคโนโลยดีจิทิลั 
เพอืการศึกษาไดส้ะดวก รวดเรว็ ทกุสถานท ีทกุเวลา
เพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมคีุณภาพ   
(รอ้ยละ ) 

สสาํนกันายกรฐัมนตร ี 
1. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้ 
(องคก์ารมหาชน) 
2. สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 
กกระทรวงศึกษาธกิาร  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
3. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
5. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

งงบประมาณ  1186.4841  ลลา้นบาท 

จาํนวนฐานขอ้มลูรายบคุคลดา้นการศึกษาของประเทศ
ทเีป็นปจัจบุนัสามารถเชอืมโยงและใชข้อ้มลูระหว่าง
หน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพมิขนึ  
(  ฐานขอ้มลู) 

กกระทรวงศึกษาธกิาร  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

งงบประมาณ  .  ลลา้นบาท 

ค่าคะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET)  
ในภาพรวมของสถานศึกษาทมีกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้DLIT และ DLTV 
เพมิขนึ รอ้ยละ  

กกระทรวงวฒันธรรม  
1. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 
กกระทรวงศึกษาธกิาร  
1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

งงบประมาณ  , .  ลา้นบาท 

ตตวัชวีดัท ี .  : รอ้ยละของสถานศึกษาทไีดร้บับรกิารอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ตาํกว่า  Mbps) (รอ้ยละ ) 

งงบประมาณ .  ลา้นบาท 

รอ้ยละของสถานศึกษาทไีดร้บับรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ตาํกว่า 
30 Mbps) (รอ้ยละ ) 
 

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
สส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
กกระทรวง หรอืทบวง  
1. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

เเป้าหมาย 
 

แแผนงานบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (ต่อ) 
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เเป้าหมายท ี   :: ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคีุณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงขนึ มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึตอบสนองความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมศีกัยภาพทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ  

แแนวทางท ี11..4..11  : ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึและมคีุณภาพ แแนวทาง 

ตตวัชวีดั 

หหน่วยงาน 

หหน่วยงานเจา้ภาพ :: 
สาํนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

งงบประมาณ 

ตตวัชวีดั สดัส่วนนกัเรยีนปฐมวยั ( -  ปี) ต่อประชากร
กลุม่อายุ -  ปี เพมิขนึ (รอ้ยละ ) 

กกระทรวงศึกษาธกิาร  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

งงบประมาณ  1136.9850 ลลา้นบาท 

จาํนวนเดก็ดอ้ยโอกาส เดก็พกิาร ไดร้บัโอกาส
ในการเขา้ถงึการศึกษาขนัพนืฐาน การจดัการ
ศึกษาวชิาชพีและการพฒันาสมรรถภาพ     
ไม่นอ้ยกว่า 400,000 คน 

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

งงบประมาณ  ,,7726.1063  ลลา้นบาทท 

จาํนวนผูเ้รยีนทมีคีวามสามารถพเิศษไดร้บั
การส่งเสรมิและพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
(ไม่นอ้ยกว่า ,  คน) 

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

งงบประมาณ  .   ลลา้นบาท 

ตตวัชวีดัท ี11.4 : รอ้ยละของกาํลงัแรงงาน (อายุ -  ปี) ทมีกีารศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ขนึไปเพมิขนึ (รอ้ยละ . ) 

งงบประมาณ .   ลลา้นบาท 

อตัราการออกกลางคนัของผูเ้รยีน  
- ระดบัการศึกษาขนัพนืฐานลดลง เป็นรอ้ยละ .   
- ระดบัอาชวีศึกษาลดลง เป็นรอ้ยละ .  

กกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 

เเป้าหมาย 

งงบประมาณ .   ลลา้นบาท 

รอ้ยละของนกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามญัไดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะวชิาชพี 
สามารถนาํไปประกอบอาชพีเพอืดาํรงชวีติได ้
(รอ้ยละ  เทยีบกบัค่าเป้าหมาย) 

กกระทรรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
  

แแผนงานบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (ต่อ) 
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เเป้าหมายท ี   :: ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคีุณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงขนึ มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึตอบสนองความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมศีกัยภาพทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ  

แแนวทางท ี11..4.1 : ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึและมคีุณภาพ แแนวทาง 

ตตวัชวีดั 

หหน่วยงาน 

หหน่วยงานเจา้ภาพ :: 
สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

งงบประมาณ 

ตตวัชวีดั รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายไดใ้ชบ้รกิาร
แหลง่เรยีนรูท้ไีดร้บัการพฒันาใหส้ามารถ 
จดักจิกรรมเรยีนรูต้ลอดชวีติทมีคีุณภาพ
เพมิขนึ (รอ้ยละ  เทยีบกบัค่าเป้าหมาย) 

กกระทรวงศึกษาธิการ  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
3. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
4. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
5. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
6. มหาวทิยาลยัมหดิล 
7. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
8. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

งงบประมาณ  8826.1748 ลลา้นบาท 

จาํนวนสถานศึกษาทกุสงักดัทไีดร้บั 
การบรหิารจดัการเป็นพเิศษ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
(ไม่นอ้ยกว่า ,  แห่ง) 

กกระทรวงศึกษาธิการ  
1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
 

งงบประมาณ  ,,7742.4881  ลลา้นบาท 

รอ้ยละของผูเ้รยีนการศึกษาขนัพนืฐานไดร้บัการอดุหนุนและการช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายในระดบัการศึกษาขนัพนืฐานตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน  
มคีวามเหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนั (รอ้ยละ ) 

กกระทรวงการท่องเทยีวและกฬีา  
1. สถาบนัการพลศึกษา 
กกระทรวงวฒันธรรม  
1. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 
กกระทรวงศึกษาธิการ  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
4. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
5. มหาวทิยาลยันเรศวร 
6. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
7. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
8. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
9. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์
10. มหาวทิยาลยันครพนม 
11. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
12. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
13. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

งงบประมาณ  777,872.0945  ลลา้นบาท 

ตตวัชวีดัท ี .  : รอ้ยละของกาํลงัแรงงาน (อายุ -  ปี) ทมีกีารศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ขนึไปเพมิขนึ (รอ้ยละ . ) 

เเป้าหมาย 
 

แแผนงานบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (ต่อ) 
 

 

 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
15. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่
16. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
17. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี
18. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
19. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
20. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
22. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา 
23. มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
24. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
25. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
26. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
27. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี
28. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี 
29. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
31. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
32. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
33. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 
34. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
35. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
36. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
37. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
38. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
39. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
40. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์
42. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 
43. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
44. มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
45. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
46. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับรุ ี

47. มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี       
ราชมงคลอสีาน 
48. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
49. มหาวทิยาลยัมหดิล 
50. มหาวทิยาลยับูรพา 
51. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
52. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
53. มหาวทิยาลยัพะเยา 
54. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
55. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
56. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
57. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
58. มหาวทิยาลยัศิลปากร 
59. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์
สส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
1. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
2. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน
รวมทงัสนิ             92,820.8460

เป้าหมายที 1 : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาทีมีคณุภาพ มาตรฐาน มีผลสมัฤทธิทางการเรียน
สูงขึน มีทกัษะในการคดิวิเคราะห ์และการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างทวัถึงตอบสนอง
ความตอ้งการของคนทกุช่วงวยั และมีศกัยภาพทีสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ

            92,820.8460

ตวัชีวดัที 1.1 : รอ้ยละของนกัเรียนทีมีคะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขนัพืนฐาน (O-NET) แตล่ะวิชาผ่านเกณฑร์อ้ยละ 50 ขึนไปเพิมขึน

             4,415.9888

แนวทางการดําเนินงานที 1.1.1 : พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดั
และประเมินผล

             4,415.9888

ตวัชวีดัท ี1 : รอ้ยละของนกัเรียนทมีคีะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินั
พนืฐาน (O-NET) แต่ละวชิาผา่นเกณฑร์อ้ยละ 50 ขนึไปเพมิขนึ

              3,084.5815

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                    2.5049

1.1 สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                    2.5049

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาแนวทางและขยายผลการจดัการเรียนรูต้ามหลกัการ
พฒันาตนเอง

                   2.5049

กิจกรรม การพฒันาสมองเพอืการเรียนรูส้าํหรบัคนทกุช่วงวยั คน 400                    2.5049

2. กระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา                    8.7353

2.1 สถาบนัการพลศึกษา                    8.7353

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสริมและพฒันาการจดักิจกรรมทางกายสาํหรบันกัเรียน 

และครูกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 

เพมิเวลารู ้

                   8.7353

กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมทางกายดา้นกีฬาและนนัทนาการ รอ้ยละ 80                    8.7353

3. กระทรวงมหาดไทย                    3.5719

3.1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ                    3.5719

โครงการท ี1 : โครงการมคีวามสุข สนุกกบั 4H (Head Heart  Hand Health)                    3.5719

กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพมิเวลารู ้ แหง่ 1,553                    3.5719

4. กระทรวงศึกษาธิการ               3,069.7694

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                  24.1026

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้                  24.1026

กิจกรรม การส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู ้ จงัหวดั 77                  12.5254

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน โรง 1,543                  11.5772

4.2 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา                  40.1580

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ

                 40.1580

กิจกรรม การขบัเคลอืนนโยบาย ยุทธศาสตร ์และตดิตามประเมนิผล
การจดัการศึกษาของชาตสู่ิการปฏบิตัิ

เรอืง 12                  40.1580

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

4.3 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน               2,884.6073

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน 

การวดัและประเมนิผล
              2,884.6073

กิจกรรม สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพนืฐานและการพฒันาผูน้าํ รอ้ยละ 100                 183.8773

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล รอ้ยละ 80                  73.3006

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนดา้นศกัยภาพการเรียนรูเ้ชิงกระบวนการ
สู่ความทดัเทยีมนานาชาติ

คน 1,570                 173.9393

กิจกรรม การจดัการศึกษาเพอืการมงีานทาํ รอ้ยละ 70                 199.3471

กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
และค่านิยมของชาติ

รอ้ยละ 80                 399.4080

กิจกรรม ขบัเคลอืนและสนบัสนุนการลดเวลาเรียนเพมิเวลารู ้ โรง 29,777                 924.0172

กิจกรรม ครูผูท้รงคุณค่าแหง่แผน่ดนิ คน 5,200                 884.0000

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการเรียนรูภ้าษาไทย รอ้ยละ 100                  46.7178

4.4 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์                    0.9312

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.9312

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ คน 400                    0.9312

4.5 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                    6.0000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    6.0000

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล โรงเรียน 30                    6.0000

4.6 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    6.1492

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    6.1492

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน คน 1,000                    6.1492

4.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                    3.4900

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    3.4900

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ โครงการ 2                    3.4900

4.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา                    0.7744

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.7744

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล หลกัสูตร 2                    0.7744

4.9 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                    6.3435

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    6.3435

กิจกรรม พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูท้ส่ีงเสริมการพฒันาทกัษะ 
ศิลปวฒันธรรม คุณธรรม

คน 105                    6.3435

4.10 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                  29.5000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                  29.5000

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตรกระบวนการการเรียนการสอน การวดัและประมนิผล คน 4,800                  29.5000
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4.11 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  67.7132

โครงการท ี1 : โครงการปรบัการเรียนเปลยีนวธิีการสอนของครูวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามแนวทางสะเตม็ศึกษาในทกุจงัหวดั 

และทกุเขตพนืทกีารศึกษาทกุสงักดั

                 67.7132

กิจกรรม พฒันาครูผูส้อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา

คน 23,790                  67.7132

ตวัชวีดัท ี2 : รอ้ยละของความรูค้วามสามารถของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (รอ้ยละ 75 ขนึไป)

                894.6494

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 894.6494

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                 124.0828

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้                 124.0828

กิจกรรม การส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู ้ จงัหวดั 77                 124.0828

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 770.5666

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวชิาชีพและพฒันาทกัษะวชิาชีพ
เพอืเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน

                363.7900

กิจกรรม พฒันารูปแบบและยกระดบัคุณภาพศูนยซ์่อมสรา้งเพอืชุมชน 

(Fix it Center)

ศูนยบ์ริการ 1,000                 363.7900

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวดัประเมนิผลเพอืการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัอาชีวศึกษา

                268.0800

กิจกรรม ส่งเสริมการปฏรูิปอาชีวศึกษาเพอืเพมิผลสมัฤทธผูิเ้รียนดว้ยคุณภาพ
และมาตรฐานใหม้สีมรรถนะและความพรอ้มเพอืเขา้สู่ตลาดแรงงาน

คน 230                  37.4800

กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐานทกัษะอาชีพผุูเ้รียนอาชีวศึกษา คน 50,000                  23.0000

กิจกรรม ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชีพใหก้บัผูเ้รียนตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพมิเวลารู ้

แหง่ 4,240                 207.6000

โครงการท ี3 : โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์                 138.6966

กิจกรรม พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคดิและ
ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชีพ

แหง่ 5                 138.6966

ตวัชวีดัท ี3 : รอ้ยละของผูเ้รียนทมีรีะดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเฉลยี
เมอืเทยีบกบัการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษ (CEFR) หรือเทยีบเทา่
- ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  = ระดบั A1 (ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20)
- ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  = ระดบั A2 (ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20)
- ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี = ระดบั B2 (ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20)

                 33.3834
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1. กระทรวงวฒันธรรม                  13.1204

1.1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                  13.1204

โครงการท ี1 : โครงการปฏรูิปการศึกษาเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรมทางนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และทศันศิลป์

                 13.1204

กิจกรรม การยกระดบัการเรียนรูภ้าษาองักฤษ รอ้ยละ 80                  13.1204

2. กระทรวงศึกษาธิการ                  20.2630

2.1 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์                    1.8944

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    1.8944

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ คน 400                    1.8944

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย                    2.6729

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    2.6729

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล หลกัสูตร 1                    2.6729

2.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                    0.9905

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.9905

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล หลกัสูตร 1                    0.9905

2.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี                    1.5673

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    1.5673

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ คน 1,600                    1.5673

2.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    2.3672

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    2.3672

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล หลกัสูตร 1                    2.3672

2.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                    3.0107

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    3.0107

กิจกรรม การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล หลกัสูตร 1                    3.0107

2.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                    5.7518

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    5.7518

กิจกรรม การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดั
และการประเมนิผล

โครงการ 1                    5.7518

2.8 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    1.3338

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    1.3338

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวณการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล คน 1,200                    1.3338

2.9 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                    0.6744

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.6744

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล คน 50                    0.6744
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ตวัชวีดัท ี4 : ค่าคะแนนเฉลยีผลการทดสอบความสามารถพนืฐานระดบัชาต ิ

(National Test) ของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปีท ี3 เพมิขนึ (รอ้ยละ 3)
                311.9837

1. กระทรวงมหาดไทย                  17.1438

1.1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ                  17.1438

โครงการท ี1 : โครงการประเมนิคุณภาพนกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั                  17.1438

กิจกรรม ประเมนิคุณภาพนกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั แหง่ 1,553                  17.1438

2. กระทรวงศึกษาธิการ                 294.8399

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                    1.0431

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้                    1.0431

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน โรง 1,543                    1.0431

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                 293.7968

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน 

การวดัและประเมนิผล
                293.7968

กิจกรรม การพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษาใหม้มีาตรฐาน
เทยีบเทา่นานาชาติ

รอ้ยละ 100                 293.7968

ตวัชวีดัท ี5 : จาํนวนรูปแบบ/ชุดเครอืงมอืการประเมนิคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการศึกษา
ทไีดร้บัการพฒันา (5 รูปแบบ/ชุดเครอืงมอื)

                 28.6870

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  28.6870

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                    6.7200

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้                    6.7200

กิจกรรม การส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู ้ จงัหวดั 77                    6.7200

1.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                    1.7870

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    1.7870

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล หลกัสูตร 1                    1.7870

1.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                    7.3300

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    7.3300

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล รูปแบบ/ชุด
เครอืงมอื

1                    7.3300

1.4 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                    5.8500

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    5.8500

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล คน 4,000                    5.8500

1.5 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                    7.0000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    7.0000

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ โครงการ 1                    7.0000
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ตวัชวีดัท ี6 : รอ้ยละของสถานศกึษาระดบัการศึกษาขนัพนืฐานทผีา่นการประเมนิตนเอง
ระดบัดเียยีม (รอ้ยละ 85)

                 33.8749

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  33.8749

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                  33.8749

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน 

การวดัและประเมนิผล
                 33.8749

กิจกรรม การพฒันามาตรฐานระบบการประเมนิมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

รอ้ยละ 90                  33.8749

ตวัชวีดัท ี7 :  รอ้ยละของสถานศกึษาทผีา่นเกณฑก์ารประเมนิระดบัดขีนึไปจาก สมศ.

ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน ระดบัอาชีวศึกษา  ระดบัอุดมศึกษา (รอ้ยละ 85)
                 28.8289

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                    7.3000

1.1 สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)                    7.3000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันามาตรฐานผูป้ระเมนิคุณภาพสถานศึกษา                    7.3000

กิจกรรม การอบรมและพฒันาผูป้ระเมนิ คน 2,000                    7.3000

2. กระทรวงศึกษาธิการ                  21.5289

2.1 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา                    6.5000

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ

                   6.5000

กิจกรรม การขบัเคลอืนมาตรฐานการศึกษาของชาตสู่ิการปฏบิตัิ เรอืง 1                    6.5000

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  15.0289

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพ
อาชีวศึกษาแบบออนไลนสู่์มาตรฐานสากล (APACC)

                 15.0289

กิจกรรม พฒันาระบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพอาชีวศึกษา แหง่ 300                  15.0289

ตวัชีวดัที 1.2 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD 

ดีขึนจากปี 2560 ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั
             1,301.3717

แนวทางการดําเนินงานที 1.2.1 : ส่งเสริมการผลิตและพฒันาคณุภาพครู คณาจารย ์

และบคุลากรทางการศึกษา
               781.1683

ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนผูบ้รรจเุขา้รบัราชการครูทตีรงสาขาและภูมลิาํเนา รอ้ยละ 25 
ของอตัราเกษยีณ

                273.0300

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 273.0300

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 273.0300

โครงการท ี1 : โครงการผลติครูเพอืพฒันาทอ้งถนิ                 273.0300

กิจกรรม การผลติครูเพอืพฒันาทอ้งถนิ อตัรา 5,185                 273.0300
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ตวัชวีดัท ี2 : รอ้ยละของครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาทเีขา้รบัการพฒันา
ใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู ้ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้าํปรึกษา
และชแีนะ ผา่นเกณฑม์าตรฐานทกีาํหนดและสามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนได ้(รอ้ยละ 80)

                508.1383

1. กระทรวงวฒันธรรม                    2.1189

1.1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                    2.1189

โครงการท ี1 : โครงการปฏรูิปการศึกษาเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรมทางนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และทศันศิลป์

                   2.1189

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นผูส้นบัสนุน
การเรียนรู ้

รอ้ยละ 80                    2.1189

2. กระทรวงศึกษาธิการ                 501.5317

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                  62.1294

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา                  62.1294

กิจกรรม พฒันาครู กศน. ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพอืการสอืสาร คน 110                    3.3000

กิจกรรม พฒันาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน คน 32,620                  58.8294

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                 180.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาครูแกนนาํภาษาองักฤษในระดบัภูมภิาค                 180.0000

กิจกรรม พฒันาครูแกนนาํภาษาองักฤษในระดบัภูมภิาค (Boost Camp) รอ้ยละ 80                 180.0000

2.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  55.5685

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสอืสาร                    3.6000

กิจกรรม พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสอืสาร คน 120                    3.6000

โครงการท ี2 : โครงการผลติ พฒันา เสริมสรา้งคุณภาพชีวติครู คณาจารย์
และบคุลากรทางการศึกษา

                 51.9685

กิจกรรม ผลติ พฒันา เสริมสรา้งคุณภาพชีวติครู คณาจารย ์และบคุลากร
ทางการศึกษา

คน 9,300                  51.9685

2.4 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 120.4000

โครงการท ี1 : โครงการผลติครูเพอืพฒันาทอ้งถนิ                 120.4000

กิจกรรม การพฒันาครูเพอืพฒันาทอ้งถนิ โรงเรียน 2,310                 120.4000

2.5 สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั                    2.5000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    2.5000

กิจกรรม ส่งเสริมการผลติและพฒันาคุณภาพครู คณาจารยแ์ละบคุลากร
ทางการศึกษา

คน 100                    2.5000

2.6 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                    5.7500

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    5.7500

กิจกรรม ส่งเสริมการผลติและพฒันาคุณภาพครูคณาจารย ์และบคุลากร
ทางการศึกษา

คน 1,150                    5.7500
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2.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด                    1.6183

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    1.6183

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ คน 840                    1.6183

2.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                    0.4700

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.4700

กิจกรรม ส่งเสริมการผลติและพฒันาคุณภาพครู คณาจารยแ์ละบคุลากร
ทางการศึกษา

รอ้ยละ 50                    0.4700

2.9 มหาวทิยาลยับูรพา                    0.4000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.4000

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ รอ้ยละ 80                    0.4000

2.10 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                    5.1036

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    5.1036

กิจกรรม พฒันาคุณภาพครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา คน 950                    5.1036

2.11 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                    7.4100

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    7.4100

กิจกรรม ส่งเสริมการผลติและพฒันาคุณภาพครู คณาจารย ์และบคุลากร
ทางการศึกษา

คน 500                    7.4100

2.12 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  60.1819

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) อย่างมคุีณภาพดว้ยการ
จดัประสบการณ์เรียนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเตม็ศึกษา
ในระดบัปฐมวยั

                 60.1819

กิจกรรม พฒันาผูบ้ริหารและครูปฐมวยัในโรงเรียนทมีกีารเรียนการสอน
ระดบัปฐมวยัสงักดั สพฐ. และ สช. จดัประสบการณ์เรียนรูว้ทิยาศาสตร์
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยั

รอ้ยละ 100                  60.1819

3. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                    4.4877

3.1 สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ                    4.4877

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
ของโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน

                   4.4877

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน
ประจาํปี 2561

รอ้ยละ 30                    4.4877

แนวทางการดําเนินงานที 1.2.2 : ส่งเสริมการผลิตและพฒันากาํลงัคนทีสอดคลอ้ง
กบัทศิทางการพฒันาของประเทศ

               520.2034

ตวัชวีดัท ี1 : รอ้ยละของสถาบนัระดบัอุดมศึกษา/สถาบนัระดบัอาชีวศึกษา
ทมีกีารผลติบณัฑติตามความเชยีวชาญและความเป็นเลศิเฉพาะดา้น 

(รอ้ยละ 100 เทยีบกบักลุม่เป้าหมาย)

                325.7803
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1. กระทรวงศึกษาธิการ                 325.7803

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 311.0917

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสริมสถานศกึษาอาชีวศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง                 311.0917

กิจกรรม พฒันาและยกระดบัการจดัอาชีวศึกษาในสาขาทมีคีวามเชยีวชาญ
สู่ความเป็นเลศิ

แหง่ 18                 311.0917

1.2 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                  14.6886

