
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

นโยบาย/แผนหลัก
ของชาติ

เป้าหมายนโยบาย/
แผนหลักของชาติ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
นโยบาย/แผนหลัก

ของชาติ

ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

สถานการณ์ในพ้ืนที่ จชต. กลับสู่ภาวะปกติ

แผนภาพความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอเบื้องต้น (Pre – Ceiling) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
(นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12

1. จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นทีช่ายแดนภาคใต้
2. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
3. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดบัชัน้
4. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกนัแบบสังคมพหุวัฒนธรรม
5. จ านวนกลุ่มองค์การ/เครอืขา่ยนอกภาครฐัในพืน้ที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกบัหนว่ยงานภาครฐัใน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ระดับความเข้าใจท่ีถูกตอ้งของทุกภาคส่วนทั้งภายใน ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

3.1 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ
ลดลง
3.2 รายได้ครอบครัวเรอืนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
3.3 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาด าเนินการเพิ่มขึ้น

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
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แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอเบื้องต้น (Pre – Ceiling) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมาย ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อ าเภอของสงขลา 

ตวัชีว้ดั

แนวทาง

ตวัชีว้ดัแนวทาง

หน่วยงาน/
โครงการ

งบประมาณ

จ านวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

2. ด้านการพัฒนา : มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้ ด้วยหลักประชารัฐ

5,050.3221 ลบ. 208.0495 ลบ. 2,812.6560 ลบ. 970.3400 ลบ. 592.7032 ลบ.

หน่วยงานเจ้าภาพ :
1. ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
2. กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คง
ภำยในรำชอำณำจักร
3. ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้

งานเสริมสร้างรายได้ฯ
ส านักนายกรัฐมนตรี (670.2414 ลบ.)
กอ.รมน. 670.2414 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำประชำชนในพื้นที่ จชต. 
ให้พึ่งพำตนเองได้ดว้ยหลักประชำรัฐ
กระทรวงกลาโหม (24.0000 ลบ.)
กองบัญชาการกองทัพไทย 
24.0000 ลบ.
-โครงกำรส่งเสรมิอำชีพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
แห่งมนุษย์ (112.3665 ลบ.)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
112.3665 ลบ.
-โครงกำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำศักยภำพประชำกรเป้ำหมำยใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(240.3683 ลบ.)
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 20.9842 ลบ.
-โครงกำรส่งเสรมิอำชีพดำ้นกำรเกษตร
ใน จชต.

กรมการข้าว 27.4170 ลบ.
-โครงกำรส่งเสรมิอำชีพดำ้นกำรเกษตรฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 29.0160 ลบ.
-โครงกำรเสริมสรำ้งกำรบรหิำรกำรเงิน
แก่สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฯ
กรมประมง 23.3730 ลบ.
-โครงกำรส่งเสรมิอำชีพดำ้นกำรเกษตรฯ
กรมปศุสัตว์ 54.7336 ลบ.
-โครงกำรธนำคำรแพะต ำบลสันติสุขฯ
กรมพัฒนาท่ีดิน 21.0000 ลบ.
-โครงกำรส่งเสรมิอำชีพดำ้นกำรเกษตรฯ
กรมวิชาการเกษตร 27.2450 ลบ.
-โครงกำรส่งเสรมิอำชีพดำ้นกำรเกษตรฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร 36.5995 ลบ.
-โครงกำรส่งเสรมิอำชีพดำ้นกำรเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม (1,428.1693 ลบ.)
กรมทางหลวงชนบท 1,428.1693 ลบ.
-โครงกำรทำงหลวงชนบทเพื่อพัฒนำ 
จชต.
กระทรวงพาณิชย์ (33.0000 ลบ.)
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 
33.0000 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ
ชำยแดนภำคใต้

งานด้านสาธารณสุข
ส านักนายกรัฐมนตรี (17.0000 ลบ.)
กอ.รมน. 17.0000 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำประชำชนในพื้นที่ จชต.ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ (14.0020 ลบ.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14.0020 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำแพทย์ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข (127.0475 ลบ.)
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 127.0475 ลบ.
-โครงกำรเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพชำยแดนใต้แบบ
บูรณำกำร
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง (50.0000 ลบ.)
ศอ.บต. 50.0000 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำผู้ด้อยโอกำสและสำธำรณสุขเชิงรุก