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                  14.6886

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ (พฒันาหลกัสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล)

โครงการ 2                  14.6886

ตวัชวีดัท ี2 : รอ้ยละความพงึพอใจนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทมีต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษา/ระดบัอุดมศึกษา (รอ้ยละ 80)

                 97.3240

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  97.3240

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  82.5240

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัการจดัอาชีวศึกษาเพอืเป็นศูนยก์ลาง
ดา้นอาชีวศึกษาของภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

                 27.0000

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาภาคภาษาองักฤษ สาขาวชิา 12                  27.0000

โครงการท ี2 : โครงการความร่วมมอืผลติกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตอบสนอง
ภาคการผลติและบริการใน 10 กลุม่อุตสาหกรรมหลกั

                 55.5240

กิจกรรม ยกระดบัการผลติกาํลงัคนตามเป้าหมายยุทธศาสตร ์
10 กลุม่อุตสาหกรรมหลกั

คน 2,000                  55.5240

1.2 สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์                  10.0000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                  10.0000

กิจกรรม พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล โครงการ 1                  10.0000

1.3 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    4.8000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    4.8000

กิจกรรม ส่งเสริมการผลติและพฒันากาํลงัคน คน 80                    4.8000

ตวัชวีดัท ี3 : สดัส่วนผูเ้รียนในระบบทวภิาค/ีโครงการการบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน
(Work Integrated Learning: WIL) เพมิขนึ 

- ผูเ้รียนระดบัอาชีวศึกษาในระบบทวภิาค ีไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 
- ผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 

  (Work Integrated Learning: WIL) ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30

                 85.2960

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  85.2960

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  57.5025

โครงการท ี1 : โครงการขยายและยกระดบัอาชีวศึกษาทวภิาคี                  33.6225

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคี สถานศึกษา 573                  33.6225
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โครงการท ี2 : โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล                    8.8330

กิจกรรม พฒันาและยกระดบัการจดัอาชีวศึกษาตามมาตรฐานระดบันานาชาติ แหง่ 37                    8.8330

โครงการท ี3 : โครงการพฒันากาํลงัคนรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจในพนืที
เขตพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

                 15.0470

กิจกรรม พฒันากาํลงัคนรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจในพนืทเีขตพฒันา
เขตเศรษฐกิจพเิศษ

คน 2,600                  15.0470

1.2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    1.5315

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    1.5315

กิจกรรม เสริมสรา้งการผลติและพฒันากาํลงัคนทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา
ของประเทศ

คน 300                    1.5315

1.3 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    3.0000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    3.0000

กิจกรรม ส่งเสริมการผลติและพฒันากาํลงัคนทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา
ของประเทศ

รอ้ยละ 30                    3.0000

1.4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                  23.2620

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                  23.2620

กิจกรรม ส่งเสริมการผลติและพฒันากาํลงัคนทสีอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา
ของประเทศ

คน 1,220                  23.2620

ตวัชวีดัท ี4 : จาํนวนเครือข่ายภาคประชาสงัคมในการมส่ีวนร่วมดา้นการจดัการศึกษา
ตามรูปแบบประชารฐัเพมิขนึ (7 เครือข่าย)

                 11.8031

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  11.8031

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                  11.8031

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสริมการผลติและพฒันากาํลงัคน                  11.8031

กิจกรรม การส่งเสริมความร่วมมอืดา้นการศึกษา รอ้ยละ 80                  11.8031

ตวัชีวดัที 1.3 : รอ้ยละของสถานศึกษาทีไดร้บับริการอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 
(ความเร็วไม่ตาํกว่า 30 Mbps) (รอ้ยละ 90)

             1,934.5310

แนวทางการดําเนินงานที 1.3.1 : พฒันาสอืและเทคโนโลยีดิจิทลัเพือการศึกษา
และการเรียนรูต้ลอดชีวิต

             1,934.5310

ตวัชวีดัท ี1 : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึการใหบ้ริการแหล่งเรียนรู ้
ทางสอืเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษาไดส้ะดวก รวดเร็ว ทกุสถานท ีทกุเวลา
เพอืการเรียนรูต้ลอดชีวติอย่างมคุีณภาพ  (รอ้ยละ 80)

                186.4841

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  26.0000

1.1 สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                  16.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรูต้าํบล                  16.0000

กิจกรรม การพฒันาศูนยค์วามรูแ้ละการเรียนรูต้ลอดชีวติในระดบัตาํบล แหง่ 200                  16.0000



44

หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

1.2 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)                  10.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสอืการเรียนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอลคอนเทนต์
เพอืพฒันาสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชีพ

                 10.0000

กิจกรรม พฒันาสอืการเรียนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอลคอนเทนต ์เพอืพฒันา
สมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชีพ

คุณวุฒวิชิาชีพ 50                  10.0000

2. กระทรวงศึกษาธิการ                 160.4841

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                 101.7813

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษา                 101.7813

กิจกรรม การพฒันาสอืและคลงัความรู ้ รอ้ยละ 80                  18.2377

กิจกรรม  การพฒันาสถานีวทิยุโทรทศันเ์พอืการศึกษา โครงข่าย 1                  83.5436

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  21.2702

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการจดัการเรียนการสอน
บริหารจดัการ

                 21.2702

กิจกรรม พฒันากาํลงัคนผา่นกระบวนการเรียนรูด้ว้ยระบบเทคโนโลยดีจิทิลั ระบบ 2                  21.2702

2.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                  32.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพอืพฒันาการศึกษา

                 32.0000

กิจกรรม สนบัสนุนจดัการเรียนการสอนออนไลนใ์นระบบเปิด รายวชิา 20                  32.0000

2.4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                    0.6726

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.6726

กิจกรรม พฒันาสอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ เรอืง 50                    0.6726

2.5 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    4.7600

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    4.7600

กิจกรรม พฒันาสอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ รอ้ยละ 80                    4.7600

ตวัชวีดัท ี2 : จาํนวนฐานขอ้มลูรายบคุคลดา้นการศึกษาของประเทศทเีป็นปจัจบุนั
สามารถเชอืมโยงและใชข้อ้มลูระหว่างหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพมิขนึ 

(5 ฐานขอ้มลู)

                 86.9508

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  86.9508

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                  45.3108

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษา                  45.3108

กิจกรรม การพฒันาระบบสารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ ฐานขอ้มลู 4                  29.1760

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาระบบขอ้มลูทางการศึกษาเอกชน ระบบ 1                  16.1348

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  41.6400

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการจดัการเรียนการสอน
บริหารจดัการ

                 41.6400

กิจกรรม พฒันาระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการบูรณาการขอ้มลู รอ้ยละ 90                  41.6400
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ตวัชวีดัท ี3 : ค่าคะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET)

ในภาพรวมของสถานศึกษาทมีกีารจดัการเรียนการสอนโดยใช ้DLIT และ DLTV เพมิขนึ
รอ้ยละ 3

              1,389.9108

1. กระทรวงวฒันธรรม                  32.7630

1.1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                  32.7630

โครงการท ี1 : โครงการปฏรูิปการศึกษาเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรมทางนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และทศันศิลป์

                 32.7630

กิจกรรม การพฒันาสอืเทคโนโลยเีพอืการศึกษา ระบบ 1                  32.7630

2. กระทรวงศึกษาธิการ               1,357.1478

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน               1,357.1478

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสอืและเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการศึกษา               1,357.1478

กิจกรรม การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล รอ้ยละ 100               1,357.1478

ตวัชวีดัท ี4 : รอ้ยละของสถานศกึษาทไีดร้บับริการอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 
(ความเร็วไมต่าํกว่า 30 Mbps) (รอ้ยละ 90)

                271.1853

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 260.0100

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                 260.0100

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการศึกษา                 260.0100

กิจกรรม การพฒันาระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ รอ้ยละ 75                 260.0100

2. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                  11.1753

2.1 สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ                  11.1753

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
ของโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน

                 11.1753

กิจกรรม พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียน
ตาํรวจตระเวนชายแดน

หอ้ง 27                  11.1753

ตวัชีวดัที 1.4 : รอ้ยละของกาํลงัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ทีมีการศึกษาระดบัชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ขึนไปเพิมขึน (รอ้ยละ 55.75)

            85,168.9545

แนวทางการดําเนินงานที 1.4.1 : ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างทวัถึงและมีคณุภาพ

            85,168.9545

ตวัชวีดัท ี1 : สดัส่วนนกัเรียนปฐมวยั (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุม่อายุ 3-5 ปี เพมิขนึ 

(รอ้ยละ 82)
                136.9850

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 136.9850

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                  60.7128

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                  60.7128

กิจกรรม พฒันาคุณภาพการศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั โรง 1,000                    7.7495

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษา รอ้ยละ 80                  52.9633
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1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                  76.2722

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

                 76.2722

กิจกรรม การพฒันาเดก็ปฐมวยัอย่างมคุีณภาพ คน 896,027                  76.2722

ตวัชวีดัท ี2 : จาํนวนเดก็ดอ้ยโอกาส เดก็พกิาร ไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึการศึกษา
ขนัพนืฐาน การจดัการศึกษาวชิาชีพและการพฒันาสมรรถภาพ ไมน่อ้ยกว่า 400,000 คน

              1,726.1063

1. กระทรวงศึกษาธิการ               1,726.1063

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                 877.3551

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    5.0957

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาเอกชนสาํหรบัเดก็ทมีคีวามตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษ

โรง 767                    5.0957

โครงการท ี2 : โครงการหนึงอาํเภอหนึงทนุ                 872.2594

กิจกรรม โครงการหนึงอาํเภอหนึงทนุ คน 1,127                 872.2594

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                 640.0256

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

                640.0256

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาสาํหรบัเดก็ทมีคีวามตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษ

คน 409,000                 632.1506

กิจกรรม ทนุการศึกษาเฉลมิราชกุมารี คน 210                    7.8750

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 208.7256

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแบบบูรณาการเพอืสรา้งโอกาสสรา้งงาน
สรา้งอาชีพ สรา้งรายไดป้ระชาชน

                 38.1600

กิจกรรม พฒันาการจดัการศึกษาสาํหรบัผูเ้รียนทมีคีวามตอ้งการพเิศษ รอ้ยละ 80                  38.1600

โครงการท ี2 : โครงการอาชีวะ (พระดาบส)                 170.5656

กิจกรรม พฒันาอาชีพใหน้กัเรียน และประชาชนในพนืทหีา่งไกล สถานศกึษา 12                 170.5656

ตวัชวีดัท ี3 : จาํนวนผูเ้รียนทมีคีวามสามารถพเิศษไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพ (ไมน่อ้ยกว่า 3,000 คน)

                501.0902

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 501.0902

1.1 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 501.0902

โครงการท ี1 : โครงการทนุสนบัสนุนการศึกษานกัเรียน นกัศึกษาและครู 
เพอืพฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยแีละตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศและหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

                501.0902

กิจกรรม ทนุสนบัสนุนการศึกษานกัเรียน นกัศึกษาและครูเพอืพฒันา
ใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

คน 3,124                 501.0902
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

ตวัชวีดัท ี4 : อตัราการออกกลางคนัของผูเ้รียน
- ระดบัการศึกษาขนัพนืฐานลดลง เป็นรอ้ยละ 0.12
- ระดบัอาชีวศึกษาลดลง เป็นรอ้ยละ 13.25

                 94.9254

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  94.9254

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                  74.9254

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

                 74.9254

กิจกรรม พฒันาระบบสารสนเทศเพอืบูรณาการขอ้มลูและสรา้งหลกัประกนัโอกาส
การศึกษาขนัพนืฐาน

คน 10,000,000                  68.5000

กิจกรรม ขบัเคลอืนการแกป้ญัหาเดก็ทอียู่นอกระบบการศึกษาใหก้ลบัเขา้สู่
ระบบการศึกษา

รอ้ยละ 100                    6.4254

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  20.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแบบบูรณาการเพอืสรา้งโอกาส
สรา้งงาน สรา้งอาชีพ สรา้งรายไดป้ระชาชน

                 20.0000

กิจกรรม พฒันาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวยัแรงงาน กลุม่เป้าหมายพเิศษ
และผูสู้งอายุ

แหง่ 800                  20.0000

ตวัชวีดัท ี5 : รอ้ยละของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัไดร้บัการพฒันา
ใหม้ทีกัษะวชิาชีพ สามารถนาํไปประกอบอาชีพเพอืดาํรงชีวติได ้

(รอ้ยละ 80 เทยีบกบัค่าเป้าหมาย)

                269.0902

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 269.0902

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 269.0902

โครงการท ี1 : โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)

                269.0902

กิจกรรม จดัการศึกษาคู่ขนานมธัยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. (ทวศึิกษา) คน 60,381                 269.0902

ตวัชวีดัท ี6 : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายไดใ้ชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้
ทไีดร้บัการพฒันาใหส้ามารถจดักิจกรรมเรียนรูต้ลอดชีวติทมีคุีณภาพเพมิขนึ 

(รอ้ยละ 80 เทยีบกบัค่าเป้าหมาย)

                826.1748

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 826.1748

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                 670.3807

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                 670.3807

กิจกรรม Smart ONIE เพอืสรา้ง Smart Farmer คน 74,240                 116.0687

กิจกรรม ภาษาองักฤษเพอืการสอืสารดา้นอาชีพ คน 83,520                  86.6000

กิจกรรม ส่งเสริมศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน คน 519,680                 467.7120
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย งบประมาณ

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 126.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแบบบูรณาการเพอืสรา้งโอกาสสรา้งงาน
สรา้งอาชีพ สรา้งรายไดป้ระชาชน

                126.0000

กิจกรรม จดัอาชีวศึกษาเพอืคนพกิาร คน 1,084                  10.0000

กิจกรรม พฒันาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวยัแรงงาน กลุม่เป้าหมายพเิศษ
และผูสู้งอายุ

แหง่ 800                 116.0000

1.3 สถาบนัวทิยาลยัชุมชน                    8.0092

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    8.0092

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 4,000                    8.0092

1.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี                    0.8600

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    0.8600

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 50                    0.8600

1.5 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    2.8014

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    2.8014

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

รอ้ยละ 100                    2.8014

1.6 มหาวทิยาลยัมหดิล                    5.7300

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    5.7300

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 240                    5.7300

1.7 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                    8.6585

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    8.6585

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 80                    8.6585

1.8 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    3.7350

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    3.7350

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

รอ้ยละ 80                    3.7350

ตวัชวีดัท ี7 : จาํนวนสถานศึกษาทกุสงักดัทไีดร้บัการบริหารจดัการเป็นพเิศษ
ใหม้ปีระสทิธิภาพ (ไมน่อ้ยกว่า 3,000 แหง่)

              3,742.4881
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หน่วย : ลา้นบาท
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1. กระทรวงศึกษาธิการ               3,742.4881

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน               3,742.4881

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

              3,742.4881

กิจกรรม การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ โรง 1,596               3,298.7421

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาทตีอ้งการความช่วยเหลอื
และพฒันาเป็นพเิศษอย่างเร่งด่วน

แหง่ 5,032                 443.7460

ตวัชวีดัท ี8 : รอ้ยละของผูเ้รียนการศึกษาขนัพนืฐานไดร้บัการอุดหนุนและการช่วยเหลอื
ค่าใชจ่้ายในระดบัการศึกษาขนัพนืฐานตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขนัพนืฐาน  

มคีวามเหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมในปจัจบุนั (รอ้ยละ 100)

            77,872.0945

1. กระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา                 223.5720

1.1 สถาบนัการพลศึกษา                 223.5720

โครงการท ี1 : โครงการค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐานสาํหรบันกัเรียน
ทมีคีวามสามารถพเิศษทางกีฬา

                223.5720

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพนืฐานสาํหรบันกัเรียนทมีคีวามสามารถ
พเิศษทางกีฬา

คน 4,240                 223.5720

2. กระทรวงวฒันธรรม                  81.8215

2.1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                  81.8215

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 81.8215

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย คน 10,689                  81.8215

3. กระทรวงศึกษาธิการ             76,672.9893

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ             31,342.8112

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

            31,342.8112

กิจกรรม จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,295,400               4,178.4404

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของโรงเรียนเอกชน คน 2,055,910             27,164.3708

3.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน             36,230.4059

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

            36,230.4059

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 6,945,488             36,230.4059

3.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               8,720.0800

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

              8,720.0800

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชีวศึกษารฐั คน 521,000               4,680.6720

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชีวศึกษาเอกชน คน 220,500               4,039.4080
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3.4 สถาบนัวทิยาลยัชุมชน                  13.6331

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 13.6331

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,600                  13.6331

3.5 มหาวทิยาลยันเรศวร                    7.2335

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   7.2335

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน 15 ปี คน 1,281                    7.2335

3.6 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                  13.7993

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 13.7993

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 2,759                  13.7993

3.7 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                  16.7408

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 16.7408

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 3,428                  16.7408

3.8 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                    0.2260

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   0.2260

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 87                    0.2260

3.9 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์                  20.8398

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 20.8398

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 2,030                  20.8398

3.10 มหาวทิยาลยันครพนม                  38.5124

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 38.5124

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 3,943                  38.5124

3.11 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี                    1.5221

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.5221

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 320                    1.5221
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3.12 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                    0.6414

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   0.6414

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 252                    0.6414

3.13 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                    0.8866

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   0.8866

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 285                    0.8866

3.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย                    2.3722

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.3722

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 759                    2.3722

3.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่                    2.3530

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.3530

กิจกรรม โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

คน 738                    2.3530

3.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี                    8.3789

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   8.3789

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,437                    8.3789

3.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                    0.8161

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   0.8161

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 296                    0.8161

3.18 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                    4.8633

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   4.8633

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 810                    4.8633

3.19 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                    2.1576

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.1576

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 727                    2.1576
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3.20 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    3.1040

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   3.1040

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 960                    3.1040

3.21 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                    2.3530

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.3530

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 642                    2.3530

3.22 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                    5.3389

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   5.3389

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,173                    5.3389

3.23 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุีรมัย์                    2.4866

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.4866

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 758                    2.4866

3.24 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                    5.9144

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   5.9144

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 990                    5.9144

3.25 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                    5.4256

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   5.4256

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 1,218                    5.4256

3.26 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                    2.5707

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.5707

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 835                    2.5707

3.27 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี                    1.5673

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.5673

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 308                    1.5673
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3.28 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    7.7481

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   7.7481

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 1,632                    7.7481

3.29 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต                    2.3215

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.3215

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 688                    2.3215

3.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                    5.2814

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   5.2814

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,267                    5.2814

3.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                    1.8000

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.8000

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 587                    1.8000

3.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                    2.0773

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.0773

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 801                    2.0773

3.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด                    3.0556

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   3.0556

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 710                    3.0556

3.34 มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี                    1.2762

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.2762

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 453                    1.2762

3.35 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                    2.2172

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   2.2172

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 649                    2.2172
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3.44 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์                    5.3842

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   5.3842

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 1,659                    5.3842

3.45 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                    1.5519

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.5519

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 487                    1.5519

3.46 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                    1.8489

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.8489

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 564                    1.8489

3.47 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                    3.3923

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                    3.3923

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 360                    3.3923

3.48 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    1.6928

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.6928

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 453                    1.6928

3.49 มหาวทิยาลยัมหดิล                    1.9290

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   1.9290

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 393                    1.9290

3.50 มหาวทิยาลยับูรพา                  15.7962

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 15.7962

กิจกรรม การสนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 3,286                  15.7962

3.51 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  14.7685

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 14.7685

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 3,206                  14.7685
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

3.52 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                    7.9610

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   7.9610

กิจกรรม สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,327                    7.9610

3.53 มหาวทิยาลยัพะเยา                    3.7748

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   3.7748

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 686                    3.7748

3.54 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  33.7446

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 33.7446

กิจกรรม ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
อย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

คน 7,386                  33.7446

3.55 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  21.1918

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 21.1918

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 4,645                  21.1918

3.56 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                    4.8710

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   4.8710

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,688                    4.8710

3.57 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                  39.7408

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                 39.7408

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 8,067                  39.7408

3.58 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    7.1416

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   7.1416

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,504                    7.1416

3.59 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                    8.5183

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                   8.5183

กิจกรรม การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน คน 1,727                    8.5183
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

4. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                 893.7117

4.1 สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ                 783.7845

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

                783.7845

กิจกรรม การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา รูป 48,064                 783.7845

4.2 สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ                 109.9272

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
ของโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน

                109.9272

กิจกรรม โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมคุีณภาพ คน 27,895                 109.9272
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ

เศรษฐกจิชุมชนเขม้แขง็ ประชาชนมคีวามมนัคงทางการเงนิเพมิขนึ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงมหาดไทย
1) กรมการพฒันาชมุชน
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รฐัวิสาหกจิ 4 กองทนุ

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้แข็ง 
19,961,214,600              

5,293,212,300               

กลุม่อาชีพ วสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตร และสหกรณ์

เพอืเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน สรา้งอาชีพ และรายได ้พฒันาเศรษฐกจิชุมชนใหม้คีวามมนัคง ยกระดบั
มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนสู่สากล โดยพฒันาอาชีพใหป้ระชาชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส่งเสรมิ
แหลง่ทนุชุมชนเพอืใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทนุ ตลอดจนพฒันาผลติภณัฑช์ุมชนโดยใชท้นุทางวฒันธรรม ภูมปิญัญา
ทอ้งถนิเพอืต่อยอดเชิงพาณิชย ์และส่งเสรมิช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม้คีวามสะดวกรวดเร็ว

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการชุมชน
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 
  5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนัทางสงัคม 

เป้าหมายของ 
แผนพฒันาฯ  

 

  ตวัชีวดัเป้าหมาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัท ี  
ท ี1.1 : ดชันีชมุชนเขม้แข็ง
เพมิขึนในทกุภาค 

 ตวัชีวดัเป้าหมาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัท ี   
ท ี1.3 : มูลค่าสนิคา้ชมุชน
เพมิขึน 

เป้าหมายท ี3 : เพมิศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากใหมี้ความเขม้แข็ง เพอืให ้
ชมุชนพงึพาตนเองได ้และไดร้บัสว่นแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากขึน  

ตวัชีวดัของ 
แผนพฒันาฯ  
ฉบบัท ี  

เป้าหมายของ
แผนงาน 
บูรณาการ 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ  ปี 

แผนพฒันา ฯ  
ฉบบัท ี  

 

ยทุธศาสตรท์ ี2 การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลอืมลาํในสงัคม 
 

 ตวัชีวดัเป้าหมาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัท ี  

ท ี1.2 : สดัสว่นครวัเรือนที
เขา้ถงึแหลง่ทนุเพมิขึน  

 
เป้าหมายท ี  : เศรษฐกจิชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมีรายไดเ้พมิขึน 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขมแขง็
งบประมาณป 2561   จํานวน    5,293.2123    ลานบาท

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10 ของปที่ผานมา

เปาหมาย
แผนงาน
บูรณาการ

งบประมาณ

หนวยงาน

แนวทางที่ 1.1.1 : สรางสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 1.3.2 : สงเสริม
ชองทางการตลาด 

แนวทางที่ 1.2.1 : สรางโอกาสประชาชนใหเขาถึงแหลงทุน
และสรางธรรมาภิบาล 

แนวทางที่ 1.3.1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหเปน
ที่ตองการของตลาด 

แนวทาง

จํานวนแผนชุมชน
ระดับตําบล
5,540 ตําบล      
มีการนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพ

จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน 7,318 
ผลิตภัณฑ/แหง

จํานวนชองทาง
การตลาด 80,296 
ครั้ง/ราย/กลุม/แหง/
ชุมชน/ชองทาง

ตัวชี้วัด

กระทรวงพาณิชย
1. กรมการคาภายใน
2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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  

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

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

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

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

กลุมอาชีพ/
วิสาหกิจที่
ไดรับการ
พัฒนา 1 กลุม

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

งบประมาณ
60.8000 ลานบาท

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

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

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

งบประมาณ
340.5640 ลานบาท

งบประมาณ
755.8900 ลานบาท

งบประมาณ
0.1859 ลานบาท

งบประมาณ
1,702.8617 ลานบาท

งบประมาณ
1,523.3613 ลานบาท

งบประมาณ
372.4158 ลานบาท

งบประมาณ
537.8536 ลานบาท

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

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ประชาชนในหมูบานเปาหมายมี
รายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 3

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

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

หนวยงานเจาภาพ :
กรมการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
รวมทงัสนิ              5,293.2123

เป้าหมายท ี1 : เศรษฐกจิชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมีรายไดเ้พมิขึน              5,293.2123

ตวัชีวดัท ี1 :  ประชาชนในหมู่บา้นเป้าหมายมีรายไดเ้ฉลยีเพมิขึนรอ้ยละ 3                 816.1559

แนวทางการดําเนินงานท ี1 : สรา้งสมัมาชีพชมุชน โดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

                816.1559

ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนแผนชมุชนระดบัตาํบล 5,540 ตาํบล มกีารนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชพี                  60.0800

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                  37.5000

1.1 สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)                  37.5000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและทนุชมุชนฐานรากบนวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง                  37.5000

กจิกรรม การยกระดบัพนืทตีน้แบบสมัมาชพีชมุชนในการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน ตาํบล 500                  37.5000

2. กระทรวงมหาดไทย                  22.5800

2.1 กรมการพฒันาชมุชน                  22.5800

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                  22.5800

กจิกรรม บูรณาการแผนชมุชนระดบัตาํบล ตาํบล 5,540                  22.5800

ตวัชวีดัท ี2 : จาํนวนกลุม่อาชพี/วสิาหกจิชมุชนทไีดร้บัการพฒันา 1 กลุม่                   0.1859

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                   0.1859

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                   0.1859

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   0.1859

กจิกรรม การสรา้งสมัมาชพีชมุชน โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กลุม่ 1                   0.1859

ตวัชวีดัท ี3 : จาํนวนประชาชนทไีดร้บัการส่งเสรมิอาชพี 524,811 ราย/ครวัเรอืน/ชมุชน/ตาํบล                 755.8900

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  38.8100

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทพีเิศษเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื (องคก์ารมหาชน)                  38.8100

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งกลไกการขบัเคลอืนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชน
เขม้แขง็ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

                 38.8100

กจิกรรม สรา้งกลไกการขบัเคลอืนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ชมุชน 47                  38.8100

2. กระทรวงมหาดไทย                 619.1430

2.1 กรมการพฒันาชมุชน                 619.1430

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                 619.1430

กจิกรรม สรา้งและพฒันาผูน้าํสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครวัเรอืน 521,360                 619.1430

3. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  90.0000

3.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  90.0000

โครงการท ี1 : โครงการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร                  90.0000

กจิกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกร ราย/ชมุชน 1,890                  90.0000

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย

งบประมาณ

4. กระทรวงศึกษาธกิาร                   7.9370

4.1 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช                   3.0930

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิรากฐานและชมุชนเขม้แขง็                   3.0930

กจิกรรม การเพมิพูนศกัยภาพศูนยก์ารเรยีนรู ้ ชมุชน 114                   3.0930

4.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                   1.9940

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   1.9940

กจิกรรม การดาํเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ราย 1,000                   1.9940

4.3 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                   2.8500

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   2.8500

กจิกรรม ดาํเนินการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ (สรา้งสมัมาชพีชมุชน
โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง)

ราย/ครวัเรอืน 400                   2.8500

ตวัชีวดัท ี2 : กลุม่เป้าหมายทเีขา้ถงึแหลง่ทนุ เพอืการประกอบอาชีพหรอืแกป้ญัหาหนีสนิ 

2,667,946 ราย/แหง่/องคก์ร/กองทนุ/จงัหวดั
             3,226.2230

แนวทางการดําเนินงานท ี1 : สรา้งโอกาสประชาชนใหเ้ขา้ถงึแหลง่ทนุและสรา้งธรรมาภบิาล              3,226.2230

ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนประชาชน ผูป้ระกอบการ กลุม่อาชพี องคก์รเกษตร สหกรณ์ สามารถ
เขา้ถงึแหลง่ทนุดอกเบยีตาํ 2,573,355 ราย/แห่ง/องคก์ร/จงัหวดั

             1,702.8617

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 730.2049

1.1 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                 730.2049

โครงการท ี1 : โครงการช่วยเหลอืดา้นหนีสนิสมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร                 730.2049

กจิกรรม พกัชาํระหนีตน้เงนิและลดดอกเบยีใหส้มาชกิกลุม่เกษตรกรทปีลูกขา้ว
ปีการผลติ 2559/60

ราย 287,676                 511.9386

กจิกรรม ช่วยเหลอืดา้นหนีสนิสมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทปีระสบอทุกภยั
ปี 2559/2560

ราย 169,941                 218.2663

2. รฐัวสิาหกจิ                 888.6568

2.1 ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                 421.4015

โครงการท ี1 : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัหมูบ่า้น                 421.4015

กจิกรรม ชดเชยดอกเบยีโครงการสนบัสนุนสนิเชอืกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง 
ภายใตม้าตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัหมูบ่า้นของรฐับาล

ราย 1,115,000                 421.4015

2.2 ธนาคารออมสนิ                 467.2553

โครงการท ี1 : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัหมูบ่า้น                 467.2553

กจิกรรม ชดเชยภาระดอกเบยีจากการใหส้นิเชอืดอกเบยีตาํแก่กองทนุหมูบ่า้นใน
โครงการสนบัสนุนสนิเชอืกบักองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง

ราย 1,000,000                 467.2553

3. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  84.0000

3.1 กองทนุพฒันาสหกรณ์                  50.0000

โครงการท ี1 : กองทนุพฒันาสหกรณ์                  50.0000

กจิกรรม สนบัสนุนการเพมิศกัยภาพของกองทนุพฒันาสหกรณ์ แห่ง 183                  50.0000
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย

งบประมาณ

3.2 กองทนุฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร                  34.0000

โครงการท ี1 : กองทนุฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร                  34.0000

กจิกรรม ฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร องคก์ร 420                  34.0000

ตวัชวีดัท ี2 : จาํนวนประชาชน เกษตรกรและผูย้ากจนทสีามารถแกป้ญัหาหนีสนิ
94,591 ราย/ครวัเรอืน/กองทนุ

             1,523.3613

1. กระทรวงมหาดไทย                 131.5770

1.1 กรมการพฒันาชมุชน                 131.5770

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการการเงนิชมุชน                 131.5770

กจิกรรม ส่งเสรมิการดาํเนินงานศูนยจ์ดัการกองทนุชมุชน ครวัเรอืน 10,000                 131.5770

2. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน              1,391.7843

2.1 กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแห่งชาติ                 200.7843

โครงการท ี1 : กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแห่งชาติ                 200.7843

กจิกรรม กจิกรรมบรหิารจดัการกองทนุ กองทนุ 79,591                 200.7843

2.2 กองทนุหมนุเวยีนเพอืการกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน                 710.0000

โครงการท ี1 : กองทนุหมนุเวยีนเพอืการกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน                 710.0000

กจิกรรม สนบัสนุนเงนิกองทนุหมนุเวยีนเพอืการกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน ราย 2,600                 710.0000

2.3 กองทนุฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร                 481.0000

โครงการท ี1 : กองทนุฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร                 481.0000

กจิกรรม แกไ้ขปญัหาหนีสนิเกษตรกร ราย 2,400                 481.0000

ตวัชีวดัท ี3 : รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนเพมิขึนเฉลยีรอ้ยละ 10 ของปีทผ่ีานมา              1,250.8334

แนวทางการดําเนินงานท ี1 : พฒันาคุณภาพผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็นทตีอ้งการของตลาด                 712.9798

ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนผลติภณัฑท์ไีดร้บัการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
7,318 ผลติภณัฑ/์แห่ง

                340.5640

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  30.0000

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทพีเิศษเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื (องคก์ารมหาชน)                  30.0000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัผลติภณัฑ ์สนิคา้ และบรกิารดา้นการท่องเทยีว
โดยชมุชน

                 30.0000

กจิกรรม ยกระดบัผลติภณัฑ ์สนิคา้ และบรกิารดา้นการท่องเทยีวโดยชมุชน ผลติภณัฑ์ 24                  30.0000

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                  20.0000

2.1 สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน)                  20.0000

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน                  20.0000

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารใชป้ระโยชนแ์ละอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพและภูมิ
ปญัญาทอ้งถนิ

แห่ง 7                   5.0000

กจิกรรม พฒันาวสิาหกจิชมุชนในการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลาย
ทางชวีภาพ

ผลติภณัฑ์ 20                  15.0000
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย

งบประมาณ

3. กระทรวงมหาดไทย                 199.0668

3.1 กรมการพฒันาชมุชน                 199.0668

โครงการท ี1 : โครงการเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและพฒันาผลติภณัฑช์มุชน                 199.0668

กจิกรรม พฒันาผลติภณัฑช์มุชน ผลติภณัฑ์ 6,840                 199.0668

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   5.7500

4.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                   5.7500

โครงการท ี1 : โครงการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน                   5.7500

กจิกรรม ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑป์ลาสม้ใหไ้ดม้าตรฐาน ผลติภณัฑ์ 23                   5.7500

5. กระทรวงศึกษาธกิาร                  40.0000

5.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                  40.0000

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ OTOP                  40.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ OTOP ผลติภณัฑ์ 100                  40.0000

6. กระทรวงอตุสาหกรรม                  45.7472

6.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  45.7472

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาวสิาหกจิชมุชน                  45.7472

กจิกรรม พฒันาผลติภณัฑห์นึงตาํบล หนึงผลติภณัฑแ์ละวสิาหกจิชมุชน ผลติภณัฑ์ 305                  45.7472

ตวัชวีดัท ี2 : จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนทไีดร้บัการพฒันาศกัยภาพการผลติ ผลติภณัฑใ์ห ้
ตรงตามความตอ้งการของตลาด 6,633 ราย/กลุม่/ชมุชน/เครอืขา่ย

                372.4158

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  16.1403

1.1 กรมประมง                   3.5000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและยกระดบัคุณภาพ
สนิคา้หนึงตาํบลหนึงผลติภณัฑป์ระเภทอาหารและเครืองดมื

                  3.5000

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์ กลุม่ 10                   3.5000

1.2 กรมปศุสตัว ์                   2.6215

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและยกระดบัคุณภาพ
สนิคา้หนึงตาํบล หนึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

                  2.6215

กจิกรรม พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและยกระดบัคุณภาพสนิคา้หนึงตาํบล
 หนึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

กลุม่ 15                   2.6215

1.3 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  10.0188

โครงการท ี1 : โครงการพฒันากลุม่อาชพีสรา้งมลูค่าเพมิในสงักดัสถาบนัเกษตรกร                  10.0188

กจิกรรม พฒันากลุม่อาชพีสรา้งมลูค่าเพมิในสงักดัสถาบนัเกษตรกร กลุม่ 150                  10.0188

2. กระทรวงพาณิชย์                  16.5145

2.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                  16.5145

โครงการท ี1 : โครงการขบัเคลอืนเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างมนัคง มงัคงั
และยงัยนื

                 16.5145

กจิกรรม สรา้งมลูค่าเพมิผลติภณัฑแ์ละเครอืขา่ยการตลาด ราย 300                  16.5145
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย

งบประมาณ

3. กระทรวงมหาดไทย                  12.2588

3.1 กรมการพฒันาชมุชน                  12.2588

โครงการท ี1 : โครงการเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและพฒันาผลติภณัฑช์มุชน                  12.2588

กจิกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน ราย 3,040                  12.2588

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  94.6232

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  50.3950

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้หนึงตาํบลหนึง
ผลติภณัฑ ์(OTOP)

                 50.3950

กจิกรรม การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการยกระดบัผลติภณัฑ ์

OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม
ราย 100                  50.3950

4.2 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                  44.2282

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยแีละเพมิศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิ                  44.2282

กจิกรรม ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ OTOP ใหไ้ดม้าตรฐาน ราย 200                  44.2282

5. กระทรวงศึกษาธกิาร                  67.4940

5.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี                   3.0650

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   3.0650

กจิกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยกีระบวนการผลติและสรา้งมลูค่าเพมิผลผลติจาก
งานวจิยัสู่ชมุชนเพอืพฒันาเศรษฐกจิฐานราก

ราย 600                   3.0650

5.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                   0.4120

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   0.4120

กจิกรรม การพฒันาคุณภาพผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็นทตีอ้งการของตลาด ราย 90                   0.4120

5.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                   1.5000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   1.5000

กจิกรรม การดาํเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ราย 320                   1.5000

5.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   2.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   2.0000

กจิกรรม พฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ กลุม่ 20                   2.0000

5.5 มหาวทิยาลยับูรพา                   0.3170

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   0.3170

กจิกรรม ดาํเนินการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ ราย 70                   0.3170

5.6 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                  55.6200

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                  55.6200

กจิกรรม ดาํเนินการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ กลุม่ 2                  55.6200

5.7 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                   4.5800

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   4.5800

กจิกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน ราย 70                   4.5800
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย

งบประมาณ

6. กระทรวงอตุสาหกรรม                  58.3850

6.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  58.3850

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาวสิาหกจิชมุชน                  58.3850

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพผูผ้ลติหนึงตาํบล หนึงผลติภณัฑแ์ละวสิาหกจิชมุชน ราย 1,226                  58.3850

7. รฐัวสิาหกจิ                 107.0000

7.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                107.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันานวตักรรมสนิคา้หนึงตาํบลหนึงผลติภณัฑ ์(OTOP)                 107.0000

กจิกรรม พฒันานวตักรรมสนิคา้หนึงตาํบลหนึงผลติภณัฑ ์(OTOP) ราย 420                 107.0000

แนวทางการดําเนินงานท ี2 : สง่เสรมิช่องทางการตลาด                 537.8536

ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนช่องทางการตลาด 80,296 ครงั/ราย/กลุม่/แห่ง/ชมุชน/ช่องทาง                 537.8536

1. กระทรวงพาณิชย์                  85.6036

1.1 กรมการคา้ภายใน                  16.7864

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งกลไกตลาดและพฒันานกัธุรกจิรุ่นใหมสู่่ฐานรากทเีขม้แขง็                  16.7864

กจิกรรม สรา้งกลไกตลาด และพฒันานกัธุรกจิรุ่นใหมสู่่ฐานรากทเีขม้แขง็ แห่ง 87                  16.7864

1.2 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                  68.8172

โครงการท ี1 : โครงการขบัเคลอืนเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างมนัคง มงัคงั 
และยงัยนื

                 68.8172

กจิกรรม ขยายช่องทางการตลาดสนิคา้ชมุชน ราย 2,400                  68.8172

2. กระทรวงมหาดไทย                 450.0000

2.1 กรมการพฒันาชมุชน                 450.0000

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดผลติภณัฑช์มุชน                 450.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการตลาด ครงั 77,807                 450.0000

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                   2.2500

3.1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                   2.2500

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   2.2500

กจิกรรม การพฒันาช่องทางการตลาดเพอืเชอืมโยงผลติผลอนิทรยีสู่์ผูบ้รโิภค
ในเมอืง

กลุม่ 2                   2.2500
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1. วตัถปุระสงค ์ 

เพอืเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างมคุีณภาพ โดยส่งเสรมิความรูป้ระชากรก่อนวยัสูงอายุ
และพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ ส่งเสรมิการออมเพอืสรา้งความมนัคงทางเศรษฐกจิและสงัคม
พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุทมีภีาวะพงึพงิและระบบการคุม้ครอง
สาํหรบัผูสู้งอายุ เพอืใหม้สุีขภาวะทดี ีรวมทงัปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสงิอาํนวยความสะดวก
ใหเ้หมาะสมและเออืต่อการดาํรงชีวติ

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ผูสู้งอายุ และประชาชนทกุกลุม่วยั
2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ
1. ผูสู้งอายุมคุีณภาพชีวติทดีขีนึ ทงัดา้นความมนัคงทางเศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอ้ม
   ทเีออืต่อการดาํรงชีวติของผูสู้งอายุ และคนทกุวยั
2. ประชากรมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผูสู้งอายุอย่างมคุีณภาพ

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ
หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์

1) กรมกจิการผูสู้งอายุ
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 6 กระทรวง 20 หน่วยงาน และ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

            แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ
986,473,100                 

1,218,774,000               
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5.แผนภาพความเชือมโยง 
5.1 แผนความเชอืมโยงระดบัยุทธศาสตร ์และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างยุทธศาสตรช์าติ 
 ระยะ  ปี 

 

แผนพฒันาฯ  
ฉบบัท ี  

เป้าหมายของ
แผนพฒันาฯ 

ตวัชีวดัของ 
แแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี  

เป้าหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 

 

 

ยุทธศาสตรท์ ี1 : การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์

 

เป้าหมายท ี2 : คนในสงัคมไทยทกุ
ช่วงวยัมทีกัษะ ความรูแ้ละ
ความสามารถเพมิขนึ 

เป้าหมายท ี  : คนไทยมสุีขภาวะทดีขีนึ 

 

 

ตวัชีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ  
ฉบบัท ี 2  
ท ี1.1 : การออมส่วนบคุคลต่อ
รายไดพ้งึจบัจ่ายใชส้อยเพมิขนึ 

ตวัชีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท ี    
ท ี2.1 : รายจ่ายสุขภาพทงัหมดไมเ่กนิรอ้ยละ  ของ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

เป้าหมายท ี   : ผูสู้งอายุ 
มคีวามมนัคงทางเศรษฐกจิ 
และสงัคม  
 

 

เป้าหมายท ี   :  
ผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี  
 

เป้าหมายท ี  : 
สภาพแวดลอ้มทเีออืต่อ
การดาํรงชวีติของคน 

ทกุกลุม่เพอืรองรบัสงัคม
ผูสู้งอายุ   
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมายท ี2 : ผูสู้งอายมีุสขุภาวะทดีี                 499.8172 

ตวัชีวดัท ี2.1 : ผูสู้งอายทุเีขา้ถงึหรอืใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและสง่เสรมิ
สขุภาวะทดีีของผูสู้งอายเุพมิขึนไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 20

                471.7632 

แนวทางการดําเนินงานท ี2.1.1 : พฒันาระบบการดูแลดา้นสขุภาพ                 471.7632 

ตวัชวีดัท ี1 : นวตักรรมและเทคโนโลยเีพอืการดูแลผูสู้งอายุ จาํนวน 6 เรือง                 213.4258 

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  40.6980 

1.1 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  40.6980 

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตร์
สุขภาพเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

                 40.6980 

กจิกรรม พฒันาเทคโนโลยดีา้นทนัตกรรมและเครืองมอืแพทยเ์พอืการนาํไป
ใชป้ระโยชนแ์ละลดการนาํเขา้

ตน้แบบ 3                  40.6980 

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  72.9510 

2.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                    7.2000 

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งความเสมอภาคเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ                    7.2000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ เรือง 1                    7.2000 

2.2 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                    2.0490 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    2.0490 

กจิกรรม เสรมิสรา้งการมงีานทาํและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ นวตักรรม 2                    2.0490 

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                    2.1020 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    2.1020 

กจิกรรม พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ ระบบ 1                    2.1020 

2.4 มหาวทิยาลยัมหดิล                    8.4000 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    8.4000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ ระบบ 1                    8.4000 

2.5 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                    2.0000 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    2.0000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ ระบบ 1                    2.0000 

2.6 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                    7.2000 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    7.2000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ ระบบ 1                    7.2000 

2.7 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                    8.0000 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    8.0000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ ระบบ 1                    8.0000 

2.8 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  14.0000 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                  14.0000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ ระบบ 1                  14.0000 

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

2.9 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                  14.0000 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                  14.0000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ ระบบ 1                  14.0000 

2.10 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                    8.0000 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    8.0000 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพ ระบบ 1                    8.0000 

3. กระทรวงสาธารณสุข                  99.7768 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  43.2500 

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพอืรองรบัผูสู้งอายุ
แบบบูรณาการ

                 43.2500 

กจิกรรม สรา้งเสรมิศกัยภาพงานทนัตสุขภาพสาํหรบัผูสู้งอายุ คน 500                  43.2500 

3.2 กรมการแพทย์                  12.6468 

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบบรกิารทางการแพทยเ์พอืผูสู้งอายุและคนพกิาร                  12.6468 

กจิกรรม พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพอืการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ คน 4,000                  12.6468 

3.3 กรมอนามยั                  43.8800 

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและบรกิารการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผูสู้งอายุ
ทเีหมาะสมกบัทอ้งถนิและชมุชน

                 43.8800 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพผูสู้งอายุ คน 190,000                  43.8800 

ตวัชวีดัท ี2 : ผูสู้งอายุทเีขา้ถงึเทคโนโลยนีวตักรรม/ระบบการดูแลดา้นสุขภาพ 

จาํนวน 200,000 คน
                258.3374 

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  20.5567 

1.1 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  20.5567 

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตร์
สุขภาพเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

                 20.5567 

กจิกรรม ส่งเสรมิการนาํเทคโนโลยนีวตักรรมดา้นชวีวทิยาศาสตรสู่์การใหบ้รกิาร
ผูสู้งอายุ

คน 700                  20.5567 

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  58.9252 

2.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    6.4052 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    6.4052 

กจิกรรม การเพมิศกัยภาพในการพงึพาตนเองดว้ยการพฒันาผลติภณัฑ์
ทเีป็นมติรต่อผูสู้งอายุ

คน 1,000                    6.4052 

2.2 มหาวทิยาลยัมหดิล                  52.5200 

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งความเสมอภาคเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ                  52.5200 

กจิกรรม พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ ราย 2,000                  52.5200 
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

3. กระทรวงสาธารณสุข                 178.8555 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  46.3097 

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพอืรองรบัผูสู้งอายุ
แบบบูรณาการ

                 46.3097 

กจิกรรม สรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ รอ้ยละ 70                  46.3097 

3.2 กรมการแพทย์                  11.6240 

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบบรกิารทางการแพทยเ์พอืผูสู้งอายุและคนพกิาร                  11.6240 

กจิกรรม พฒันาระบบบรกิารการแพทยเ์พอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ คน 7,500                  11.6240 

3.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                  23.0493 

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ตาํบลจดัการสุขภาพแบบบูรณาการ 
เพอืสรา้งเสรมิสุขภาพและลดพฤตกิรรมเสยีงในวยัผูสู้งอายุ

                 23.0493 

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น (อสม.) 