งำนกำรศึกษำท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ในพื้นท่ี
กระทรวงศึกษำธิกำร 
(2,667.1404 ลบ.)
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 799.9334 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจดั
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจ จชต.
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
853.0684 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจดั
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษฯ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 278.9761 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจดั
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษฯ

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 93.1550 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจดั
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
435.7746 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจดั
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษฯ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 83.0000 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจดั
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษฯ

งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒธรรมท่ีเข้มแข็ง
กระทรวงวัฒนธรรม (191.0403 ลบ.)
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 69.4175 ลบ.
-โครงกำรวัฒนธรรมเช่ือมใจ ชำยแดนใต้สันติสุข
กรมการศาสนา 15.9728 ลบ.
-โครงกำรวัฒนธรรมเช่ือมใจ ชำยแดนใต้สันติสุข
กรมศิลปากร 77.6500 ลบ.
-โครงกำรวัฒนธรรมเช่ือมใจ ชำยแดนใต้สันติสุข
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 4.0000 ลบ.
-โครงกำรวัฒนธรรมเช่ือมใจ ชำยแดนใต้สันติสุข
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 24.0000 ลบ.
-โครงกำรวัฒนธรรมเช่ือมใจ ชำยแดนใต้สันติสุข
กระทรวงศึกษา (23.6382 ลบ.) 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 12.1750 ลบ.
-โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11.4632 ลบ.
-โครงกำรกำรสืบสวนและสบืทอดประเพณีวัฒนธรรมใน จชต.

งานเสริมสร้างหมู่บ้านชมุชนให้เขม้แขง็
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง (592.7032 ลบ.)
ศอ.บต. 592.7032 ลบ.
-โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน เข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
-โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเข้มแข็งของ
หมู่บ้ำน/ต ำบล
-โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนระดับหมู่บ้ำน 
จชต. (พนม.)
-โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

(1) ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากภาครัฐท่ีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตเพิ่มสูงข้ึน
(2) จ านวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความต้องการรวม
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เป้าหมายแผนฯ 12

แผนฯ 12

เป้าหมาย
แผนบูรณการ/Outcome

(เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน่วยงานเจ้าภาพ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผนบูรณาการ

หน่วยงานเจ้าภาพ และ
หน่วยที่รับผิดชอบ
โครงการ(Project 

BasedX

4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

แนวทาง 
(เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัดแนวทาง

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งปม. ปี 62

1. ด้านความมั่นคง
1.3.4 การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลสัมฤทธิ์/Impact สังคมมีความปลอดภัยจากยาเสพติด

กระทรวงกลาโหม
   สป.กห.
   กองทัพไทย
   ทบ./ทร./ทอ.
กระทรวงมหาดําทย
   กรอมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
   สํานักงาน ป.ป.ส.

กรมพินิจฯ/กรมราชทัณฑ์/
กระทรวงสาธารณสุข
   กรมสุขภาพจิต/สป.สธ.
กระทรวงศึกษาธิการ
   สป.ศธ./สช.(ส่งเสริม
   การศึกษาเอกชน) สพฐ./
   สอศ.(อาชีวะ) / สกอ.(อุดม)

จํานวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/
ชุมชนทั่วประเทศ

มีการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมหรือ
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศประจําปีฯ 
ไม่น้อยกว่า 7 เรื่อง

ร้อยละ 40 ของผู้ใช้/ผูเ้สพยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจําหน่ายจากการบําบัด 3 เดือน (Remission Rate)

กระทรวงแรงงาน
   สป.รง.
   กรมสวัสดิการและ
   คุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
   กรมกิจการเด็กและ
   เยาวชน
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักนายกรัฐมนตรี
   กอ.รมน.
กระทรวงมหาดไทย
   สป.มท.
   กรมการปกครอง
   กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงยุติธรรม
   สํานักงาน ป.ป.ส.
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
   สตช.

กระทรวงกลาโหม
   สป.กห./ กองทัพไทย
   ทบ./ทร./ทอ.
กระทรวงยุติธรรม
   สํานักงาน ป.ป.ส.
กระทรวงสาธารณสุข
   สํานักงาน อย.
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
   สตช./ ปปง.

กระทรวงยุติธรรม
   สํานักงาน ป.ป.ส.

1. เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.1 ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่เกิน 47 คนต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 100,000 คน

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
1 2 3  4

ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69
 5 5 5  5  5

ปี 70 ปี 71 ปี 72 ปี 73 ปี 74
 5 5 5 5 5 

ปี 75 ปี 76 ปี 77 ปี 78 ปี 79
 5 5 5 5 5 

2. ผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายถูกจับกุมและดําเนินการตามกฎหมาย และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

กระทรวงกลาโหม
   สป.กห./ ทบ./ทร./ทอ.
กระทรวงยุติธรรม
   สํานักงาน ป.ป.ส./ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ/ กรมคุมประพฤติ/ กรมราชทัณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข
   สป.สธ./ กรมการแพทย์/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ กรมสุขภาพจิต

จํานวนคดียาเสพติดรายสําคัญที่มีการจับกุม 
ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี

3. ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดรักษา ติดตาม ดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน

1.1.1 สร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 2.1.1 ปราบปรามการค้ายาเสพติด และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 3.1.1 บําบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติด

กระทรวงศึกษาธิการ (เจ้าภาพ) กระทรวงสาธารณสุข (เจ้าภาพ) 

2.1 ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้ต้องหา ในความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ต้องได้รับการออก
หมายจับ

3.1 ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตาม ดูแล ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)

สตช. (เจ้าภาพ) 

374



เป้าหมายแผนฯ 12

แผนฯ 12

เป้าหมาย
แผนบูรณการ/Outcome

(เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร หน่วยงานเจ้าภาพสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ/Project Based

1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

หน่วย :ล้านบาท  งบประมาณปี พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จัดสรรงปม. 
ปี 62

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งและส่งเสริมเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์/Impact เกษตรกรของประเทศไทยมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สินค้าเกษตร (สศก.)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า

เกษตรรายสินค้าครบวงจร (กรมการข้าว/กรมประมง/กรมปศุ
สัตว์/กรมส่งเสรมิการเกษตร/กรมหม่อนไหม)
2. ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลติที่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ

1) โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
(กรมการข้าว)

2) โครงการผลิต ขยายและกระจายพันธุ์ดีแก่เกษตรกร 
(กรมการข้าว/กรมวิชาการเกษตร/กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ฯลฯ)

3) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน
เกษตร (กรมส่งเสรมิการเกษตร/กรมส่งเสริมสหกรณ)์
3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

1) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ก.เกษตรฯ)
2) โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 

(กรมประมง)  
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(กรมการข้าว/กรมประมง/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมการเกษตร/
กรมหม่อนไหม)

2) โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรแบบแม่นยํา
(ก.เกษตรฯ/ก.ศึกษาฯ)
5. การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

1.1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

1.1.1.2 มูลค่าเพิ่มของสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

1.1.1.3 เกษตรกรมีช่องทาง
จําหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อย
กว่า .... แห่ง

2.1.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต้นทาง)

2.1.3.1 พื้นที่การเกษตรแปลง
ใหญ่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า … แปลง

2.1.3.2 พื้นที่การผลิตไม่
เหมาะสมตาม Agri Map 
ได้รับการปรับเปลี่ยนไม่
น้อยกว่า …. ไร่

2.1.1.2 จํานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การอบรมผ่าน ศพก. ... ราย 
และจํานวน ศพก. ที่ได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น xxx แห่ง

2.1.2.2 จํานวนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีการดําเนินกิจกรรมใน
รูปแบบประชารัฐ … แห่ง ธนาคาร
สินค้าเกษตรไม่น้อย … แห่ง