เฝ้าระวงัสุขภาพกลุม่วยัผูสู้งอายุ
รอ้ยละ 100                  23.0493 

3.4 กรมอนามยั                  97.8725 

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและบรกิารการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผูสู้งอายุ
ทเีหมาะสมกบัทอ้งถนิและชมุชน

                 97.8725 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพผูสู้งอายุ คน 190,000                  97.8725 

ตวัชีวดัท ี2.2 : ผูสู้งอายเุขา้ถงึระบบการดูแลและคุม้ครองทางสงัคมเพมิขึนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 20

                 28.0540 

แนวทางการดําเนินงานท ี2.2.1 : พฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคม                  28.0540 

ตวัชวีดัท ี1 : ผูสู้งอายุทเีขา้ถงึระบบการคุม้ครองทางสงัคม จาํนวน 73,000 คน                  28.0540 

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                  21.2600 

1.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ                  21.2600 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                  21.2600 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลและการคุม้ครองผูสู้งอายุ ราย 70,000                  21.2600 

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                    6.7940 

2.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                    6.7940 

โครงการท ี1 : โครงการผูสู้งอายุมสุีขภาวะทดีี                    6.7940 

กจิกรรม พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุ คน 3,000                    6.7940 
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมายท ี3 : สภาพแวดลอ้มทเีออืต่อการดํารงชีวิตของคนทกุกลุม่เพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ                 109.7827 

ตวัชีวดัท ี3.1 : ทอียู่อาศยัและสถานททีมีีการปรบัสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม                 109.7827 

และเออืต่อคนทกุกลุม่เพมิขึนไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 20
แนวทางการดําเนินงานท ี3.1.1 : การปรบัสภาพแวดลอ้มทเีออืต่อการดํารงชีวิต                 109.7827 

ในสงัคมสูงวยั
ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนบา้นและสถานททีไีดร้บัการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม
เพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 2,664 แห่ง

                 78.9070 

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                  78.9070 

1.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ                  78.9070 

โครงการท ี1 : โครงการสภาพแวดลอ้มทเีออืต่อการดาํรงชวีติของคนทกุกลุม่ในสงัคม                  78.9070 

กจิกรรม การปรบัสภาพแวดลอ้มทเีออืต่อการดาํรงชวีติในสงัคมสูงวยั แห่ง 2,664                  78.9070 

ตวัชวีดัท ี2 : คนทกุกลุม่วยัในสงัคมสามารถเขา้ถงึสภาพแวดลอ้มและสงิอาํนวย                  30.8757 

ความสะดวก จาํนวน 20,000 คน
1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                  15.7757 

1.1 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร                  15.7757 

โครงการท ี1 : โครงการสภาพแวดลอ้มทเีออืต่อการดาํรงชวีติของคนทกุกลุม่ในสงัคม                  15.7757 

กจิกรรม ส่งเสรมิการจดัสงิอาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิารและทกุคนในสงัคม คน 20,000                  15.7757 

2. กระทรวงคมนาคม                  15.1000 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม                  15.1000 

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพนืฐานการขนส่งสาธารณะ
เพอืคนพกิาร เดก็ และผูสู้งอายุ ของกระทรวงคมนาคม

                 15.1000 

กจิกรรม การดาํเนินงานดา้นโครงสรา้งพนืฐานการขนส่งสาธารณะสาํหรบั
คนพกิาร เดก็ และผูสู้งอายุ

โครงการ 1                  15.1000 

เป้าหมาย งบประมาณ
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

1) พนืทจีดัการขยะมูลฝอยทวัประเทศ และพนืทเีฉพาะ เช่น แหลง่ท่องเทยีวสาํคญั อทุยานแห่งชาต ิ
2) พนืทเีขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง หนา้พระลาน จงัหวดัสระบรุ ีพนืทใีนเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  และพนืท ี9 จงัหวดัภาคเหนือ

2.2 พนืทดีาํเนินการ :

ระบบการบรหิารจดัการมลพษิมกีารพฒันาในระดบัทดีขีนึ มคุีณภาพสงิแวดลอ้มทเีออืต่อการมคุีณภาพ
ชีวติทดีขีองประชาชน โดยการดาํเนินงานจากทกุภาคส่วน

หน่วยงานเจา้ภาพ : กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 7 กระทรวง 26 หน่วยงาน 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม
720,776,600                 

779,010,400                 

เพอืใหป้ระเทศมกีารบรหิารจดัการคุณภาพสงิแวดลอ้มทมีปีระสทิธิภาพและเออืต่อการมคุีณภาพชีวติ
ทดีขีองประชาชน โดยส่งเสรมิการลดการเกดิขยะมูลฝอยทตีน้ทางและการนาํขยะไปใชป้ระโยชน ์

เพมิศกัยภาพการจดัเก็บ ขนส่ง การกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน ของเสยีอนัตราย ขยะตดิเชอื การจดัการ
กากอตุสาหกรรมทเีป็นอนัตราย ควบคุมคุณภาพอากาศใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานในพนืท ี9 จงัหวดั
ภาคเหนือ เขตควบคุมมลพษิ กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตลอดจนเพมิประสทิธิภาพการกาํกบั
ตดิตามและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทวัประเทศ
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
รวมทงัสนิ              779.0104

เป้าหมายท ี1 : ขยะมูลฝอยชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน มูลฝอยติดเชือ และกากอตุสาหกรรม
ทเีป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง รอ้ยละ 60, 15 , 90 และ 80

             528.4241

ตวัชีวดัท ี1.1 : ขยะมูลฝอยชมุชนมีการนํากลบัมาใชป้ระโยชน์ไม่นอ้ยกว่า 5.37 ลา้นตนั              201.4631

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 : สง่เสรมิการลด คดัแยก และนําไปใชป้ระโยชน์              201.4631

ตวัชวีดัท ี1 : กลุม่เป้าหมาย มกีารนาํขยะมลูฝอยชมุชนไปใชป้ระโยชน ์0.0294 ลา้นตนั/ปี              201.4631

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 9.3000

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์                 9.3000

โครงการท ี1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม                 9.3000

กจิกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม รอ้ยละ 85                 9.3000

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม               60.2300

2.1 กรมส่งเสรมิคุณภาพสงิแวดลอ้ม               60.2300

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งวนิยัและการมส่ีวนร่วมของคนในชาตมิุง่สู่การจดัการขยะ
และสงิแวดลอ้มทยีงัยนื

              60.2300

กจิกรรม สรา้งวนิยัของคนในชาตมิุง่สู่การจดัการขยะและสงิแวดลอ้มทยีงัยนื ตนั/ปี 9,000               60.2300

3. กระทรวงศึกษาธกิาร              131.9331

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร               14.8480

โครงการท ี1 : โครงการเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย               14.8480

กจิกรรม เพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย ตนั/ปี 6,000               14.8480

3.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน               20.0000

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งจติสาํนึกดา้นการบรหิารจดัการขยะ นาํเสยีพลงังาน
และความหลากหลายทางชวีภาพ

              20.0000

กจิกรรม สรา้งจติสาํนึกดา้นการบรหิารจดัการขยะ นาํเสยี พลงังาน
และความหลากหลายทางชวีภาพ

ตนั/ปี 2,000               20.0000

3.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                 3.8732

โครงการท ี1 : ธนาคารขยะในสถานอาชวีศึกษา                 3.8732

กจิกรรม สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการดาํเนินการธนาคารขยะในสถานศึกษา ตนั/ปี 50                 3.8732

3.4 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                 6.1000

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม                 6.1000

กจิกรรม ส่งเสรมิการลด คดัแยกและนาํไปใชป้ระโยชน์ ตนั/ปี 50                 6.1000

3.5 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                 0.9395

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม                 0.9395

กจิกรรม พฒันาและเผยแพร่การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 

โดยการประยุกตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ตนั/ปี 8                 0.9395

3.6 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                 1.2222

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม                 1.2222

กจิกรรม โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม ตนั/ปี 420                 1.2222

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

3.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                 2.1087

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม                 2.1087

กจิกรรม บรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม ตนั/ปี 200                 2.1087

3.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                 1.4800

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม                 1.4800

กจิกรรม การบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม ตนั/ปี 4,500                 1.4800

3.9 มหาวทิยาลยับูรพา                 1.2300

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม                 1.2300

กจิกรรม บรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม ตนั/ปี 3                 1.2300

3.10 มหาวทิยาลยัพะเยา               45.0000

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม               45.0000

กจิกรรม การพฒันาระบบบรหิารจดัการขยะแบบมส่ีวนร่วมและครบวงจร ตนั/ปี 5,840               45.0000

3.11 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์               15.6315

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม               15.6315

กจิกรรม บรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม ตนั/ปี 400               15.6315

3.12 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้               19.5000

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม               19.5000

กจิกรรม ดาํเนินการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม ตนั/ปี 1,000               19.5000

ตวัชีวดัท ี1.2 : ขยะมูลฝอยชมุชน 10.74 ลา้นตนั ของเสยีอนัตรายชมุชน 0.087 ลา้นตนั
มูลฝอยติดเชือ 0.048 ลา้นตนั กากอตุสาหกรรมทเีป็นอนัตราย 1.79 ลา้นตนั ไดร้บัการจดัการ
อย่างถูกตอ้ง

             326.9610

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2.1 : เพมิศกัยภาพการเกบ็ขน ขนสง่และกาํจดัขยะมูลฝอย
ชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน และมูลฝอยติดเชือ

             225.2838

ตวัชวีดัท ี1 : ขยะมลูฝอยชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน และมลูฝอยตดิเชอื ไดร้บัการจดัการ
อย่างถูกตอ้ง 1.1629 ลา้นตนั/ปี

             225.2838

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม               24.0000

1.1 กรมควบคุมมลพษิ               24.0000

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมลูฝอย
และของเสยีอนัตราย

              24.0000

กจิกรรม เสรมิสรา้งศกัยภาพการบรหิารจดัการขยะและของเสยีอนัตราย แห่ง 76               24.0000

2. กระทรวงมหาดไทย                 9.9518

2.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ                 9.9518

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถนิ

                9.9518

กจิกรรม ส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ คน 16,580                 9.9518
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

3. กระทรวงศึกษาธกิาร               30.0000

3.1 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง               30.0000

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้ม               30.0000

กจิกรรม เพมิศกัยภาพการจดัการขยะมลูฝอยตดิเชอื ตนั 3,650               30.0000

4. กระทรวงสาธารณสุข               61.3320

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข               37.3823

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้มแบบบูรณาการ               37.3823

กจิกรรม สนบัสนุนการบรหิารจดัการขยะและสงิแวดลอ้มในสถานบรกิารสาธารณสุข 
สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ

รอ้ยละ 75               37.3823

4.2 กรมอนามยั               23.9497

โครงการท ี1 : โครงการพฒันากฎหมาย ระเบยีบ มาตรการแนวทางปฏบิตั ิ

และการกาํกบัดูแลบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการขยะและอนามยัสงิแวดลอ้ม
อย่างเขม้งวด

              23.9497

กจิกรรม พฒันากฎหมาย ระเบยีบ มาตรการแนวทางปฏบิตัแิละการกาํกบัดูแล
บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด

ตนั/ปี 34,333               23.9497

5. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน              100.0000

5.1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน (กองทนุสงิแวดลอ้ม)              100.0000

โครงการท ี1 : กองทนุสงิแวดลอ้ม              100.0000

กจิกรรม การขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณเพอืสมทบกองทนุสงิแวดลอ้ม ตนั/ปี 20,000              100.0000

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2.2 : เพมิศกัยภาพการจดัการกากอตุสาหกรรมทเีป็นอนัตราย               41.3324

ตวัชวีดัท ี1 : โรงงานอตุสาหกรรมเขา้สู่ระบบการจดัการกากอตุสาหกรรมทเีป็นอนัตราย
ไมน่อ้ยกวา่ 9,000 โรงงาน/ปี และจดัการกากอตุสาหกรรมทเีป็นอนัตราย 1.24 ลา้นตนั/ปี

              41.3324

1. กระทรวงอตุสาหกรรม               41.3324

1.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม               41.3324

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม               41.3324

กจิกรรม การบรหิารจดัการขยะ ลา้นตนั/ปี 1.24               41.3324

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2.3 : เพมิประสทิธิภาพการกาํกบัติดตามการจดัการขยะมูลฝอย
ชมุชน ขยะทะเล ของเสยีอนัตรายชมุชน มูลฝอยติดเชือ และกากอตุสาหกรรมทเีป็นอนัตราย

              60.3448

ตวัชวีดัท ี1 : กฎ ระเบยีบ เกณฑก์ารปฏบิตั ิฐานขอ้มลูของประเทศ เพอืเพมิประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการ จาํนวน 16 เรือง

              60.3448

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม               39.6484

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม               12.8504

โครงการท ี1 : โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสงิแวดลอ้ม               12.8504

กจิกรรม สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสงิแวดลอ้ม รอ้ยละ 80               12.8504

1.2 กรมควบคุมมลพษิ                 1.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันากฎหมาย อนุบญัญตั ิและกฎระเบยีบ                 1.0000

กจิกรรม เสรมิสรา้งศกัยภาพกฎระเบยีบการจดัการขยะและของเสยีอนัตราย เรือง 1                 1.0000
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 : 
 -   

 -  -  - 
1.3               25.7980

 1 :               25.7980
 12               25.7980

2.               20.6964
2.1               14.9017

 1 :                 14.9017

   7               14.9017

2.2                 5.7947
 1 :                    5.7947

  3                 5.7947
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เป้าหมายท ี2 : คุณภาพอากาศในพนืทวิีกฤตดีขึน รอ้ยละ 1.5              250.5863

ตวัชีวดัท ี2.1 : ค่าเฉลยีสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในพนืทรีะยองมีค่าไม่เกนิ 2.4 ไมโครกรมั
ต่อลูกบาศกเ์มตร ฝุ่ นละอองในพนืทหีนา้พระลาน จงัหวดัสระบรุ ีอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

รอ้ยละ 74 พนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 98

              56.5835

แนวทางการดําเนินงานท ี2.1.1 : ควบคุมมลพิษทางอากาศในพนืทวิีกฤตจงัหวดัระยอง 
สระบรุ ีกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล

              56.5835

ตวัชวีดัท ี1 : แหลง่กาํเนิดปฏบิตัติามกฎหมาย รอ้ยละ 70 กฎ ระเบยีบ เกณฑก์ารปฏบิตัิ
เพอืเพมิประสทิธภิาพการควบคุมการระบายมลพษิ จาํนวน 4 เรือง

              56.5835

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม               46.2900
1.1 กรมควบคุมมลพษิ               46.2900
โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพนืทวีกิฤติ               46.2900
กจิกรรม การบรหิารจดัการมลพษิทางอากาศและเสยีงในพนืทเีมอืง เรือง 3               46.2900

2. กระทรวงสาธารณสุข                 5.6200
2.1 กรมควบคุมโรค                 2.5000
โครงการท ี1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิ
ทางอากาศ

                2.5000

กจิกรรม สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิ
ทางอากาศ

หน่วยงาน 7                 2.5000

2.2 กรมอนามยั                 3.1200
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ                 3.1200
กจิกรรม ส่งเสรมิการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศในพนืที
วกิฤต

โครงการ 1                 3.1200

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                 4.6735
3.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                 4.6735
โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการมลพษิในพนืทวีกิฤต                 4.6735
กจิกรรม บรหิารจดัการมลพษิ เรือง 1                 4.6735

ตวัชีวดัท ี2.2 : ฝุ่ นละอองในพนืท ี9 จงัหวดัภาคเหนือ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 86              194.0028

แนวทางการดําเนินงานท ี2.2.1 : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า              194.0028

ตวัชวีดัท ี1 : พนืทป่ีาและพนืทเีกษตรทถูีกไฟไหมล้ดลง จาํนวน 300,000 ไร่              194.0028
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               74.5030

1.1 กรมพฒันาทดีนิ               57.6800
โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรยีเ์พอืป้องกนั
หมอกและควนัไฟในพนืทเีกษตรภาคเหนือ

              57.6800

กจิกรรม ส่งเสรมิการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรยีเ์พอืป้องกนัหมอกและควนัไฟ
ในพนืทเีกษตรภาคเหนือ

ไร่ 100,000               57.6800

หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

1.2 กรมส่งเสรมิการเกษตร               16.8230

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการหยุดการเผาในพนืทกีารเกษตร               16.8230

กจิกรรม ส่งเสรมิการหยุดเผาในพนืทกีารเกษตร ราย 15,720               16.8230

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม              118.2298

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 6.1068

โครงการท ี1 : โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั                 6.1068

กจิกรรม แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั จงัหวดั 9                 6.1068

2.2 กรมควบคุมมลพษิ               41.5000

โครงการท ี1 : โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพนืทภีาคเหนือ               41.5000

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า จงัหวดั 9               41.5000

2.3 กรมส่งเสรมิคุณภาพสงิแวดลอ้ม               31.5000

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งจติสาํนึกและการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัการเผาในทโีลง่ 
และลดหมอกควนั

              31.5000

กจิกรรม สรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยเฝ้าระวงัและป้องกนัการเผาในทโีลง่
และลดหมอกควนั

รอ้ยละ 20               31.5000

2.4 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื               39.1230

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพนืท ี9 จงัหวดั
ภาคเหนือ

              39.1230

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพนืท ี9 จงัหวดัภาคเหนือ ไร่ 200,000               39.1230

3. กระทรวงสาธารณสุข                 1.2700

3.1 กรมอนามยั                 1.2700

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ                 1.2700

กจิกรรม ส่งเสรมิ การเฝ้าระวงั ป้องกนัการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า โครงการ 1                 1.2700
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

และหน่วยงานภาคเอกชน

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

 - เพอืส่งเสรมิพลงังานทดแทน ทงัผูผ้ลติ และผูใ้ชใ้หเ้พมิสูงขนึตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
   พลงังานทางเลอืก และสนบัสนุนการเพมิประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน

2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ

ประเทศมคีวามมนัคงดา้นพลงังาน ประชาชนสามารถเขา้ถงึพลงังานทมีคุีณภาพ ปลอดภยั และราคา
เป็นธรรม สามารถพงึพาตนเองไดอ้ย่างยงัยนื สนบัสนุนการลงทนุเพอืเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงพลงังาน
1) สาํนักงานปลดักระทรวงพลงังาน
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 6 กระทรวง 15 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาและเพิมประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม
551,746,300                  
841,724,800                  

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

- เพอืสรา้งความมนัคงดา้นพลงังานโดยส่งเสรมิใหม้กีารจดัหาและพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นพลงังาน
   และพฒันาระบบรองรบัสภาวะฉุกเฉินดา้นพลงังาน ตลอดจนส่งเสรมิการลงทนุและพฒันาอตุสาหกรรม
   พลงังานทสีรา้งมูลค่าเพมิเพอืพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
 - เพอืสรา้งความปลอดภยั คุณภาพ และราคาพลงังานทเีหมาะสมเป็นธรรมต่อทกุภาคส่วน
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5.2 แผนภาพความเชอืมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 

งบประมาณปี 2561 จาํนวน  841.7248   ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       หมายเหต ุ: *การดาํเนินการของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

 

 เป้าหมาย  เป้าหมายท ี1 : การจดัหาพลงังานเพยีงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 

ตวัชีวดัท ี1.1 : ปรมิาณสาํรองไฟฟ้าของประเทศไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ   สดัส่วนการใชก้า๊ซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าไม่เกนิรอ้ยละ  สามารถจดัหากา๊ซธรรมชาตใิหเ้ป็นไปตามแผนบรหิารจดัการกา๊ซธรรมชาต ิ ,  ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ/วนั และการจดัหาพลงังาน
ดาํเนินการภายใตร้ะบบบรหิารจดัการทเีป็นมาตรฐานสากลและสามารถสนบัสนุนการลงทนุของประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

แนวทางท ี1.1.1 : ส่งเสรมิใหม้กีารจดัหาและพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นพลงังานตามแผนการจดัหา 
ดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ PDP/Gas Plan/Oil Plan 

แนวทางท ี1.1.2  : 
พฒันาระบบสภาวะ
ฉุกเฉิน  

แนวทางท ี1.1.3 : 
ส่งเสรมิการลงทนุและ 
อตุสาหกรรม 

มรีะบบสนบัสนุนการกาํหนดนโยบายดา้นความมนัคง 
พลงังานและสรา้งเครือขา่ยทงัในต่างประเทศ ส่วนกลางและภูมภิาค  เรอืง  
 

กระทรวงพลงังาน 
. กรมเชอืเพลงิธรรมชาติ 

. บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                       

 

 

 

 

กระทรวงพลงังาน 
. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

กระทรวงมหาดไทย 
. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

. การไฟฟ้านครหลวง 
ไม่ใชง้บประมาณ 
1. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน*   

 

 

กระทรวงพลงังาน 
1.  กรมธุรกจิพลงังาน 

     

 

 

 

 

กระทรวงพลงังาน 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน   

ไม่ใชง้บประมาณ 
1. กรมเชอืเพลงิธรรมชาติ 
. กรมธุรกจิพลงังาน 

. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 

. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

5. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน* 

. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

7. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

8. การไฟฟ้านครหลวง 
. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                           

 

กระทรวงพลงังาน 
1.บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)             

 

 

 

            

 

กระทรวงพลงังาน 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 

2. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ไม่ใชง้บประมาณ 
1. กระทรวงมหาดไทย   
2. กระทรวงศึกษาธิการ   
 

 

 

 

งบประมาณ 

  36.0218 ลา้นบาท 

(ไมร่วมงบประมาณรฐัวสิาหกิจ) 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 

งบประมาณ 

 31.0028 ลา้นบาท 

(ไมร่วมงบประมาณรฐัวสิาหกิจ) 

 

- 

  

งบประมาณ  

1.0000  ลา้นบาท 

(งบประมาณ 

รฐัวสิาหกิจ) 
งบประมาณ 

78.0787 ลา้นบาท 

สามารถกาํหนดนโยบาย/มาตรการ
เพอืนาํไปสู่การบริหารจดัการกา๊ซ
ธรรมชาตแิละถ่านหนิได ้  เรอืง    