1. การพัฒนากระบวน การและแปร
รูปสินค้า 

 1) โครงการส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตร
(ก.เกษตรฯ/ก.อุตสาหกรรม/ก.วิทย์)

2) โครงการแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร (กรมวิชาการเกษตร)
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม

 1) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรในวิสาหกิจชุมชน (กรม
ส่งเสริมการเกษตร)
 2) โครงการส่งเสริมการสร้าง

มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสําคัญ 
(กรมการค้าภายใน)
 3) โครงการสนับสนุนและพัฒนา

สถานที่ผลิตผักและผลไม้สด (อย.)
4. การพัฒนากระบวนการแปรรูป
เกษตรอินทรีย์

1. พัฒนาตลาดเกษตรกร
1) ตลาดกลางสินค้าเกษตร 

(ก.พาณิชย์/ก.เกษตรฯ/ก.มหาดไทย)
2) ตลาดเกษตรกร (ก.พาณิชย์/

ก.มหาดไทย/ก.เกษตรฯ)
3) ตลาดเกษตรคุณภาพ (อตก.)

2. ขยายช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตร

 1) โครงการสร้างโอกาสและขยาย
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
(ก.พาณิชย์)

 2) โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ 
(ก.พาณิชย์/อตก.)

 3) โครงการส่งเสริมระบบเกษตร
พันธสัญญา (ก.เกษตรฯ)
3. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ตลาดสินค้าเกษตร 

 1) โครงการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรใน
ต่างประเทศ (สป.เกษตรฯ)
 2) โครงการส่งเสริมส่งเสริมสนิค้า

เกษตรสู่ตลาดโลก (ก.พาณิชย์/
ก.เกษตรฯ) 
4. การตลาดเกษตรอินทรีย์

1. โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (ก.เกษตรฯ/ก.แรงงาน
ฯ/ก.ศึกษาฯ)
2. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ก.
ศึกษา)
3. พัฒนากําลังแรงงานภาคเกษตร
(ก.เกษตรฯ/ก.แรงงานฯ /ก.ศึกษาฯ)

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ก.เกษตรฯ)
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริม
การเกษตร)

1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์  (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (จุดเน้น :ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันสําปะหลัง  ปาล์มน้ํามัน  อ้อย  สับปะรด  ไม้ผล (ลําไย ทุเรียน เงาะ  มังคุด มะพร้าว) ยางพารา  ปศุสัตว์ 
ประมง  หม่อนไหม

1.1. เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
   เชิงคุณภาพ : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกตา่งกัน ไม่เกินร้อยละ 10

2.1 เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรไม่น้อยกวา่ 61,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
   เชิงคุณภาพ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการยกระดบัเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 11 ของเกษตรกรในวัยแรงงาน (18-64 ปี) 

1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด(ต้นทาง)

2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท/
ครัวเรือนในปี 2564

2.2 พื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564  

61 62 63 64
- -

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

1.1.2 การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการแปรรูปสินค้า
เกษตร(กลางทาง)

1.1.3 การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการตลาดสินคา้
เกษตร(ปลายทาง)

2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

2.1.3 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ปลายทาง)

2.1.3.3 จํานวนพื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 700,000 ไร่

เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
รูปแบบประชารัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
(ก.เกษตรฯ)

1. โครงการส่งเสริมระบบ
เกษตรแปลงใหญ่ (ก.เกษตรฯ)
2. โครงการสนับสนุน
ประสิทธิภาพระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่รูปแบบ
ประชารัฐ (ก.ศึกษา/ก.พาณิชย์)

2.1.2 การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร (กลางทาง)

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
(ก.เกษตรฯ/ก.ศึกษาฯ)
2. โครงการเกษตรผสมผสาน 
(ก.เกษตรฯ)
3. โครงการวนเกษตร (ก.เกษตรฯ/
ก.ทรัพยากรฯ)
4. โครงการพัฒนาฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
(สศช. / สป.เกษตรฯ)  