มแีผนและการฝึกซอ้มแผน 

รองรบัสภาวะฉุกเฉิน  ครงั 
  

มกีารลงทนุอตุสาหกรรมดา้น
พลงังานเป็นไปตามแผนที
กาํหนดอย่างนอ้ยรอ้ยละ  

แนวทางท ี1.1.4 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มเพอืสนบัสนุนการจดัหา 
และการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นพลงังาน 

โครงสรา้งพนืฐานดา้นนาํมนั
เชอืเพลงิโดยเรมิก่อสรา้งระบบ
การขนส่งนาํมนัทางท่ออย่างนอ้ย 
 เสน้ทาง  

โรงไฟฟ้าตามแผน PDP สามารถ COD 

ไดต้ามกาํหนดอย่างนอ้ยรอ้ยละ  ของ
กาํลงัการผลติทจีะ COD ทงัหมด  

(ไมร่วม NPS)  

 

 ตวัชีวดั 

 

แนวทาง 

 

ตวัชีวดั 

 

หน่วยงาน 

 

งบประมาณ 
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5.2 แผนภาพความเชอืมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม (ต่อ) 

งบประมาณปี 2561 จาํนวน  841.7248   ลา้นบาท 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                       หมายเหต ุ: *การดาํเนินการของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

แนวทางท ี . .  : กาํกบัผูป้ระกอบกิจการนาํมนัเชอืเพลงิ ดา้นการคา้ การสาํรอง  คุณภาพและ
ความปลอดภยั และส่งเสรมิการแข่งขนัในการนาํเขา้ LPG   

มแีนวทางชดัเจนส่งเสรมิใหผู้ค้า้รายอนืนาํเขา้ LPG เขา้มาในประเทศ  สถานประกอบกจิการและ
ผูป้ระกอบการพลงังานไดร้บัการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมธุรกจิพลงังาน ,  ราย   

กระทรวงพลงังาน 
. กรมธุรกจิพลงังาน     

. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ไม่ใชง้บประมาณ 

1. บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

งบประมาณ 

74.7796 ลา้นบาท 

ตวัชีวดัท ี .  : ราคานาํมนัเชอืเพลงิทกุประเภทสะทอ้นตน้ทนุทแีทจ้รงิ (อย่างนอ้ย รอ้ยละ )        

และมมีาตรการส่งเสรมิการแข่งขนันาํเขา้ LPG  สถานประกอบกจิการและผูป้ระกอบการพลงังาน     

ทไีดร้บัการตรวจสอบมคีวามปลอดภยัและปฏบิตัติามมาตรฐานของกรมธุรกจิพลงังานรอ้ยละ   

  ตวัชีวดัท ี .  : มแีนวทางการพฒันาประสทิธภิาพในการผลติ         

  และจ่ายไฟฟ้า  

แนวทางท ี . .  : กาํกบัดูแลและส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการ
พลงังานกา๊ซธรรมชาต ิ

แนวทางท ี . .  : กาํกบัดูแลและส่งเสรมิการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพในกจิการไฟฟ้า 

ตวัชีวดัท ี .  : มมีาตรการส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการกา๊ซ
ธรรมชาต ิ

  มผีูด้าํเนินการรายใหม่ในโครงสรา้งพนืฐานกจิการกา๊ซธรรมชาต ิ      มกีารศึกษา/กาํหนดแนวทางปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินการ       
ในกจิการไฟฟ้า              

กระทรวงพลงังาน 
. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ไม่ใชง้บประมาณ 
. กรมเชอืเพลงิธรรมชาต ิ

. กรมธุรกจิพลงังาน     

. บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

กระทรวงพลงังาน 
. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
ไม่ใชง้บประมาณ 

1. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน*   

งบประมาณ 

2.2800 ลา้นบาท 

(ไมร่วมงบประมาณรฐัวสิาหกจิ) 

งบประมาณ 

5.2800   ลา้นบาท 

(ไมร่วมงบประมาณรฐัวสิาหกจิ) 

 

 เป้าหมาย เป้าหมายท ี2 : สรา้งความปลอดภยั คุณภาพ และราคาพลงังานทเีหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 

 

 ตวัชีวดั 

 

แนวทาง 

 

ตวัชีวดั 

 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 

 

งบประมาณ 
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5.2 แผนภาพความเชอืมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม (ต่อ) 

งบประมาณปี 2561 จาํนวน  841.7248   ลา้นบาท 
  

  

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

กระทรวงพลงังาน 
1. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 

. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี  

4. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. กรมปศุสตัว ์
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
8. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 
ไม่ใชง้บประมาณ 
1. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

2. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน* 

กระทรวงพลงังาน 
1. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ 
   อนุรกัษพ์ลงังาน 

ไม่ใชง้บประมาณ 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

2. กระทรวงอตุสาหกรรม  

3. กระทรวงมหาดไทย 

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ             
และสงิแวดลอ้ม  

5. กระทรวงสาธารณสุข 
                 

 

 

 

ไม่ใชง้บประมาณ 
1. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษพ์ลงังาน   

2. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

. กระทรวงอตุสาหกรรม 

. กระทรวงการคลงั 

. กระทรวงพาณิชย ์

          

 

งบประมาณ 

.   ลา้นบาท 

  

 

- 

สดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเทา่กบั
รอ้ยละ .  ของการใชพ้ลงังานทงัหมด 

ในปี  หรือคดิเป็น , .  KTOE     

สดัส่วนการใชค้วามรอ้นจากพลงังาน
ทดแทนเท่ากบัรอ้ยละ .  ของการ
ใชพ้ลงังานทงัหมดในปี   

คดิเป็น , .  KTOE  

มสีดัส่วนการใชเ้ชอืเพลงิชวีภาพ
เท่ากบัรอ้ยละ .   ของการใช ้
พลงังานทงัหมดในปี    

คดิเป็น ,951.36 KTOE  

งบประมาณ 

413.8792  ลา้นบาท 

(ไม่รวมงบประมาณรฐัวสิาหกิจ) 

ภาคพลงังานขนส่ง มผีลประหยดั
พลงังานเพมิขนึจาํนวน  KTOE  

ในปี 2561  

 

ภาคอตุสาหกรรม มผีลประหยดั
พลงังานเพมิขนึ จาํนวน  KTOE 

ในปี 2561                             

ภาคอาคารขนาดใหญ่ มผีล
ประหยดัพลงังานเพมิขนึจาํนวน 

126 KTOE ในปี 2561      

ภาคอาคารขนาดเลก็และทอียู่
อาศยั มผีลประหยดัพลงังาน
เพมิขนึจาํนวน  KTOE  

ในปี 2561  

กระทรวงพลงังาน 
1. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษพ์ลงังาน 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
. กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
3. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

  

งบประมาณ 

.   ลา้นบาท 

กระทรวงพลงังาน 
1. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษพ์ลงังาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี      

ไม่ใชง้บประมาณ 
1. กระทรวงมหาดไทย  

งบประมาณ 

.   ลา้นบาท 

กระทรวงพลงังาน 
1. สาํนกังานปลดักระทรวง
พลงังาน 

2. กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรกัษพ์ลงังาน 

 ไม่ใชง้บประมาณ 
. กระทรวงมหาดไทย    

งบประมาณ 

.   ลา้นบาท 

กระทรวงคมนาคม 
1. สาํนกันโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 ไม่ใชง้บประมาณ 
1. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ 
อนุรกัษพ์ลงังาน 

. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

งบประมาณ 

10.6625 ลา้นบาท 

เป้าหมายท ี3 : เพมิการผลติและการใชพ้ลงังานทดแทน เป้าหมายท ี4 :    มกีารใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ    

ตวัชีวดัท ี .1 : สดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนต่อการใชพ้ลงังานขนัสุดทา้ยทงัหมดไม่ตาํกว่ารอ้ยละ .  ตวัชีวดัท ี4.1 : สดัส่วนการใชพ้ลงังานขนัสุดทา้ยต่อหนึงหน่วยผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (EI) ไม่เกนิกว่า  .  KTOE/พนัลา้นบาท     

แนวทางท ี .1.1 : ส่งเสรมิพลงังานทดแทน ทงัผูผ้ลติ และผูใ้ช ้ใหสู้งขนึ ตามแผน AEDP แนวทางท ี . .  : สนบัสนุนเพมิประสทิธภิาพใชพ้ลงังานตามแผน EEP 

 

 เป้าหมาย 

 

 ตวัชีวดั 

 

แนวทาง 

 

ตวัชีวดั 

 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 

 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ: *การดาํเนินการของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

รวมทงัสนิ                 841.7248
เป้าหมายท ี1 : การจดัหาพลงังานเพียงพอต่อความตอ้งการ ของประเทศ                 146.1033

ตวัชีวดัท ี1.1 : ปรมิาณสาํรองไฟฟ้าของประเทศไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 สดัสว่นการใชก้า๊ซ
ธรรมชาติในการผลติไฟฟ้าไม่เกนิรอ้ยละ 61 สามารถจดัหากา๊ซธรรมชาติใหเ้ป็นไปตามแผน
บรหิารจดัการกา๊ซธรรมชาติ 5,100 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ/วนั และการจดัหาพลงังานดําเนินการ
ภายใตร้ะบบบรหิารจดัการทเีป็นมาตรฐานสากลและสามารถสนับสนุนการลงทนุของประเทศ
ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ

                146.1033

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 : สง่เสรมิใหมี้การจดัหาและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน 

ดา้นพลงังานตามแผนการจดัหาดา้นพลงังาน ไดแ้ก ่PDP/Gas Plan/Oil Plan

                 67.0246

ตวัชวีดัท ี1 : สามารถกาํหนดนโยบาย/มาตรการเพอืนาํไปสู่การบรหิารจดัการกา๊ซธรรมชาติ
และถ่านหนิได ้ 4 เรือง

                 36.0218

1. กระทรวงพลงังาน                  36.0218

1.1 กรมเชอืเพลงิธรรมชาติ                  36.0218

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานแบบบูรณาการ                  36.0218

กจิกรรม พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดา้นพลงังานแบบบูรณาการ เรือง 5                  36.0218

ตวัชวีดัท ี2 : โรงไฟฟ้าตามแผน PDP สามารถ COD ไดต้ามกาํหนดอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80
ของกาํลงัการผลติทจีะ COD ทงัหมด (ไมร่วม NPS)

                 31.0028

1. กระทรวงพลงังาน                   8.0000

1.1 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน                   8.0000

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการจดัทาํนโยบายดา้นพลงังาน                   8.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิใหม้กีารจดัหาและพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นไฟฟ้า เรือง 1                   8.0000

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  23.0028

2.1 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                  23.0028

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการวดัพลงังานไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า
เพอืสนบัสนุนนโยบายดา้นพลงังานของประเทศ

                 23.0028

กจิกรรม พฒันาระบบการวดัพลงังานไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าเพอืสนบัสนุน
นโยบายดา้นพลงังานของประเทศ

รายการวดั 3                  23.0028

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 : พฒันาระบบสภาวะฉุกเฉินดา้นพลงังาน                    1.0000

ตวัชวีดัท ี1 : มแีผนและการฝึกซอ้มแผนรองรบัสภาวะฉุกเฉิน 1 ครงั                   1.0000

1. กระทรวงพลงังาน                   1.0000

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน                   1.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานแบบบูรณาการ                   1.0000

กจิกรรม พฒันาระบบสภาวะฉุกเฉินดา้นพลงังาน ครงั 1                   1.0000

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.4 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มเพอืสนับสนุนการจดัหาและการ
พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นพลงังาน

                 78.0787

ตวัชวีดัท ี1 : มรีะบบสนบัสนุนการกาํหนดนโยบายดา้นความมนัคงพลงังานและ
สรา้งเครอืขา่ยทงัในต่างประเทศ ส่วนกลางและภูมภิาค 6 เรือง

                 78.0787

1. กระทรวงพลงังาน                  78.0787

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน                  65.1787

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานแบบบูรณาการ                  65.1787

กจิกรรม พฒันาปจัจยัแวดลอ้มสนบัสนุนการจดัหาและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน เรือง 6                  65.1787

1.2 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน                  12.9000

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการจดัทาํนโยบายดา้นพลงังาน                  12.9000

กจิกรรม ศึกษาและพฒันาแนวทางการจดัทาํนโยบายดา้นการจดัหาพลงังาน เรือง 2                  12.9000
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

เป้าหมายท ี2 : สรา้งความปลอดภยั คุณภาพ และราคาพลงังานทเีหมาะสมเป็นธรรม
ต่อทกุภาคสว่น

                 82.3396

ตวัชีวดัท ี2.1 : ราคานํามนัเชือเพลงิทกุประเภทสะทอ้นตน้ทนุทแีทจ้รงิ (อย่างนอ้ย           
รอ้ยละ 90) และมีมาตรการสง่เสรมิการแข่งขนันําเขา้ LPG  สถานประกอบกจิการและ
ผูป้ระกอบการพลงังานทไีดร้บัการตรวจสอบมีความปลอดภยัและปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ของกรมธุรกจิพลงังาน รอ้ยละ 100

                 74.7796

แนวทางการดําเนินงานท ี2.1.1 : กาํกบัผูป้ระกอบกจิการนํามนัเชือเพลงิ ดา้นการคา้ 
การสาํรอง  คุณภาพและความปลอดภยั และสง่เสรมิการแข่งขนัในการนําเขา้ LPG

                 74.7796

ตวัชวีดัท ี1 : มแีนวทางชดัเจนส่งเสรมิใหผู้ค้า้รายอนืนาํเขา้ LPG เขา้มาในประเทศ 

สถานประกอบกจิการและผูป้ระกอบการพลงังานไดร้บัการตรวจสอบตามมาตรฐาน
ของกรมธุรกจิพลงังาน 61,175 ราย

                 74.7796

1. กระทรวงพลงังาน                  74.7796

1.1 กรมธุรกจิพลงังาน                  67.7796

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการกาํกบัดูแลธุรกจิพลงังานดา้น
ความปลอดภยัแบบบูรณาการ

                 67.7796

กจิกรรม กาํกบัดูแลความปลอดภยัดา้นธุรกจิพลงังาน ราย 61,175                  67.7796

1.2 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน                   7.0000

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการและ
ราคาพลงังาน

                  7.0000

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิมาตรการนาํมนัเชอืเพลงิ เรือง 1                   7.0000

ตวัชีวดัท ี2.2 : มีมาตรการสง่เสรมิการแข่งขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาติ                    2.2800

แนวทางการดําเนินงานท ี2.2.1 : กาํกบัดูแลและสง่เสรมิการแข่งขนัในกจิการพลงังาน
กา๊ซธรรมชาติ

                   2.2800

ตวัชวีดัท ี1 : มผูีด้าํเนินการรายใหมใ่นโครงสรา้งพนืฐานกจิการกา๊ซธรรมชาติ                   2.2800

1. กระทรวงพลงังาน                   2.2800

1.1 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน                   2.2800

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการและ
ราคาพลงังาน

                  2.2800

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิมาตรการกจิการกา๊ซธรรมชาติ เรือง 1                   2.2800
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

ตวัชีวดัท ี2.3 : มีแนวการพฒันาประสทิธิภาพในการผลติและจา่ยไฟฟ้า                    5.2800

แนวทางการดําเนินงานท ี2.3.1 : กาํกบัดูแลและสง่เสรมิการปรบัปรุงประสทิธิภาพ
ในกจิการไฟฟ้า

                   5.2800

ตวัชวีดัท ี1 : มกีารศึกษา/กาํหนดแนวทางปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินการ
ในกจิการไฟฟ้า

                  5.2800

1. กระทรวงพลงังาน                   5.2800

1.1 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน                   5.2800

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการและ
ราคาพลงังาน

                  5.2800

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิการแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้า เรือง 1                   5.2800
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

เป้าหมายท ี3 : เพมิการผลติและการใชพ้ลงังานทดแทน                 432.4921

ตวัชีวดัท ี3.1 : สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนต่อการใชพ้ลงังานขนัสดุทา้ยทงัหมด
ไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 15.1

                432.4921

แนวทางการดําเนินงานท ี3.1.1 :  สง่เสรมิพลงังานทดแทน ทงัผูผ้ลติ และผูใ้ช ้ใหสู้งขึน 

ตามแผน AEDP

                432.4921

ตวัชวีดัท ี1 : สดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเท่ากบัรอ้ยละ 3.65 ของการใช ้
พลงังานทงัหมดในปี 2561 หรอืคดิเป็น 3,067.96 KTOE

                413.8792

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  10.7105

1.1 กรมปศุสตัว ์                  10.7105

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาตน้แบบการเลยีงโค กระบอื เพอืผลติกา๊ซชวีภาพ
พลงังานทดแทนอย่างยงัยนื

                 10.7105

กจิกรรม พฒันาตน้แบบการเลยีงโค กระบอื เพอืผลติกา๊ซชวีภาพพลงังานทดแทน
อย่างยงัยนื

ฟารม์ 30                  10.7105

2. กระทรวงพลงังาน                 355.4434

2.1 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน                 355.4434

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานแบบบูรณาการ
ดา้นพลงังานทดแทน

                325.4145

กจิกรรม พฒันาดา้นพลงังานทดแทน เรือง 6                 325.4145

โครงการท ี2 : โครงการก่อสรา้งเขอืนไฟฟ้าพลงันาํหว้ยแมอ่สุุ                  30.0289

กจิกรรม ก่อสรา้งเขอืนไฟฟ้าพลงันาํหว้ยแมอ่สุุ รอ้ยละ 100                  30.0289

3. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  26.0000

3.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  26.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนและพลงังานใหม่                  26.0000

กจิกรรม วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยี
พลงังานใหม่

ตน้แบบ 1                  26.0000

4. กระทรวงศึกษาธกิาร                  21.7253

4.1 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   2.5000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทเีป็นมติรกบั
สงิแวดลอ้ม

                  2.5000

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน คน 600                   2.5000

4.2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                   9.4900

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน                   9.4900

กจิกรรม อบรมใหค้วามรูป้ระชากรในชมุชนเพอืการพฒันาและสามารถพงึพา
ตนเองได ้

พนืที 3                   9.4900
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

4.3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                   6.0353

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน                   6.0353

กจิกรรม  พฒันาศูนยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานสเีขยีวเพอืใชท้ดแทนพลงังาน
ฟอสซลิโดยการมส่ีวนร่วม

คน 82                   6.0353

4.4 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                   3.7000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน                   3.7000

กจิกรรม พฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม      รอ้ยละ    
 (ลดการใชพ้ลงังาน)

30                   3.7000

ตวัชวีดัท ี2 : สดัส่วนการใชค้วามรอ้นจากพลงังานทดแทนเท่ากบัรอ้ยละ 9.13 ของการใช ้
พลงังานทงัหมดในปี 2561 หรอืคดิเป็น 7,665.91 KTOE

                 18.6129

1. กระทรวงพลงังาน                  18.6129

1.1 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน                  18.6129

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานแบบบูรณาการ
ดา้นพลงังานทดแทน

                 18.6129

กจิกรรม พฒันาดา้นพลงังานทดแทน เรือง 4                  18.6129



263

หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

ตวัชวีดัท ี3 : ภาคอาคารขนาดเลก็และทอียูอ่าศยั มผีลประหยดัพลงังานเพมิขนึ 

จาํนวน 63 KTOE ในปี 2561

                 83.1812

1. กระทรวงพลงังาน                  83.1812

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน                  73.1812

โครงการท ี1 : โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรใน
ชมุชนระดบัตาํบลและวสิาหกจิชมุชน

                 73.1812

กจิกรรม เพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบั
ตาํบลและวสิาหกจิชมุชน

KTOE 1.0000                  73.1812

1.2 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน                  10.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานแบบบูรณาการดา้น
การอนุรกัษพ์ลงังาน

                 10.0000

กจิกรรม พฒันาดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน KTOE 0.2690                  10.0000

ตวัชวีดัท ี4 : ภาคพลงังานขนส่ง มผีลประหยดัพลงังานเพมิขนึ จาํนวน 796 KTOE 

ในปี 2561

                 10.6625

1. กระทรวงคมนาคม                  10.6625

1.1 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                  10.6625

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาและพฒันาเครืองมอืวเิคราะหต์น้ทนุส่วนเพมิในการลด
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของมาตรการและนโยบายดา้นการขนส่งเพอืการใชพ้ลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ

                 10.6625

กจิกรรม ศึกษาและพฒันาเครืองมอืวเิคราะหต์น้ทนุส่วนเพมิในการลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกของมาตรการและนโยบายดา้นการขนส่งเพอืการใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ

เรือง 1                  10.6625
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  งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธิและประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ

4. หน่วยงานทรีบัผดิชอบ

หน่วยงานทเีกียวขอ้ง : 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 2 รฐัวสิาหกิจ 1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน

2.2 พนืทดีาํเนินการ : พนืทไีม่มรีะบบนาํประปา พนืทชีลประทาน พนืทนีอกเขตชลประทาน 
                      พนืทชีุมชนและเมอืงเศรษฐกจิสาํคญั และพนืทป่ีาตน้นาํทเีสอืมโทรม

ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมมแีหลง่นาํตน้ทนุทมีคุีณภาพเพอืการจดัการอย่างสมดุล 
ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมนีาํสะอาดเพอือปุโภคบรโิภค และสามารถลดผลกระทบ
ทจีะเกดิขนึจากนาํท่วมและอทุกภยั

หหน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม
กรมทรพัยากรนาํ

แแผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรนาํ
660,192,654,300             
664,462,019,800             

เพอืใหป้ระเทศมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนาํอย่างเป็นระบบและยงัยนื ทงันาํบนดนิและนาํใตด้นิ 
ตงัแต่ตน้นาํ กลางนาํ ปลายนาํ โดยจดัหาพฒันาแหลง่นาํสะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานครเพอือปุโภค
บรโิภค พฒันา เพมิประสทิธิภาพ อนุรกัษ ์ฟืนฟูแหลง่นาํ แหลง่กกัเก็บนาํ ระบบกระจายนาํ และ
เชอืมโยงโครงข่ายลุม่นาํทงัในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทางนาํ ทางผนันาํ พนืทรีองรบันาํนอง 
เขตการใชป้ระโยชนท์ดีนิ จดัทาํผงัเมอืง ระบบป้องกนันาํท่วมชมุชนและพนืทเีศรษฐกจิ พฒันา
เพมิประสทิธิภาพระบบบาํบดันาํเสยี ป้องกนัระดบัความเค็ม และลดนาํเสยีจากแหลง่กาํเนิด 
อนุรกัษ ์ฟืนฟูพนืทป่ีาตน้นาํทเีสอืมโทรม ตลอดจนส่งเสรมิเพมิประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ
สนบัสนุนองคก์รลุม่นาํ ระบบฐานขอ้มูล การประชาสมัพนัธ ์และการตดิตามประเมนิผล

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทวัประเทศ
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99.. เเป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงานและตวัชวีดั จาํแนกตามกระทรวง -- หหน่วยงาน -- โโครงการ -- กกิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เเป้าหมาย -- แแนวทางการดาํเนินงานและตวัชวีดั  
กกระทรวง -- หหน่วยงาน -- โโครงการ -- กกิจกรรม หหน่วยนบั จจาํนวน

รรวมทงัสนิ            64,,4462..00198
เเป้าหมายท ี11 :: ททุกหมูบ่า้นและชุมชนเมอืงมนีาํสะอาดเพอือุปโภคบริโภค              2,,6676..44796
ตตวัชวีดัท ี11..11 :: จจาํนวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนาํประปา 
5533,,8825 คครวัเรือน

             2,,6676..44796

แแนวทางการดาํเนินงานท ี11..11..11 :: จจดัหาพฒันาแหล่งนาํตน้ทุน เพมิประสทิธิภาพ
แและขยายเขตระบบประปาเพอือุปโภคบริโภค

             2,,6676..44796

ตวัชวีดัท ี1 : แหลง่นาํตน้ทนุประปาชนบท 1,500 แห่ง 225,000 ครวัเรอืน                360.0000
1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                360.0000

1.1 กรมทรพัยากรนาํบาดาล                360.0000
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาแหลง่นาํบาดาลเพอืแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนาํอปุโภค
บรโิภค

               360.0000

กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาลเพอืการอปุโภคบรโิภค แห่ง 1,500                360.0000
ตวัชวีดัท ี2 : โรงเรยีนและชมุชนมรีะบบนาํดมืสะอาด 657 แห่ง 58,825 ครวัเรอืน                708.6330

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                708.6330
1.1 กรมทรพัยากรนาํบาดาล                708.6330
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาแหลง่นาํบาดาลเพอืสนบัสนุนนาํดมืสะอาดใหก้บั
โรงเรยีนทวัประเทศ

               708.6330

กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาลเพอืสนบัสนุนนาํดมืสะอาดใหก้บัโรงเรยีนขนาดใหญ่ แห่ง 191                264.5350
กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาลเพอืสนบัสนุนนาํดมืสะอาดใหก้บัโรงเรยีนขนาดเลก็ แห่ง 466                444.0980

ตวัชวีดัท ี3 : มรีะบบมาตรฐานนาํประปาหมูบ่า้น                 52.2820
1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 49.8820

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 49.8820
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาคุณภาพนาํประปาหมูบ่า้น                 49.8820
กจิกรรม พฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพนาํประปา แห่ง 900                 49.8820

2. กระทรวงสาธารณสุข                   2.4000
2.1 กรมอนามยั                   2.4000
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาการเฝ้าระวงัการจดัการนาํเพอืการบรโิภค                   2.4000
กจิกรรม ส่งเสรมิ พฒันาระบบเฝ้าระวงั การจดัการนาํเพอืการบรโิภค โครงการ 1                   2.4000

เเป้าหมาย งงบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เเป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชวีดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เเป้าหมาย งงบประมาณ

ตวัชวีดัท ี4 : ขยายเขตประปาเมอืง 7 แห่ง / จาํนวนครวัเรอืนเขา้ถงึนาํประปา 
250,000 ครวัเรอืน

             1,555.5646

1. รฐัวสิาหกจิ              1,555.5646
1.1 การประปาส่วนภูมภิาค (การประปาส่วนภูมภิาค)              1,555.5646
โครงการท ี1 : โครงการนาํประปาทใีหบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค              1,555.5646
กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย แห่ง 12                736.6480
กจิกรรม ค่าปรบัปรุงเสน้ท่อ แห่ง 2                 68.2390
กจิกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํ แห่ง 301                469.4870
กจิกรรม ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน แห่ง 4                191.5146
กจิกรรม ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงแหลง่นาํ แห่ง 5                 89.6760
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หน่วย : ลา้นบาท
เเป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชวีดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เเป้าหมาย งงบประมาณ

เเป้าหมายท ี22 :: ภภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมแีหล่งนาํตน้ทุนเพอืการจดัการ
ออย่างสมดุล

           40,,4430..33049

ตตวัชวีดัท ี22..11 :: พพนืทรีบัประโยชนจ์ากแหล่งนาํเพมิขนึ 9902,,4437 ไไร่ ปริมาตร
กการเก็บกกันาํ//ปปริมาณนาํตน้ทุนเพมิขนึ 4474..44693 ลลา้นลูกบาศกเ์มตร 
คครวัเรือนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งนาํ 3326,,8834 คครวัเรือน

           40,,4430..33049

แแนวทางการดาํเนินงานท ี22..11..11 :: พพฒันา เพมิประสทิธิภาพ อนุรกัษ ์ฟืนฟู
แแหล่งนาํ ระบบกระจายนาํ และเชอืมโยงวางระบบเครือข่ายนาํ //ลลุม่นาํ 
ททงัในและนอกเขตชลประทาน

           40,,4430..33049

ตวัชวีดัท ี1 :  ก่อสรา้งแหลง่นาํ/ระบบกระจายนาํ(ใหม)่ จาํนวนแหลง่นาํ/นาํบาดาล เพมิขนึ
46,427 แห่ง พนืทรีบัประโยชนจ์ากแหลง่นาํเพมิขนึ 902,437 ไร่ (พนืทชีลประทานเพมิขนึ 
306,825 ไร่) ปรมิาตรการเก็บกกันาํ/ปรมิาณนาํตน้ทนุเพมิขนึ 298.1681 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นาํ 165,799 ครวัเรอืน

           22,911.6075

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            21,758.4632
1.1 กรมชลประทาน            19,894.6513
โครงการท ี1 : โครงการเพมิปรมิาณนาํในอ่างเก็บนาํเขอืนแมก่วงอดุมธารา 
จงัหวดัเชยีงใหม่

             1,532.2724

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการเพมิปรมิาณนาํในอ่างเก็บนาํเขอืนแมก่วงอดุมธารา 
จงัหวดัเชยีงใหม่

ไร่ 14,550              1,532.2724

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาลุม่นาํตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี                405.3296
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุม่นาํตาปี-พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการ 1                405.3296

โครงการท ี3 : โครงการเขอืนทดนาํผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ์                737.0193
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการเขอืนทดนาํผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ์ โครงการ 1                737.0193

โครงการท ี4 : โครงการอ่างเก็บนาํคลองหลวง จงัหวดัชลบรุี                497.1173
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนาํคลองหลวง จงัหวดัชลบรุี ไร่ 27,085                497.1173

โครงการท ี5 : โครงการหว้ยโสมงอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบรุี                656.4244
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการหว้ยโสมงอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัปราจนีบรุี

โครงการ 1                656.4244

โครงการท ี6 : โครงการอ่างเก็บนาํมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุี                 71.8003
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนาํมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุี ไร่ 20,000                 71.8003

โครงการท ี7 : โครงการอ่างเก็บนาํหว้ยนาํรอีนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัอตุรดติถ์

               542.5914

กจิกรรม ก่อสรา้งอ่างเก็บนาํหว้ยนาํรอีนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัอตุรดติถ์

ไร่ 600                542.5914

โครงการท ี8 : โครงการจดัหาแหลง่นาํและเพมิพนืทชีลประทาน            14,881.7295
กจิกรรม การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพอืเพมิพนืทชีลประทาน ไร่ 82,050              8,209.6478
กจิกรรม ก่อสรา้งแหลง่นาํและระบบส่งนาํเพอืชมุชน/ชนบท ไร่ 162,540              4,924.7930
กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่นาํในพนืทรีบันาํ ลา้น ลบ.ม. 41.12              1,747.2887
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โครงการท ี9 : โครงการอ่างเก็บนาํนาํปีอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา                309.9767
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนาํนาํปีอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัพะเยา

โครงการ 1                309.9767

โครงการท ี10 : โครงการวงัหบีอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช                260.3904
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการวงัหบีอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดันครศรธีรรมราช

โครงการ 1                260.3904

1.2 กรมพฒันาทดีนิ              1,705.9162
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาแหลง่นาํชมุชน                 49.2546
กจิกรรม การก่อสรา้งแหลง่นาํชมุชน แห่ง 7                 49.2546

โครงการท ี2 : โครงการก่อสรา้งแหลง่นาํในไร่นานอกเขตชลประทาน                804.6000
กจิกรรม การก่อสรา้งแหลง่นาํในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 45,000                804.6000

โครงการท ี3 : โครงการพฒันาแหลง่นาํเพอืการอนุรกัษด์นิและนาํ                852.0616
กจิกรรม พฒันาแหลง่นาํเพอืการอนุรกัษด์นิและนาํ แห่ง 187                852.0616

1.3 สาํนกังานการปฏรูิปทดีนิเพอืเกษตรกรรม                157.8957
โครงการท ี1 : โครงการการเพมิพนืทชีลประทาน                157.8957
กจิกรรม จดัการแหลง่นาํในเขตปฏรูิปทดีนิ พนืที 86                157.8957

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม              1,153.1443
2.1 กรมทรพัยากรนาํบาดาล              1,153.1443
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาแหลง่นาํบาดาลเพอืการเกษตรในพนืทปีระสบภยัแลง้              1,153.1443
กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาลเพอืการเกษตรระบบไฟฟ้า แห่ง 125                313.4375
กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาลเพอืการเกษตรระบบเทอรไ์บน์ แห่ง 500                167.6500
กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาลเพอืการเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ แห่ง 356                672.0568

ตวัชวีดัท ี2 : เพมิประสทิธภิาพ (เดมิ) จาํนวนแหลง่นาํชลประทานเดมิทไีดร้บัการปรบัปรุง 
417 แห่ง จาํนวนพนืทชีลประทานเดมิไดร้บัการปรบัปรุง 1,952,475 ไร่ จาํนวนพนืที
ไดร้บัประโยชนจ์ากการปฏบิตักิารฝนหลวง 230,000,000 ไร่

           12,326.3356

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            11,326.3356
1.1 กรมชลประทาน            10,859.4868
โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน            10,859.4868
กจิกรรม การปรบัปรุงงานชลประทาน ไร่ 1,836,175            10,859.4868

1.2 กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร                466.8488
โครงการท ี1 : โครงการปฏบิตักิารฝนหลวง                466.8488
กจิกรรม การปฎบิตักิารฝนหลวง ลา้นไร่ 230                466.8488

2. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน              1,000.0000
2.1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน (กองทนุจดัรูปทดีนิ)              1,000.0000
โครงการท ี1 : กองทนุจดัรูปทดีนิ              1,000.0000
กจิกรรม ดาํเนินการจดัรูปทดีนิเพอืเกษตรกรรม ไร่ 6,400                 63.2748
กจิกรรม จดัระบบนาํเพอืเกษตรกรรม ไร่ 109,900                936.7252
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ตวัชวีดัท ี3 : แหลง่นาํไดร้บัการอนุรกัษ/์ฟืนฟู 482 แห่ง 176.3012 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 161,035
 ครวัเรอืน

             5,192.3618

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม              5,059.7265
1.1 กรมทรพัยากรนาํ              5,059.7265
โครงการท ี1 : โครงการอนุรกัษ ์ฟืนฟู พฒันาแหลง่นาํและบรหิารจดัการนาํ              5,059.7265
กจิกรรม อนุรกัษฟื์นฟูแหลง่นาํ จดัหานาํตน้ทนุและบรหิารจดัการนาํ แห่ง 444              5,059.7265

2. กระทรวงมหาดไทย                132.6353
2.1 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                132.6353
โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการนาํเพอืการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                132.6353
กจิกรรม ฟืนฟูบูรณะแหลง่นาํเดมิเพอืป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและ
ภยัแลง้

แห่ง 38                132.6353
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เเป้าหมายท ี33 :: พพนืทชีุมชน พนืทเีศรษฐกิจสาํคญัและพนืทเีกษตร
ไไดร้บัผลกระทบจากนาํท่วมและอุทกภยัลดลง

           19,,9974..22567

ตตวัชวีดัท ี33..11 :: พพนืทไีดร้บัผลกระทบจากนาํท่วมและอุทกภยัลดลง 112,,8834,,9935 ไไร่            19,,9974..22567
แแนวทางการดาํเนินงานท ี33..11..11 :: ปปรบัปรุงทางนาํ ทางผนันาํ พนืทรีบันาํนอง 
เเขตการใชป้ระโยชนท์ดีนิ จดัทาํผงัเมอืง และระบบป้องกนันาํท่วมชุมชนและ
พพนืทเีศรษฐกิจ

           19,,9974..22567

ตวัชวีดัท ี1 : ปรบัปรุงทางนาํ 8 ร่องนาํ/เนือดนิ 3.0936 ลา้นลูกบาศกเ์มตร                111.3696
1. กระทรวงคมนาคม                111.3696

1.1 กรมเจา้ท่า                111.3696
โครงการท ี1 : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุน
การบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ

               111.3696

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ ร่อง 8                111.3696
ตวัชวีดัท ี2 : พนืทไีดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ 12,834,935 ไร่            12,083.7454

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              8,154.2989
1.1 กรมชลประทาน              8,154.2989
โครงการท ี1 : โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะท ี2) จงัหวดัสงขลา              1,255.4783
กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะท ี2) 
จงัหวดัสงขลา

โครงการ 1              1,255.4783

โครงการท ี2 : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช 
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

               440.6050

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช 
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

โครงการ 1                440.6050

โครงการท ี3 : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนาํ              6,458.2156
กจิกรรม ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพนืทเีกษตรกรรมและพนืทเีขตเศรษฐกจิ ไร่ 742,657              6,458.2156

2. กระทรวงมหาดไทย              3,929.4465
2.1 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                 67.3647
โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการนาํเพอืการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (2)                 67.3647
กจิกรรม การบรหิารจดัการทรพัยากรนาํเพอืการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไร่ 10,716                 67.3647

2.2 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง              3,862.0818
โครงการท ี1 : โครงการป้องกนันาํท่วมพนืทชีมุชน              3,712.0818
กจิกรรม ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนันาํท่วมพนืทชีมุชน ไร่ 32,023              3,712.0818

โครงการท ี2 : โครงการวางและจดัทาํผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุม่นาํ                150.0000
กจิกรรม วางและจดัทาํผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุม่นาํ ลุม่นาํ 5                150.0000
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ตวัชวีดัท ี3 : ป้องกนัตลงิ 100,428 เมตร              7,723.1362
1. กระทรวงมหาดไทย              7,723.1362

1.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง              7,723.1362
โครงการท ี1 : โครงการก่อสรา้งเขอืนป้องกนัตลงิรมิแมน่าํภายในประเทศ              7,723.1362
กจิกรรม ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัตลงิรมิแมน่าํภายในประเทศ เมตร 100,428              7,723.1362

ตวัชวีดัท ี4 : พนืทเีสยีงไดร้บัการปรบัตวัและหนีภยั 4,800,000 ไร่ /90 ตาํบล                 56.0055
1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 56.0055

1.1 กรมทรพัยากรธรณี                 56.0055
โครงการท ี1 : โครงการจดัการธรณีพบิตัภิยัดนิถลม่                 56.0055
กจิกรรม ลดผลกระทบดา้นธรณีพบิตัภิยัดนิถลม่ ตาํบล 90                 56.0055
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เเป้าหมายท ี44 :: แแหล่งนาํทวัประเทศมคุีณภาพอยู่ในระดบัพอใชข้นึไป //ปป้องกนัระดบัความเค็มไม่
เเกินมาตรฐานของการเกษตร

               833..55703

ตตวัชวีดัท ี44..11 :: แแหล่งนาํทวัประเทศมคุีณภาพอยู่ในระดบัพอใชข้นึไปไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 880 พพนืที
ไไดร้บัการป้องกนัระดบัความเค็ม 2266,,3365 ไไร่

               833..55703

แแนวทางการดาํเนินงานท ี44..11..11 :: พพฒันาเพมิประสทิธิภาพระบบบาํบดันาํเสยี ป้องกนัระดบั
คความเค็มและลดนาํเสยีจากแหล่งกาํเนิด

               833..55703

ตวัชวีดัท ี1 : นาํเสยีไดร้บัการบาํบดัตามมาตรฐานคุณภาพนาํ 5 แห่ง 
ปรมิาณ 10.0010 ลา้นลูกบาศกเ์มตร

               214.0000

1. รฐัวสิาหกจิ                214.0000
1.1 องคก์ารจดัการนาํเสยี (องคก์ารจดัการนาํเสยี)                214.0000
โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุง ฟืนฟูและบรหิารจดัการคุณภาพนาํ                214.0000
กจิกรรม จดัหา ปรบัปรุง และบรหิารจดัการระบบบาํบดันาํเสยี ลูกบาศก์เมตร 10,001,000                214.0000

ตวัชวีดัท ี2 : คุณภาพนาํแหลง่นาํทวัประเทศมคุีณภาพอยูใ่นระดบัพอใชข้นึไป
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

                86.8239

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 80.5324
1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 59.2524
โครงการท ี1 : โครงการเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคุณภาพนาํ                 59.2524
กจิกรรม ลดของเสยีในแหลง่นาํวกิฤตแิละจดัการคุณภาพนาํในแหลง่นาํหลกั ตวัอย่าง 2,000                 59.2524

1.2 กรมควบคุมมลพษิ                 21.2800
โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนาํในพนืทลีุม่นาํวกิฤต                   9.5000
กจิกรรม ควบคุมและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนาํ ลุม่นาํ 3                   9.5000

โครงการท ี2 : โครงการตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการกบัแหลง่กาํเนิดมลพษิ                 11.7800
กจิกรรม ตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการแหลง่กาํเนิดมลพษิทางนาํ แห่ง 300                 11.7800

2. กระทรวงสาธารณสุข                   2.1500
2.1 กรมอนามยั                   2.1500
โครงการท ี1 : โครงการพฒันาการจดัการสงิปฏกูิลเพอืลดการปนเปือนสู่แหลง่นาํ                   2.1500
กจิกรรม ส่งเสรมิ พฒันาระบบการจดัการสงิปฏกูิลเพอืลดการปนเปือนสู่แหลง่นาํ โครงการ 1                   2.1500

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                   4.1415
3.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                   4.1415
โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ                   4.1415
กจิกรรม บรหิารจดัการนาํเสยีภาคอตุสาหกรรม แบบ 1                   4.1415

ตวัชวีดัท ี3 : พนืทไีดร้บัการป้องกนัระดบัความเค็ม 266,365 ไร่                532.7464
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                532.7464

1.1 กรมชลประทาน                532.7464
โครงการท ี1 : โครงการจดัการคุณภาพนาํ                532.7464
กจิกรรม การจดัการคุณภาพนาํ ไร่ 266,365                532.7464
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หน่วย : ลา้นบาท
เเป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชวีดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เเป้าหมาย งงบประมาณ

เเป้าหมายท ี55 :: พพนืทป่ีาตน้นาํทเีสอืมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟื์นฟู                234..00000
ตตวัชวีดัท ี55..11 :: จจาํนวนพนืทป่ีาทไีดร้บัการปลูกฟืนฟู เนือท ี 660,,0000 ไไร่                234..00000
แแนวทางการดาํเนินงานท ี55..11..11 :: ออนุรกัษ ์ฟืนฟูพนืทป่ีาตน้นาํทเีสอืมโทรม                234..00000
ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนพนืทป่ีาทไีดร้บัการปลูกฟืนฟู เนือท ี60,000 ไร่                234.0000

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                234.0000
1.1 กรมป่าไม ้                117.0000
โครงการท ี1 : โครงการปลูกป่าเพอืฟืนฟูระบบนิเวศน์                117.0000
กจิกรรม โครงการฟืนฟูระบบนิเวศในพนืทป่ีาสงวนแห่งชาติ ไร่ 30,000                117.0000

1.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                117.0000
โครงการท ี1 : โครงการฟืนฟูพนืทป่ีาอนุรกัษ ์(ลุม่นาํ) ระยะท ี1                117.0000
กจิกรรม โครงการฟืนฟูพนืทป่ีาอนุรกัษ ์(ลุม่นาํ) ระยะท ี1 ไร่ 30,000                117.0000
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หน่วย : ลา้นบาท
เเป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชวีดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เเป้าหมาย งงบประมาณ

เเป้าหมายท ี66 :: ลลุม่นาํ 225 ลลุม่นาํ มกีารบริหารจดัการลุม่นาํอย่างสมดุล                313..44083
ตตวัชวีดัท ี66..11 :: มมแีผนการบริหารจดัการทรพัยากรนาํอย่างบูรณาการ 225 ลลุม่นาํ                313..44083
แแนวทางการดาํเนินงานท ี66..11..11 :: จจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จจดัการทรพัยากรนาํในลุม่นาํ แผนปฏบิตัิการประจาํปี เพมิประสทิธิภาพ
กการบริหารจดัการ สนบัสนุนองคก์รลุม่นาํ พฒันาระบบฐานขอ้มูล 
ตติดตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมส่ีวนร่วม

               313..44083

ตวัชวีดัท ี1 : องคก์รลุม่นาํ เครอืขา่ย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพมิประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ ในการจดัทาํแผนลุม่นาํ 25 ลุม่นาํ

                75.3106

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 75.3106
1.1 กรมทรพัยากรนาํ                 75.3106
โครงการท ี1 : โครงการพฒันากลไกองคก์รบรหิารจดัการนาํทกุระดบั                 75.3106
กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบั
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํทกุลุม่นาํ

ลุม่นาํ 25                 75.3106

ตวัชวีดัท ี2 : มงีานศึกษาแนวทางบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ                 73.8500
1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 58.0000

1.1 กรมทรพัยากรนาํบาดาล                 58.0000
โครงการท ี1 : โครงการวางเครอืขา่ยสงัเกตกุารณ์นาํบาดาลเพอืตดิตามสถานการณ์
นาํบาดาล

                30.0000

กจิกรรม จดัทาํเครอืขา่ยสงัเกตการณ์นาํบาดาล แอ่ง 1                 30.0000
โครงการท ี2 : โครงการสาํรวจและศึกษาค่าพนืฐานโลหะหนกัในนาํบาดาล                 28.0000
กจิกรรม ศึกษาค่าพนืฐานโลหะหนกั แห่ง 2                 28.0000

2. กระทรวงสาธารณสุข                   0.8500
2.1 กรมอนามยั                   0.8500
โครงการท ี1 : โครงการพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพนาํใน 25 ลุม่นาํ                   0.8500
กจิกรรม ส่งเสรมิ พฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพนาํใน 25 ลุม่นาํ โครงการ 1                   0.8500

3. รฐัวสิาหกจิ                 15.0000
3.1 องคก์ารจดัการนาํเสยี (องคก์ารจดัการนาํเสยี)                 15.0000
โครงการท ี1 : โครงการจดัทาํแนวทางการบรหิารจดัการคุณภาพนาํ                 15.0000
กจิกรรม ศึกษา สาํรวจ เพอืสนบัสนุนการบรหิารจดัการคุณภาพนาํ เรือง 1                 15.0000

ตวัชวีดัท ี3 : พฒันาเพมิประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ                164.2477
1. กระทรวงดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม                140.2454

1.1 กรมอตุนิุยมวทิยา                140.2454
โครงการท ี1 : โครงการก่อสรา้งหอเรดารแ์ละตดิตงัเครืองตรวจอากาศ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