2.1.1.1 จํานวนเกษตรกร
ยกระดับเปน็ Smart Farmer 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 120,000 ราย

2.1.2.1 จํานวนสหกรณ์ภาค
การเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การบริการ 
และการบริหารจัดการ … แห่ง

1. โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก 
(ก.เกษตรฯ /ก.วิทย์)
2. โครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้า
เกษตรที่สําคัญ (ก.เกษตรฯ)
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  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก         

เปาหมายแผนบูรณาการ/Outcome 
(เจ้าภาพ)

1. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ผลสัมฤทธิ์/Impact การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผนบูรณาการ

1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของรัฐและเอกชนเฉลี่ยต่อปี

แนวทาง 1.1.5 การพัฒนาศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ 

การบริการ และการ อํานวยความสะดวก

ตัวชี้วัด

หน่วยงานเจ้าภาพ : 
ส ำนักงำนเพื่อกำร

พัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำค

ตะวันออก

กระทรวงอุตสาหกรรม 
(820.2250 ล้านบาท)
1. เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมเ Smart 
Park

กระทรวงศึกษาธิการ 
(85.2 ล้านบาท)
1. โครงกำรศูนย์หุ่นยนต์
เพ่ืออุตสำหกรรมแห่ง
อนำคตในกลุ่มคลัสเตอร์
หุ่นยนต์ (41 ล้ำนบำท)
2. โครงกำรพัฒนำพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรออกแบบและกำร
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ชิ้นส่วนอำกำศยำนด้วย 
เทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC
(3 ล้ำนบำท)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(10 ล้านบาท)
1. โครงกำรสร้ำง
มำตรฐำนกำรทดสอบเพื่อ
ส่งเสริมอุตสำหกรรมยำน
ยนต์สมัยใหม่ กำรบิน 
และหุ่นยนต์

1.1.1.1 ระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ 
(สนามบิน ท่าเรือ ถนน และรถไฟ) ได้รับการ
พัฒนา 24  รายการ / สนามบินอู่ตะเภาเพิ่มขีด
ความสามารถ 1 แห่ง /ถนนมีการก่อสร้าง 476 
แห่ง ระยะทาง 512.359 กิโลเมตร / ทางรถไฟมี
การก่อสร้าง 2 แห่ง  / เวนคืนที่ดินตามแนวส้น
ทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 260 กิโลเมตร

1.1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ และดิจิทัล

1.1.4.1 ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ได้รับ
การพัฒนา 68 แห่ง / 1 
รายการ

สกรศ. (110 ล้านบาท)
1.กำรด ำเนินกำรน ำร่อง
ตำมแผนแม่บทกำร
พัฒนำ EEC กำร
ออกแบบเมืองกำรบิน 
เมืองท่ำเรือ และเมือง
กำรเงิน

กระทรวงมหาดไทย 
(2,035.4283 ล้าน
บาท)
1. กำรพัฒนำระบบ
น้ ำประปำที่ให้บริกำรแก่
ประชำชนในส่วนเขต
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก

กระทรวงศึกษาธิการ 
(58.3 ล้านบาท)
1. กำรพัฒนำระบบเมอืง
อัจฉริยะ (Smart City) 
และศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ด้ำนเมืองอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยี IoT ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ระยอง

1.1.4 การพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อม เมือง และ
สาธารณสุข

ต้นน้ํา

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2562

1.1.3.1 เขตส่งเสริมพิเศษ
อุตสาหกรรมได้รับการ
พัฒนา 1 แห่ง / 
ผู้ประกอบการได้รับการ
บริการ  1,000 ราย 