               120.0766

กจิกรรม ตดิตงัเครืองเรดารต์รวจอากาศแบบ Doppler พรอ้มอปุกรณ์และ
หอเรดาร ์1 เครือง ทสีถานีอตุนิุยมวทิยา ประจวบครีขีนัธ ์(หวัหนิ)

เครือง 1                120.0766
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หน่วย : ลา้นบาท
เเป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชวีดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เเป้าหมาย งงบประมาณ

โครงการท ี2 : โครงการปรบัปรุงเครืองเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization                 18.0000
กจิกรรม ปรบัปรุงเครืองเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 2 เครือง 
ทจีงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัลาํพูน

เครือง 2                 18.0000

โครงการท ี3 : โครงการพฒันาระบบเตอืนภยัพบิตัทิางธรรมชาติ                   2.1688
กจิกรรม พฒันาระบบเตอืนภยัพบิตัทิสีามารถปฏบิตัภิารกจิดา้นการเตอืนภยั
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพอืลดความสูญเสยีแก่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

รอ้ยละ 85                   2.1688

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม                 24.0023
2.1 กรมควบคุมมลพษิ                 15.0000
โครงการท ี1 : โครงการจดัทาํระบบคาดการณ์คุณภาพนาํและเตอืนภยัวกิฤต
คุณภาพนาํ

                15.0000

กจิกรรม จดัทาํระบบคาดการณ์คุณภาพนาํพนืทลีุม่นาํวกิฤต ระบบ 1                 15.0000
2.2 กรมทรพัยากรนาํ                   9.0023
โครงการท ี1 : โครงการพฒันากลไกองคก์รบรหิารจดัการนาํทกุระดบั                   9.0023
กจิกรรม จดัทาํระบบประเมนิผลสมัฤทธกิารบรหิารจดัการนาํของประเทศ ระบบ 1                   9.0023
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

  กระทรวง หรอืทบวง 1 หน่วยงานของรฐัสภา  5 หน่วยงานอสิระของรฐั

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

563,220,900                 

881,962,300                 

ลดปญัหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบของประเทศ โดยสรา้งจติสาํนึกและปลูกฝงัความซอืสตัยสุ์จรติ
ปรบัฐานความคิดทกุช่วงวยัใหส้ามารถแยกระหว่างผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม พฒันา
กลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล ปรบัปรุงและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม โดยไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน์

2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ

1) ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ทกุภาคส่วนมคีวามตระหนกั มคีวามรูถ้งึอนัตรายทเีกดิจากการทจุรติและ

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 14 กระทรวง 38 หน่วยงาน 3 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี

    1) หน่วยงานภาครฐัมกีารปรบัปรุงระบบ วธิีการทาํงาน และการใหบ้รกิารประชาชน เพอืเพมิ

    2) เครอืข่ายเฝ้าระวงัมบีทบาทในการเตอืนภยัและใหข้อ้มูลเบาะแสการทจุรติ
    3) ประชาชนมทีศันคตแิละค่านิยมไม่ยอมรบัการทจุรติ

          ประสทิธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสยีงของการทจุรติ

      ประพฤตมิชิอบ และมส่ีวนร่วมในการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ
2) ประชาชนมส่ีวนร่วมในการกาํหนดมาตรการและกลไกการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
3) กลไกและการดาํเนินงานทมีปีระสทิธิภาพในการปราบปรามการทจุรติ
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 
  5.1 แผนภาพความเชือ่มโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

เป้าหมายของ 
แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 12 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 3.1 : ระดบัคะแนนของดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติสูงกว่า
รอ้ยละ 50 เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

เป้าหมายที่ 3 : เพิม่คะแนนดชันีการรบัรูก้ารทจุรติใหสู้งขึ้น 

ตวัช้ีวดัของ 
แผนพฒันาฯ  
ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ
ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  
ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรท์ี่ : ยุทธศาสตรท์ี ่6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ 
และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมไทยมภีาพลกัษณก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติดขีึ้น 
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5.2  
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
รวมทงัสนิ                 881.9623

เป้าหมายท ี1 : สงัคมไทยมีภาพลกัษณ์การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติดีขึน                 881.9623

ตวัชีวดัท ี1 : ประเทศไทยไดร้บัการประเมินค่าดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption

Perceptions Index : CPI) สูงกว่ารอ้ยละ 44
                881.9623

แนวทางการดําเนินงานท ี1 : สรา้งจติสาํนึก และปลูกฝงัความซือสตัยส์จุรติ                 407.1993

ตวัชวีดัท ี1 : รอ้ยละของสถานศึกษาภาครฐัมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ รอ้ยละ 100 สถานศึกษาเอกชน รอ้ยละ 70

                151.2372

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                 151.2372

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                    2.7414

โครงการท ี1 : โครงการเครอืขา่ยต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงศึกษาธกิาร                    2.7414

กจิกรรม สรา้งกลไกป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ คน 2,700                    2.7414

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                 136.0240

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา

                136.0240

กจิกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา คน 6,953,110                 136.0240

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  12.4718

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา

                 12.4718

กจิกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา คน 9,200                    7.5854

กจิกรรม ส่งเสรมิกจิกรรมการป้องกนัการทจุรติ แห่ง 50                    4.8864

ตวัชวีดัท ี2 : รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมเขา้มามส่ีวนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กดิ
สงัคมทไีมท่นต่อการทจุรติ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75

                183.1438

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  46.5941

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์                  20.1210

โครงการท ี1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

                 20.1210

กจิกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

ครงั 1,586                  20.1210

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                  20.3700

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการพฒันาวฒันธรรม
องคก์ร

                 20.3700

กจิกรรม การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการพฒันาวฒันธรรมองคก์ร รอ้ยละ 100                  20.3700

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                    6.1031

โครงการท ี1 : โครงการรณรงคป์ลกุจติสาํนึกเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลร่วมตา้นทจุรติ                    6.1031

กจิกรรม รณรงคป์ลกุจติสาํนึกเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลร่วมตา้นทจุรติ รอ้ยละ 80                    6.1031

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  
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เป้าหมาย งบประมาณ

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                    1.7852

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                    1.7852

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                    1.7852

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาความรูใ้หก้บัเครอืขา่ยในการป้องกนัการทจุรติ คน 700                    1.7852

3. กระทรวงคมนาคม                    1.9710

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม                    1.9710

โครงการท ี1 : โครงการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการการป้องกนั ปราบปรามการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั

                   1.9710

กจิกรรม ดาํเนินการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั คน 1,320                    1.9710

4. กระทรวงพลงังาน                    0.5044

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน                    0.5044

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ
ในภาครฐั

                   0.5044

กจิกรรม จดัทาํแผนและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนั ปราบปรามการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั

คน 150                    0.5044

5. กระทรวงพาณิชย์                    3.0424

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                    0.4794

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการ
ทจุรติ กระทรวงพาณิชย์

                   0.4794

กจิกรรม เสรมิสรา้งจติสาํนึกและตระหนกัรูใ้นการป้องกนัการทจุรติ ราย 660                    0.4794

5.2 กรมการคา้ต่างประเทศ                    0.4712

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน                    0.4712

กจิกรรม ส่งเสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน คน 70                    0.4712

5.3 กรมการคา้ภายใน                    0.5874

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งความรูแ้ละจติสาํนึกในการป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

                   0.5874

กจิกรรม การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ คน 400                    0.5874

5.4 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา                    0.7654

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งจติสาํนึกเป็นขา้ราชการทดีตีามรอยเทา้พ่อ                    0.7654

กจิกรรม ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ คน 300                    0.7654

5.5 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ                    0.2566

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเสรมิสรา้งวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม เพอืเป็น
ขา้ราชการทดีแีละไรท้จุรติ

                   0.2566

กจิกรรม พฒันาเสรมิสรา้งวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม เพอืเป็นขา้ราชการทดีแีละ
ไรท้จุรติ

ราย 240                    0.2566

5.6 สาํนกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้                    0.4824

โครงการท ี1 : โครงการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั                    0.4824
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กจิกรรม ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั คน 120                    0.4824

6. กระทรวงมหาดไทย                  52.8396

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย                  49.9280

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากร
ของกระทรวงมหาดไทย

                 49.9280

กจิกรรม สนบัสนุนการปลูกจติสาํนึกจรยิธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั คน 38,000                  30.4000

กจิกรรม สนบัสนุนการปลูกจติสาํนึกจรยิธรรมและคุณธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย

จงัหวดั 76                  19.5280

6.2 กรมทดีนิ                    2.9116

โครงการท ี1 : โครงการขา้ราชการกรมทดีนิยุคใหม ่ไมร่บั ไมโ่กง                    2.9116

กจิกรรม จดัฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รืองกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ

คน 500                    2.9116

7. กระทรวงแรงงาน                    3.5210

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน                    0.6000

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ                    0.6000

กจิกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ป้องกนัและลดความเสยีงในการเกดิการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ

คน 200                    0.6000

7.2 กรมการจดัหางาน                    0.9956

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลป้องกนัและลดความเสยีงในการเกดิ
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

                   0.9956

กจิกรรม การพฒันาบคุลากรเพอืเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ป้องกนัและลด
ความเสยีงในการเกดิการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

คน 300                    0.9956

7.3 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                    0.5166

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลป้องกนัและลดความเสยีงในการเกดิ
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

                   0.5166

กจิกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลป้องกนัและลดความเสยีงในการเกดิการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ

คน 170                    0.5166

7.4 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                    1.4088

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ป้องกนัและลดความเสยีงใน
การเกดิการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

                   1.4088

กจิกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ป้องกนัและลดความเสยีงในการเกดิการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ

คน 400                    1.4088

8. กระทรวงวฒันธรรม                    6.5320

8.1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                    6.5320

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

                   6.5320



525

หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

กจิกรรม การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบสถาบนับณัฑติ
พฒันศิลป์

คน 7,000                    6.5320

9. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                    0.6129

9.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                    0.3065

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ และส่งเสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม

                   0.3065

กจิกรรม การดาํเนินงานป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบและส่งเสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม

คน 204                    0.3065

9.2 สาํนกังานปรมาณูเพอืสนัติ                    0.3064

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งแนวคดิและจติสาํนึกเพอืต่อตา้นการทจุรติ
อย่างยงัยนื

                   0.3064

กจิกรรม ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในหน่วยงาน คน 200                    0.3064

10. กระทรวงศึกษาธกิาร                  12.3222

10.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                  12.3222

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา

                 12.3222

กจิกรรม พฒันานวตักรรมเพอืเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษา โรงเรยีน 11,196                  12.3222

11. กระทรวงสาธารณสุข                    1.9800

11.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                    1.3800

โครงการท ี1 : โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ                    1.3800

กจิกรรม พฒันาความรูใ้หบ้คุลากรสาธารณสุขทกุระดบัในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ

รอ้ยละ 80                    1.3800

11.2 กรมอนามยั                    0.6000

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุน การสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติ
ใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ

                   0.6000

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุน สรา้งจติสาํนึก และปลูกฝงัความซอืสตัยสุ์จรติ
กรมอนามยั

คน 200                    0.6000

12. กระทรวงอตุสาหกรรม                    1.5325

12.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                    1.5325

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                    1.5325

กจิกรรม การสรา้งจติสาํนึกค่านิยมการซอืสตัยสุ์จรติ คน 200                    1.5325

13. หน่วยงานอสิระของรฐั                  49.9065

13.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ                  49.8108

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ                  49.8108

กจิกรรม สรา้งจติสาํนึก และเสรมิสรา้งใหท้กุภาคส่วนมพีฤตกิรรมไมย่อมรบั
การทจุรติ

คน 45,690                  49.8108

13.2 สาํนกังานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย                    0.0957
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โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และป้องกนัการทจุรติในองคก์ร                    0.0957

กจิกรรม บูรณาการโครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและการป้องกนัการ
ทจุรติในองคก์ร

คน 63                    0.0957

ตวัชวีดัท ี3 : รอ้ยละของจาํนวนสมาชกิของกลุม่/องคก์รเขา้ร่วมกจิกรรมการต่อตา้นการ
ทจุรติ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 เมอืเทยีบกบัเป้าหมายทตีงัไว ้

                 72.8183

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                  19.0752

1.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน                  16.4092

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                  16.4092

กจิกรรม การส่งเสรมิเดก็และเยาวชนดา้นการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ คน 25,300                  16.4092

1.2 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร                    2.6660

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ                    2.6660

กจิกรรม เสรมิสรา้งมาตรการกลไกการป้องกนัการทจุรติ คน 1,000                    2.6660

2. กระทรวงมหาดไทย                    9.1748

2.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ                    9.1748

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครฐั

                   9.1748

กจิกรรม พฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงาน คน 1,750                    9.1748

3. กระทรวงวฒันธรรม                    4.8683

3.1 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)                    4.8683

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิเครอืขา่ยประชาสงัคมต่อตา้นการทจุรติ ดว้ยวถิี
วฒันธรรม

                   4.8683

กจิกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการป้องกนัการต่อตา้นทจุรติ คน 650                    4.8683

4. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                    1.0000

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั                    1.0000

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานภาครฐั

                   1.0000

กจิกรรม สรา้งจติสาํนึกและปลูกฝงัความซอืสตัยสุ์จรติ คน 500                    1.0000

5. หน่วยงานอสิระของรฐั                  38.7000

5.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ                  38.7000

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ                  38.7000

กจิกรรม พฒันาและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัการทจุรติ
ใหแ้ก่ทกุภาคส่วน

เครอืขา่ย 168                  38.7000

แนวทางการดําเนินงานท ี2 : สรา้งกลไกป้องกนัการทจุรติ                 254.7880

ตวัชวีดัท ี1 : ค่าคะแนนเฉลยีการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั
(ITA) ปี 2561 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 (ไมร่วมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ)

                 52.9794
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1. กระทรวงการคลงั                    1.8184

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ                    1.8184

โครงการท ี1 : โครงการจดัจา้งทปีรกึษาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency

Assessment) ในส่วนของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

                   1.8184

กจิกรรม การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ในส่วนของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน 54                    1.8184

2. กระทรวงพาณิชย์                    1.3798

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                    1.3798

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการทจุรติ
 กระทรวงพาณิชย์

                   1.3798

กจิกรรม สรา้งกลไกการป้องกนัและเพมิประสทิธภิาพในการปราบปรามการทจุรติ ราย 540                    1.3798

3. กระทรวงแรงงาน                    0.3000

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน                    0.3000

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ                    0.3000

กจิกรรม เสรมิสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ คน 100                    0.3000

4. กระทรวงศึกษาธกิาร                  23.2499

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                  20.5966

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา

                 20.5966

กจิกรรม สรา้งความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ โรงเรยีน 11,196                  20.5966

4.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                    2.6533

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา

                   2.6533

กจิกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา แห่ง 81                    2.6533

5. กระทรวงสาธารณสุข                  13.4143

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                    9.8800

โครงการท ี1 : โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ                    9.8800

กจิกรรม เสรมิสรา้งพฤตกิรรม จรยิธรรม และการต่อตา้นการทจุรติ คน 760                    9.8800

5.2 กรมควบคุมโรค                    2.1000

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิใหเ้กดิระบบการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบในภาครฐั

                   2.1000

กจิกรรม ส่งเสรมิการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน และ
เสรมิสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการกรมควบคุมโรค

คน 700                    2.1000

5.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                    0.9331

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัพฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

                   0.9331
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กจิกรรม วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ขอ้มลูผลการดาํเนินการ เสรมิสรา้งความโปร่งใส ระดบัค่าคะแนน 90                    0.9331

5.4 กรมอนามยั                    0.5012

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุน การสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติ
ใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ

                   0.5012

กจิกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติและประพฤติ
มชิอบของกรมอนามยัสู่การปฏบิตัิ

รอ้ยละ 77                    0.5012

6. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                    7.5492

6.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั                    7.5492

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานภาครฐั

                   7.5492

กจิกรรม ป้องกนัการทจุรติในภาครฐั รอ้ยละ 85                    7.5492

7. หน่วยงานของรฐัสภา                    1.0356

7.1 สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร                    1.0356

โครงการท ี1 : โครงการกาํหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกาํกบั
ตดิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของสมาชกิรฐัสภาและเจา้หนา้ทรีฐัใหป้ลอดจาก
การทจุรติ

                   1.0356

กจิกรรม เสรมิสรา้งความเขา้ใจแก่สมาชกิรฐัสภาเกยีวกบัการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของสมาชกิรฐัสภา

รอ้ยละ 80                    1.0356

8. หน่วยงานอสิระของรฐั                    4.2322

8.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ                    4.2322

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ                    4.2322

กจิกรรม เสรมิสรา้ง สนบัสนุนหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิในการประเมนิ
คุณธรรมความโปร่งใสในการดาํเนินงาน

เรือง 5                    4.2322

ตวัชวีดัท ี2 : รอ้ยละของประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารและการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานของรฐั รอ้ยละ 85

                201.8086

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  20.5218

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                  20.5218

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาแนวทางการใหบ้รกิารของภาครฐัเพอืประสทิธภิาพ
และความโปร่งใส

                 20.5218

กจิกรรม พฒันาแนวทางการใหบ้รกิารของภาครฐั รอ้ยละ 75                  20.5218

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                    1.3012

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์                    1.3012

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                    1.3012

กจิกรรม สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ คน 500                    1.3012

3. กระทรวงพาณิชย์                    0.9510

3.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                    0.9510

โครงการท ี1 : โครงการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั                    0.9510
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กจิกรรม ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั คน 1,550                    0.9510

4. กระทรวงยุตธิรรม                    6.3289

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม                    6.3289

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบบรหิารเพอืต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิ
คุม้ครองจรยิธรรม

                   6.3289

กจิกรรม พฒันาระบบบรหิารเพอืต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม ราย 3,428                    6.3289

5. กระทรวงแรงงาน                    2.8648

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน                    2.8648

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ                    2.8648

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยแรงงานดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติระดบัพนืที

คน 800                    2.8648

6. กระทรวงวฒันธรรม                    0.9992

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                    0.9992

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ
 และประพฤตมิชิอบ

                   0.9992

กจิกรรม การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยพรอ้มระบบบรหิารทส่ีงเสรมิสนบัสนุน
การมส่ีวนร่วมดาํเนินการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ

คน 360                    0.9992

7. กระทรวงอตุสาหกรรม                    1.8000

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                    1.8000

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                    1.8000

กจิกรรม การสรา้งกลไกป้องกนัการทจุรติ คน 250                    1.8000

8. หน่วยงานอสิระของรฐั                 167.0417

8.1 สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตงั                    7.1230

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิความร่วมมอืระหวา่งองคก์รอสิระและรฐัสภาในการ
ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุรติ

                   0.2710

กจิกรรม จดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืในการยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืง
ในการต่อตา้นการทจุรติระหวา่งองคก์รทเีกยีวขอ้งกบัรฐัสภา

ฉบบั 1                    0.2710

โครงการท ี2 : โครงการจดัทาํนวตักรรมกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินงาน
ตามเจตจาํนงทางการเมอืงของพรรคการเมอืง

                   6.8520

กจิกรรม การจดัประชมุและประกาศเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการ
ทจุรติของพรรคการเมอืง

รอ้ยละ 60                    6.8520

8.2 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ                 149.5267

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ                 149.5267

กจิกรรม ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมอียูจ่รงิ  รวมถงึความเปลยีนแปลง
ของทรพัยส์นิและหนีสนิของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืงและเจา้หนา้ทอีนืของรฐั

บญัชี 30,532                  38.8472

กจิกรรม เสนอมาตรการ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะและสรา้งกลไกการป้องกนั
การทจุรติใหเ้ขม้แขง็

เรือง 21                 110.6795
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

8.3 สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ                  10.3920

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบจากการใชจ่้ายเงนิ
แผ่นดนิและทรพัยส์นิของรฐั

                 10.3920

กจิกรรม การตรวจสอบเชงิป้องปราม เรือง 1,600                  10.3920

แนวทางการดําเนินงานท ี3 : เสรมิสรา้งประสทิธิภาพในการปราบปรามการทจุรติ                 219.9750

ตวัชวีดัท ี1 : รอ้ยละของเรืองกลา่วหารอ้งเรยีน ดาํเนินการแลว้เสร็จตามเป้าหมาย
รอ้ยละ 80

                219.9750

1. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  39.8141

1.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                    6.0987

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ

                   6.0987

กจิกรรม การป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ รอ้ยละ 80                    6.0987

1.2 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ                    1.0000

โครงการท ี1 : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพอืดาํเนินการกบัทรพัยส์นิ
ของผูก้ระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ทหีรอืทจุรติต่อหนา้ทตีามกฎหมายฟอกเงนิ

                   1.0000

กจิกรรม สบืสวน ปราบปรามเพอืดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิ
ต่อตาํแหน่งหนา้ทหีรอืทจุรติต่อหนา้ทตีามกฎหมายฟอกเงนิ

เรือง 10                    1.0000

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั                  32.7154

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานภาครฐั

                 32.7154

กจิกรรม ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั รอ้ยละ 80                  32.7154

2. หน่วยงานอสิระของรฐั                 180.1609

2.1 สาํนกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ                    1.9335

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลเพอืต่อตา้นการทจุรติ                    1.9335

กจิกรรม ส่งเสรมิธรรมาภบิาลเพอืต่อตา้นการทจุรติ รอ้ยละ 80                    1.9335

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ                 175.1158

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ                 175.1158

กจิกรรม แสวงหาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน ไต่สวนวนิิจฉยั ไต่สวน
ถอดถอน เรืองกลา่วหารอ้งเรยีนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืงและเจา้หนา้ทอีนื
ของรฐัทจุรติและราํรวยผดิปกต ิรวมทงัการตดิตามผลการดาํเนินคดทีางวนิยัและ
อาญา

เรือง 6,166                 150.8346

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุรติใหม้คีวามป็นมอือาชพี หลกัสูตร 9                  14.8640

กจิกรรม พฒันากลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุรติ เรือง 9                    9.4172

2.3 สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ                    3.1116

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานเครอืขา่ยเพอืป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ

                   3.1116
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

กจิกรรม การสมัมนาทางวชิาการเพอืความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานเครอืขา่ย
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

รายงาน 1                    0.2296

กจิกรรม การฝึกอบรม หลกัสูตร การเสรมิสรา้งความรูด้า้นการไต่สวน สาํหรบั
เจา้หนา้ทตีรวจสอบสบืสวน

คน 360                    2.8820
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

     1 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง  
     1 หน่วยงานของศาล
     1 หน่วยงานอสิระของรฐั

2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ

3.1 ประชาชนสามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
     เสมอภาค และเป็นธรรม
3.2 ลดปรมิาณคดทีเีขา้สู่การพจิารณาของศาล โดยนาํกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกมาใชใ้นการยุตขิอ้พพิาท
     หรอืความขดัแยง้ของประชาชนดว้ยประชาชนเอง

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงยตุิธรรม
1) สาํนักงานกจิการยตุิธรรม
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง : 2 กระทรวง 12 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม 