กระทรวงกลาโหม (7,583.6200 ล้านบาท )
กองทัพเรือ (7,583.6200 ล้านบาท)
1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับนโยบำยของรัฐบำล 
(ท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ) (6,888.0000 ล้านบาท )
2. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับนโยบำยของรัฐบำล 
(ท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ) (695.6200 ล้านบาท )
กระทรวงคมนาคม (18,948.4420 ล้านบาท )
กรมทางหลวง (15,274.7264 ล้านบาท)
1. โครงกำรพัฒนำทำงหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (13774.7264 ล้ำนบำท)
2. โครงกำรยกระดับควำมปลอดภัยเส้นทำงเพ่ือขับเคลื่อน
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (1500 ล้ำนบำท)
กรมทางหลวงชนบท (3,265.8716 ล้านบาท)
1. โครงกำร พัฒนำทำงหลวงชนบทเพ่ือสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) (3,265.8716 ล้ำน
บำท)
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (15
ล้านบาท)
1.โครงกำรศึกษำจัดท ำแผนแม่บทระบบขนส่งสำธำรณะ
กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับกำร
พัฒนำ EEC (15 ล้ำนบำท)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 392.8440 ล้านบาท)
1.โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟอู่ตะเภำ (35.6400 ล้ำน
บำท)
2.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงทำงรถไฟเข้ำพ้ืนที่ท่ำเรือจุก
เสม็ดกำรท่ำเรือสัตหีบ (128.3040 ล้ำนบำท)
3.ครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม ของโครงกำรก่อสร้ำงทำง
คู่ สำยชุมทำงศรีรำชำ - ระยอง และมำบตำพุด - จันทบุรี 
- ตรำด – คลองใหญ่ (45 ล้ำนบำท)
4.โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม ออกแบบรำยละเอียด 
และศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภำพและ
เพ่ิมควำมจุทำงรถไฟช่วงหัวหมำก-ฉะเชิงเทรำ-ศรีรำชำ 
และ โครงกำรรถไฟทำงคู่ ช่วงศรีรำชำ-มำบตำพุด  
(148.9000 ล้ำนบำท)
5.โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเช่ือมต่อ 3 สนำมบินแบบไร้
รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ) (20 ล้ำนบำท)
6.โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดแนวเส้นทำง
เบ้ืองต้นกำรเชื่อมโยงระบบขนส่งทำงรถไฟระหว่ำงำนคร 
(15 ล้ำนบำท)
สกรศ.  (110 ล้านบาท)
1. กำรติดตำมงำนโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญใน
พ้ืนที่ EEC

1.1.6.1 มูลค่าคําขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน 100,000 
ล้านบาท

สกรศ. / BOI / ก.วิทยาศาสตร์ 
/ ก.ดิจิทัล (205 ล้านบาท)
- กำรประชำสัมพันธ์ (170 ล้ำน

บำท)
- กำรชักจูงนักลงทุน (35 ล้ำน

บำท)

1.1.6 การส่งเสริมการลงทุนใน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.1.3 การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง

กระทรวงศึกษาธิการ (1,053.9322
ล้านบาท)
-พัฒนำนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร 
-จัดตั้งหลักสูตร ศูนย์นวัตกรรม ห้องปฎิบัติกำร
สํานักนายกรัฐมนตรี (20 ล้านบาท)
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (20 ล้านบาท)
1. โครงกำรศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพคน
รองรับกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกผ่ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (10 ล้ำนบำท)
2 .  โ ค ร ง กำ รสร้ ำ ง แห ล่ ง บ่ม เ พำ ะธุ ร กิ จสร้ ำ ง ส ร รค์ สู่
สถำบันกำรศึกษำส่วนภูมิภำค (10 ล้ำนบำท)
กระทรวงแรงงาน (53.4625 ล้านบาท)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (53.4625 ล้านบาท)
- โครงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนรองรับ 10 อุตสำหกรรม

เป้ำหมำยและอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (47.4625
- ล้ำนบำท)
* โครงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนด้ำนโลจิสติกส์รองรับควำม
ต้องกำรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (6 ล้ำนบำท)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ (46.6660 ล้านบาท)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (46.6660 ล้านบาท)
-กำ รเส ริมสร้ ำ งคว ำม เข้ม แข็ ง ภำค อุต สำหกรรม และ

ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
กระทรวงอุตสาหกรรม (40 ล้านบาท)
สํานักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม (20 ล้านบาท)
- ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำน
อุตสำหกรรมใน EEC
สกรศ. (20 ล้านบาท)
- กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ Robotics
กระทรวงคมนาคม (38.1220 ล้านบาท)
สถาบันการบินพลเรือน (38.1220 ล้านบาท)
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบินเพ่ือรองรับกำรจัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนกำรบินและอวกำศอู่ตะเภำ (38.1220 
ล้ำนบำท)

1.1.2 การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร
รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ขั้นสูงใน EEC

1.1.5.1 การบริหารจัดการใน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 1 รายการ / สิ่ง
อํานวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมือง
ได้รับการพัฒนา 3 แห่ง ครุภัณฑ์ 43  
รายการ

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ
(150.4856
ล้านบาท)
1. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำน
บริกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คงใน
พื้นที่ EEC (113.9466
ล้ำนบำท)
2. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในพื้นที่ EEC ให้มีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำน (36.539
ล้ำนบำท)

สกรศ. (30 ล้านบาท)
1. ค่ำบริหำรศูนย์ One Stop
Service

กลางน้ํา ปลายน้าํ

1.1.2.2 อบรมนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนใน EEC จํานวน 
74,748 คน

วงเงิน 26,642.0620 ลบ. 2270.7032 ลบ. 1,252.1827 ลบ. 915.425 ลบ.

1.1.1.2 ศูนย์
ดิจิทัลได้รับการ
จัดตั้ง 1 แห่ง

สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
(2,268.0620
ล้านบาท)
-พัฒนำศูนย์ทดสอบ
นวัตกรรมดิจิทัล
283.4370 ลบ.
-โครงกำรจัดต้ัง
สถำบันไอโอที (IoT 
Institute) เพื่อ
พัฒนำอุตสำหกรรม
ดิจิทัลแห่งอนำคต 
1987.2662 ลบ. 

1.1.3.2 มีการ
จัดทําแผนเกษตร
เทคโนโลนีขั้นสูง 1
แผน / จัดตั้ง
กองทุน 1 รายการ

สกรศ. 
(1,071.2320
ล้านบาท)
1. กองทุน EEC
(1,000 ล้ำนบำท
2. กำรจัดท ำแผน
ปรับโครงสร้ำง
เกษตรใน EEC
(15 ล้ำนบำท)
3. กำรบริหำร
ภำยใน สกรศ. 
(56.2320 ลบ.) 

1.1.4.2 โรงพยาบาล
ได้รับการพัฒนา 10
รายการ 
/ ครุภัณฑ์การแพทย์ 
จํานวน 29 รายการ / 
การเฝ้าระวังโรค 9 ครั้ง 

1.1.4.3 พ้ืนท่ี
ชุมชนใน EEC 
ได้รับการพัฒนา
ตามผังเมือง 5 
แห่ง / วางผังเมือง
รวมชุมชน 7 ผัง

กระทรวง
สาธารณสุข 
(932.6626 ล้าน
บาท)
-โครงกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง
โรคและภัยสุขภำพ
จำกกำรประกอบ
อำชีพและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
EEC (5.4500
-ล้ำนบำท)
-กำรพัฒนำศักยภำพ
โรงพยำบำลเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ระยอง 
(150.4614
ล้ำนบำท)

กระทรวงมหาด
ไทย (472.2880
ล้านบาท)
1. โครงกำร
พัฒนำพื้นที่ตำม
แนวระเบียง
เศรษฐกิจภำค
ตะวันออก
2. โครงกำรวำง
ผังเมืองรวมชุมชน

1,071.2320 ลบ. 2,203.7283 ลบ. 932.6626 ลบ. 472.288 ลบ. 180.4856 ลบ. 205.0000 ลบ.