792,331,200                 

837,665,800                 

เพอืใหป้ระชาชนเชอืมนัในกระบวนการยุตธิรรม โดยปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย เพมิประสทิธิภาพ
การอาํนวยความยุตธิรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ส่งเสรมิกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก  พฒันาระบบ
การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม รวมทงัช่วยเหลอืใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม
ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทงัประเทศ
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  . แผนภาพความเชือมโยง  
  .  แผนภาพความเชอืมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
       
 

 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 

 ตวัชีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท ี  ที  
 4.1 : จาํนวนคดทีรีฐัดาํเนินคดกีบัผูม้ไิดก้ระทาํความผดิซงึตอ้งชดเชยความเสยีหายลดลง 

 
 

เป้าหมายท ี  : ลดจาํนวนการดาํเนินคดกีบัผูม้ไิดก้ระทาํความผดิ 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี 6 : การบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

  

เป้าหมายที  : เพมิประสทิธิภาพการบรหิารงานยุตธิรรมเพอือาํนวยความเป็นธรรมใหก้บัประชาชน 
เป้าหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ 
ระยะ  ปี 

 

แผนพฒันา ฯ 
ฉบบัที  

ตวัชีวดัของ 
แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี  

เป้าหมายของ
แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี  
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5.2 แผนภาพความเชอืมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 
แผนงานบูรณาการปฏริูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม  

งบประมาณปี  จาํนวน  837.6658  ลา้นบาท 

งบประมาณปี  จาํนวน  …………………  ลา้นบาท (ทศนิยม  ตาํแหน่ง) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัชีวดัท ี1.1 :  รอ้ยละ  ของขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนในการเขา้รบับรกิารของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิรรมไดร้บัการจดัการภายในระยะเวลาทกีาํหนด 

 

แนวทางท ี1.2.2 : พฒันา ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายใหส้อดคลอ้ง 
กบัสถานการณป์จัจบุนั 

แนวทางท ี1.2.3 : ส่งเสรมิกระบวนการ
ยุตธิรรมทางเลอืก 

 

 กลุม่เป้าหมายมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ 
 ดา้นกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก 
 เพมิขนึ (Pre & Post Test) รอ้ยละ  

  กฎหมายและมาตรฐาน 
  ดา้นกระบวนการยุตธิรรม 
  ไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุง 
  จาํนวน  เรอืง 

 

เป้าหมายท ี  : เพมิประสทิธภิาพการบรหิารงานยุตธิรรมเพอือาํนวยความเป็นธรรมใหก้บัประชาชน 

ตวัชีวดัท ี .2 :  ประชาชนมคีวามเชอืมนัในการใหบ้รกิารของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมรอ้ยละ  

แนวทางท ี1.1.1 : พฒันาช่องทาง 
การใหบ้รกิารและการใหค้วามช่วยเหลอื 
ดา้นกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

แนวทางท ี1.1.2 : พฒันานวตักรรม 
ดา้นการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผดิและช่วยเหลอื
ผูพ้น้โทษ 

แนวทางท ี1.2.1 : ส่งเสรมิ 
กรอบแนวทางการป้องกนั
อาชญากรรม  ดา้น 

ช่องทางการใหบ้รกิารและการให ้
ความช่วยเหลอืดา้นกฎหมาย 
และกระบวนการยุตธิรรม  
มจีาํนวน  ช่องทาง 

   

  นวตักรรมดา้นการแกไ้ขฟืนฟ ู
  ผูก้ระทาํผดิและช่วยเหลอืผูพ้น้โทษ  
  มจีาํนวน  นวตักรรม 

มกีารดาํเนนิงานสอดคลอ้ง 
ตามกรอบแนวทางการป้องกนั
อาชญากรรม  ดา้น 

งบประมาณ 
12 .  ลา้นบาท 

งบประมาณ 
 57.0447 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
177.5358 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 
392.0  ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  
  สาํนกังานกจิการยุตธิรรม 

กระทรวงยตุธิรรม 
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ  
กรมบงัคบัคด ี 
สาํนกังานกจิการยุตธิรรม  
หน่วยงานของศาล 
สาํนกังานศาลปกครอง  
หน่วยงานอสิระของรฐั 
สาํนกังานอยัการสูงสุด 

กระทรวงยตุธิรรม 
กรมคุมประพฤต ิ
กรมราชทณัฑ ์

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
กระทรวงยตุธิรรม 
กรมคุมประพฤต ิ
สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์
สาํนกังานกจิการยุตธิรรม  
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกฯ 
กระทรวง หรือทบวง 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

กระทรวงยตุธิรรม 
สถาบนัเพอืการยุตธิรรมแห่ง
ประเทศไทย 
สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง  
กระทรวงยตุธิรรม 
สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม  
กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
สถาบนัอนุญาโตตลุาการ 
 

 รอ้ยละ  ของเจา้หนา้ทไีดร้บั    
 การฝึกอบรมในการบงัคบัใช ้
 กฎหมาย มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  
 ผ่านเกณฑท์กีาํหนด 

กระทรวงยตุธิรรม 
กรมบงัคบัคด ี

สาํนกังานกจิการยุตธิรรม 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

งบประมาณ 
.  ลา้นบาท 

งบประมาณ 
19.4694 ลา้นบาท 

 

เป้าหมาย 

 

ตวัชีวดั 

   

      แนวทาง 

      

      หน่วยงาน 

 

ตวัชีวดั 

     

     งบประมาณ 
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
รวมทงัสนิ                 837.6658

เป้าหมายท ี1 : เพมิประสทิธิภาพการบรหิารงานยตุิธรรมเพอือาํนวยความเป็นธรรม
ใหก้บัประชาชน

                837.6658

ตวัชีวดัท ี1.1 : รอ้ยละ 85 ของขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนในการเขา้รบับรกิารของหน่วยงาน
ในกระบวนการยตุิธรรมไดร้บัการจดัการภายในระยะเวลาทกีาํหนด

                234.5805

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 : พฒันาช่องทางการใหบ้รกิารและการใหค้วามช่วยเหลอื
ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม

                 57.0447

ตวัชวีดัท ี1 : ช่องทางการใหบ้รกิารและการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นกฎหมาย
และกระบวนการยุตธิรรม มจีาํนวน 6 ช่องทาง

                 57.0447

1. กระทรวงยุตธิรรม                  37.4711

1.1 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ                    3.3019

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบบรกิาร มาตรการ กลไก และส่งเสรมิความรู ้
ในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพเพอืช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย

                   3.3019

กจิกรรม การพฒันาระบบบรกิาร มาตรการ กลไก และสรา้งความสมัพนัธ์
กบัภาคเีครอืขา่ยในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

คน 5,350                    3.3019

1.2 กรมบงัคบัคดี                  26.5854

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัคดี                  26.5854

กจิกรรม การไกลเ่กลยีขอ้พพิาทชนับงัคบัคดเีชงิรุก ช่องทาง 1                  13.8233

กจิกรรม การพฒันาการใหบ้รกิารงานบงัคบัคดี ช่องทาง 1                  12.7621

1.3 สาํนกังานกจิการยุตธิรรม                    7.5838

โครงการท ี1 : โครงการขบัเคลอืนการปฏรูิปกฏหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม                    7.5838

กจิกรรม สรา้งและพฒันามาตรฐานระบบงานยุตธิรรม เรือง 1                    7.5838

2. หน่วยงานของศาล                  12.1575

2.1 สาํนกังานศาลปกครอง                  12.1575

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการพจิารณาพพิากษาคดปีกครอง
และบรกิารประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครองอเิลก็ทรอนิกส์
(e-Court/e-Admincourt)

                 12.1575

กจิกรรม พฒันาระบบจดัเก็บเอกสารในสาํนวนเพอืการขอตรวจ/คดัเอกสาร
ในสาํนวนคด ี(e-Records)

รอ้ยละ 80                    7.7000

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพและความรูค้วามชาํนาญของบคุลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รอ้ยละ 80                    0.9925

กจิกรรม ปรบัปรุงหอ้งพจิารณาคด/ีหอ้งไต่สวนใหเ้ป็นหอ้งพจิารณาคด/ี

หอ้งไต่สวนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courtrooms)

รอ้ยละ 80                    1.8000

กจิกรรม พฒันาระบบยมื-คนืสาํนวนคด ีและบรหิารจดัการคดดีว้ย QR code รอ้ยละ 80                    1.6650

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

3. หน่วยงานอสิระของรฐั                    7.4161

3.1 สาํนกังานอยัการสูงสุด                    7.4161

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งและพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
กระบวนการยุตธิรรมในบรบิทของสาํนกังานอยัการสูงสุด

                   7.4161

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรในกระบวนการยุตธิรรมเพอืเพมิประสทิธภิาพ
ในการดาํเนินงาน

รอ้ยละ 80                    7.4161

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 : พฒันานวตักรรมดา้นการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด
และช่วยเหลอืผูพ้น้โทษ

                177.5358

ตวัชวีดัท ี1 : นวตักรรมดา้นการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผดิและช่วยเหลอืผูพ้น้โทษ 

มจีาํนวน 4 นวตักรรม
                177.5358

1. กระทรวงยุตธิรรม                 177.5358

1.1 กรมคุมประพฤติ                 120.8227

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผดิในชมุชน                 106.5052

กจิกรรม การนาํเครืองมอืตดิตามตวัอเิลก็ทรอนิกสม์าใชก้บัผูก้ระทาํผดิ ราย 12,000                 106.5052

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาระบบงานคุมประพฤตเิพอืการใหบ้รกิารแบบดจิทิลั                  14.3175

กจิกรรม พฒันาระบบงานคุมประพฤตเิพอืใหบ้รกิารแบบดจิทิลั ระบบ 5                  14.3175

1.2 กรมราชทณัฑ์                  56.7131

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเรอืนจาํเพอืพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัเฉพาะทาง                  39.9599

กจิกรรม พฒันาเรอืนจาํเฉพาะทาง คน 700                  39.9599

โครงการท ี2 : โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนปลอ่ย (เรอืนจาํโครงสรา้งเบา)                  16.7532

กจิกรรม อบรมผูต้อ้งขงัเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนปลอ่ย คน 9,000                  16.7532

ตวัชีวดัท ี1.2 : ประชาชนมีความเชือมนัในการใหบ้รกิารของหน่วยงานในกระบวนการ
ยตุิธรรม รอ้ยละ 85

                603.0853

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2.1 : สง่เสรมิกรอบแนวทางการป้องกนัอาชญากรรม 6 ดา้น                 392.0529

ตวัชวีดัท ี1 : มกีารดาํเนินงานสอดคลอ้งตามกรอบแนวทางการป้องกนัอาชญากรรม 6 ดา้น                 392.0529

1. กระทรวงมหาดไทย                  21.0780

1.1 กรมการปกครอง                  21.0780

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนการดาํเนินการตามกฎหมายในหนา้ที
ของฝ่ายปกครองเพอืการปฏรูิปกฏหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม

                 21.0780

กจิกรรม สรา้งระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ระบบ 1                  21.0780

2. กระทรวงยุตธิรรม                 118.2367

2.1 กรมคุมประพฤติ                  59.4508

โครงการท ี1 : โครงการคนืคนดสู่ีสงัคม                  52.9583

กจิกรรม สนบัสนุนใหผู้ก้ระทาํผดิและผูพ้น้โทษมงีานทาํ ราย 560                  52.9583

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาระบบการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผดิในชมุชน                    6.4925

กจิกรรม การป้องกนัสงัคมใหป้ลอดอาชญากรรม รอ้ยละ 30                    1.8490

กจิกรรม การส่งเสรมิกจิการบา้นกงึวถิี ราย 595                    4.6435
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

2.2 สาํนกังานกจิการยุตธิรรม                    2.1969

โครงการท ี1 : โครงการขบัเคลอืนการปฏรูิปกฏหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม                    2.1969

กจิกรรม บูรณาการระบบงานดา้นการป้องกนัอาชญากรรม หน่วยงาน 3                    2.1969

2.3 สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์                  56.5890

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการตรวจพสูิจนด์า้นนิตวิทิยาศาสตร์
เชงิบูรณาการเพอือาํนวยความเป็นธรรมและลดความเหลอืมลาํ

                 56.5890

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพการตรวจพสูิจนด์า้นนิตวิทิยาศาสตร์ ราย 11,800                  56.5890

3. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 252.7382

3.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 252.7382

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการบรกิารในกระบวนการยุตธิรรม                 252.7382

กจิกรรม การพฒันาระบบการบรกิารในกระบวนการยุตธิรรม รอ้ยละ 85                 252.7382

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2.2 : พฒันา ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปจัจุบนั

                 87.9182

ตวัชวีดัท ี1 : กฎหมายและมาตรฐานดา้นกระบวนการยุตธิรรมไดร้บัการพฒันา
และปรบัปรุง จาํนวน 3 เรือง

                 19.4694

1. กระทรวงยุตธิรรม                  19.4694

1.1 กรมบงัคบัคดี                    3.4694

โครงการท ี1 : โครงการการพฒันาปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายเกยีวกบั
การบงัคบัคดใีหม้ปีระสทิธภิาพและทนัสมยั

                   3.4694

กจิกรรม การรบัฟงัความคดิเหน็ผูม้ส่ีวนเกยีวขอ้งในกระบวนการบงัคบัคดี
เพอืนาํไปสู่การพฒันาและปรบัปรุงกฎหมาย

เรือง 2                    0.4858

กจิกรรม การสรา้งการรบัรูเ้กยีวกบักฎหมายดา้นการบงัคบัคดี รอ้ยละ 80                    2.9836

1.2 กรมสอบสวนคดพีเิศษ                  10.0000

โครงการท ี1 : โครงการจดัทาํระบบภูมสิารสนเทศเพอืการสบืสวนสอบสวนคดี
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มโดยรถปฏบิตักิารเคลอืนที

                 10.0000

กจิกรรม พฒันาประสทิธภิาพการจดัเก็บและวเิคราะหข์อ้มลูพยานหลกัฐาน
ดา้นคดทีรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

ระบบ 1                  10.0000

1.3 สาํนกังานกจิการยุตธิรรม                    6.0000

โครงการท ี1 : โครงการขบัเคลอืนการปฏรูิปกฏหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม                    6.0000

กจิกรรม พฒันาระบบการประเมนิกฎหมายและสรา้งการรบัรูท้างกฎหมาย เรือง 1                    6.0000

ตวัชวีดัท ี2 : รอ้ยละ 85 ของเจา้หนา้ทไีดร้บัการฝึกอบรมในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจผ่านเกณฑท์กีาํหนด

                 68.4488

1. กระทรวงยุตธิรรม                  68.4488

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม                    3.6000

โครงการท ี1 : โครงการปฏรูิปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และทปีรกึษา
กฎหมายของเดก็และเยาวชน

                   3.6000

กจิกรรม ปฏรูิปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และทปีรกึษากฎหมาย
ของเดก็และเยาวชน

รอ้ยละ 85                    3.6000
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

1.2 สถาบนัเพอืการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)                  64.8488

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทโีลกดา้นการเสรมิสรา้ง
หลกันิตธิรรมและยกระดบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญาตามหลกัสากล
ในฐานะสถาบนัสมทบของสหประชาชาติ

                 64.8488

กจิกรรม การเผยแพร่ แลกเปลยีนองคค์วามรู ้และการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางเทคนิค รวมทงัเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เพอืยกระดบั
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาตามหลกัมาตรฐานสากล

กจิกรรม 4                  64.8488

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2.3 : สง่เสรมิกระบวนการยตุิธรรมทางเลอืก                 123.1142

ตวัชวีดัท ี1 : กลุม่เป้าหมายมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจดา้นกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก
เพมิขนึ (Pre & Post Test) รอ้ยละ 80

                123.1142

1. กระทรวงมหาดไทย                    4.2930

1.1 กรมการปกครอง                    4.2930

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนการดาํเนินการตามกฎหมายในหนา้ที
ของฝ่ายปกครองเพอืการปฏรูิปกฏหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม

                   4.2930

กจิกรรม ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานดา้นการไกลเ่กลยีขอ้พพิาททางแพ่งและทางอาญา คน 954                    4.2930

2. กระทรวงยุตธิรรม                 118.8212

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม                 112.4210

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิยุตธิรรมชมุชนเพอืการเขา้ถงึ
ความยุตธิรรมของประชาชน

                112.4210

กจิกรรม การขบัเคลอืนยุตธิรรมชมุชน รอ้ยละ 80                 107.4210

กจิกรรม การเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์ละสนัตวิฒันธรรม เรือง 2                    5.0000

2.2 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                    1.3000

โครงการท ี1 : โครงการกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกเพอืสรา้งความสมานฉนัท์
ในสงัคม

                   1.3000

กจิกรรม สรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคม โดยใชม้าตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดี
อาญา

ราย 2,310                    1.3000

2.3 สถาบนัอนุญาโตตลุาการ                    5.1002

โครงการท ี1 : โครงการการผลติบคุลากรใหม้อีงคค์วามรูใ้นเรืองกระบวนการ
ยุตธิรรมทางเลอืก

                   5.1002

กจิกรรม การเสรมิสรา้งและพฒันาบคุลากรดา้นการอนุญาโตตลุาการ คน 350                    1.9485

กจิกรรม การเสรมิสรา้งและพฒันาบคุลากรดา้นการประนอมขอ้พพิาท คน 300                    3.1517
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9. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
รวมทงัสนิ                 290.2298

เป้าหมายท ี1 : พฒันาระบบการใหบ้รกิารงานภาครฐั เพอือาํนวยความสะดวก
แกผู่ร้บับรกิารในภาคธุรกจิและภาคเอกชน

                290.2298

ตวัชีวดัท ี1 : อนัดบัความยาก-งา่ย ในการประกอบธุรกจิ  (Ease of Doing Business:EoDB)

 ไม่ตาํกว่าอนัดบัท ี35 หรอื คะแนน DTF ไม่นอ้ยกว่า 75 ในรายงาน EoDB 2019

                290.2298

แนวทางการดําเนินงานท ี1 : เพมิประสทิธิภาพการบรกิารของภาครฐั                 187.2298

ตวัชวีดัท ี1 : ระยะเวลาเฉลยีของการใหบ้รกิารผูป้ระกอบธุรกจิ/ประชาชน ลดลงรอ้ยละ 30                 187.2298

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  28.7613

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                  13.2393

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบการใหบ้รกิารของหน่วยงานของรฐั
เพอืเพมิประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ

                   6.5000

กจิกรรม ส่งเสรมิการพฒันาระบบการใหบ้รกิารของหน่วยงานของรฐั รอ้ยละ 10                    6.5000

โครงการท ี2 : โครงการพฒันานวตักรรมงานบรกิารภาครฐัเพอือาํนวยความสะดวก
ทางธุรกจิ

                   6.7393

กจิกรรม พฒันานวตักรรมงานบรกิารภาครฐั งานบรกิาร 5                    6.7393

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ                  15.5220

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบนาํร่องการจดัหาและพฒันาระบบ 

Single Window ศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาตทาํงาน
                 15.5220

กจิกรรม การพฒันาระบบนาํร่องการจดัและพฒันาระบบ Single Window

ศูนยว์ซี่าและใบอนุญาตทาํงาน
รอ้ยละ 30                  15.5220

2. กระทรวงมหาดไทย                  42.8966

2.1 กรมการปกครอง                  42.8966

โครงการท ี1 : โครงการบรกิารจดัการออกบตัรผ่านแดนเพอือาํนวยความสะดวก 
ทางธุรกจิ

                 42.8966

กจิกรรม อาํนวยการการออกหนงัสอืผ่านแดนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ จดุ 31                  42.8966

3. กระทรวงยุตธิรรม                  70.3249

3.1 กรมบงัคบัคดี                  70.3249

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบงานบงัคบัคดเีพอือาํนวยความสะดวก
แก่ผูร้บับรกิารตามการจดัอนัดบัความยาก-งา่ยในการประกอบธุรกจิ
(Ease of Doing Business)

                 70.3249

กจิกรรม พฒันาระบบงานบงัคบัคดเีพอือาํนวยความสะดวกแก่ผูร้บับรกิาร
ตามการจดัอนัดบัความยาก-งา่ยในการประกอบธุรกจิ (Ease of Doing 

Business)

รอ้ยละ 30                  70.3249

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จาํนวน
เป้าหมาย งบประมาณ

4. กระทรวงแรงงาน                  45.2470

4.1 กรมการจดัหางาน                  45.2470

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารภาครฐั                  45.2470

กจิกรรม จดัทาํระบบสารสนเทศเพอือาํนวยความสะดวกแก่ผูร้บับรกิาร รอ้ยละ 30                  45.2470

แนวทางการดําเนินงานท ี2 : พฒันาการบรกิารใหเ้ขา้สูร่ะบบดิจทิลัในการประกอบธุรกจิ 
(Digital services for Doing Business)

                103.0000

ตวัชวีดัท ี1 : จาํนวนรูปแบบการบรกิารดว้ยระบบดจิทิลั เพมิขนึ/ขยายผลไมน่อ้ยกวา่ 3 ดา้น                 103.0000

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  15.0000

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                  15.0000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐัแก่นิตบิคุคล
แบบเบด็เสร็จทางอเิลก็ทรอนิกส์

                 15.0000

กจิกรรม ยกระดบัการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐั ระบบ 1                  15.0000

2. กระทรวงพาณิชย์                  87.0000

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                  30.0000

โครงการท ี1 : โครงการเพมิประสทิธภิาพระบบบรกิารอเิลก็ทรอนิกสก์ลาง
ของกระทรวงพาณิชย ์(MOC e-Service)

                 30.0000

กจิกรรม พฒันาระบบชาํระเงนิกลางของกระทรวงพาณิชย ์(MOC e-Payment) ระบบ 2                  30.0000

2.2 กรมการคา้ต่างประเทศ                  10.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพอืนาํเขา้ส่งออก
ระหวา่งหน่วยงาน

                 10.0000

กจิกรรม พฒันาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพอืนาํเขา้ส่งออกระหวา่งหน่วยงาน แผนงาน 5                  10.0000

2.3 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                  42.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการอาํนวยความสะดวกทางธุรกจิ                  42.0000

กจิกรรม บูรณาการระบบงานการจดทะเบยีนธุรกจิสู่ AEC ระบบ 1                  30.0000

กจิกรรม พฒันาและปรบัปรุงระบบรบังบการเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์
(DBD e-Filing)

ระบบ 1                  12.0000

2.4 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ                    5.0000

โครงการท ี1 : โครงการอาํนวยความสะดวกผูป้ระกอบการดา้นขอ้มลู/คาํปรกึษา 
และกจิกรรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ

                   5.0000

กจิกรรม อาํนวยความสะดวกผูป้ระกอบการดา้นขอ้มลู/คาํปรกึษา 
และกจิกรรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ

ระบบ 3                    5.0000

3. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                    1.0000

3.1 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    1.0000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ                    1.0000

กจิกรรม โครงการพฒันาระบบการออกใบรบัรองความปลอดภยัทางรงัสี
กบั National Single Window

ระบบ 1                    1.0000
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