หน่วยงานเจ้าภาพ  สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

1. สนับสนุนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นรอยละ 2

1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง GDP

แผนฯ 12

เปาหมายแผนฯ12

ตัวชี้วัดเปาหมายแผนฯ12

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน      2.4.2 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกยุทธศาสตรดารจัดสรร งปม. ป 62
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เป้าหมายแผนฯ 12

แผนฯ 12

เป้าหมาย

แผนบูรณาการ/Outcome

(เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หน่วยงานเจ้าภาพ : สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผนบูรณาการ

ตัวชี้วัดแนวทาง

5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index : NRD) ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม

มาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์

แนวทาง 
(เจ้าภาพ)

ยุทธศาสตร์จัดสรร 

งปม. ปี 62

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   2.5.3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ผลสัมฤทธิ์/Impact เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1.1.1.1 ร้อยละ

ของโรงเรียน 

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ประจําตําบล 

องค์การบริหาร

ท้องถิ่น ศูนย์ดิจิทัล

ชุมชนมีบริการ

อินเทอร์เน็ตเข้าถึง 

(ร้อยละ 70)

1.1.1.2 จํานวน

บริการของรัฐตอ่

ยอดการพัฒนา

จากโครงขา่ย

ภาครัฐไม่น้อย

กว่า 2 เรื่อง

1.1.1.3 

มีหมู่บ้านที่

ค้าขายสินค้า

ชุมชนออนไลน์ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 

และมูลค่าการ

ค้าขายสินค้า

ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่า 

ร้อยละ 10

ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

(เจ้าภาพ :สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )

1.1 ผลการจัดอันดับความพร้อมดา้นดจิิทัล (Network Readiness Index : NRD) ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ ตามการจัดอันดับของ World Economic Forum

1.1.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโอกาสในการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและสร้างรายไดส้ําหรับประชาชรทุกกลุ่ม

1.1.2 บูรณาการการทํางานและการบริการของภาครัฐสู่

การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
1.1.3 พัฒนากําลังคนและประชาชนสู่ยุคดจิิทัล

 2.5.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ  2.5.3.2 สนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ   2.5.3.3 ส่งเสริมการให้ความรู้แบะเพิ่มทักษะ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

 2.5.3.4 สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ

1.1.4 สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจดิจิทลั

1.1.2.1 จํานวน

บริการหรือ

ฐานข้อมูลที่บูรณา

การระหว่าง

หน่วยงานภายใต้

แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล อย่างน้อย 

9 ด้าน

1.1.2.2 ผลการ

จัดลําดับ Global 

Open Data 

Index อยู่ใน 45 

อันดับแรกของ

โลก

1.1.2.3 

จํานวนการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ของ

ภาครัฐ  

(Big Data 

Analytics)  

ไม่น้อยกว่า  

5 เรื่อง

1.1.3.1 จํานวน

กําลังคนด้านดิจิทลั

ระดับอาชีพและ

เชี่ยวชาญ 

(Professional & 

Specialist) เพิ่มขึ้น

15,000 คน

1.1.3.2 จํานวน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพดิจิทัลไม่

น้อยกว่า 40,000 

คน

1.1.3.3 จํานวนผู้

ได้รับการพัฒนา

ทักษะความเข้าใจ

ปละใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล หรือ

Digitaliteracy ไม่

น้อยกว่า 100,000 

คน

1.1.4.1 จํานวน

สินค้าและบริการที่

มีนวัตกรรมดิจิทัล

ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 

เป้าหมาย 10 กลุ่ม 

(S-curve) ไม่น้อย

กว่า 5 เรื่อง

1.1.4.2 มูลค่า

พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  

มีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 10

1.1.4.3 ผลการ

จัดอันดับ 

Global 

Cybarsecurity

Index โดย ITU

อยู่ใน 20 อันดับ

แรก (ปี 2017 

อันดับที่ 22 ปี 

2015 อันดับ  

ที่ 15)
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แนวทาง 
(เจ้าภาพ)

1.1.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโอกาสในการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและสร้างรายไดส้ําหรับประชาชรทุกกลุ่ม

1.1.2 บูรณาการการทํางานและการบริการของ

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
1.1.3 พัฒนากําลังคนและประชาชนสู่ยุคดจิิทัล 1.1.4 สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจดิจิทลั

Value
chain

3. การพัฒนา

บริการภาครัฐ

แบบรวมศูนย์

เพื่อส่งมอบ

ต่อภาคสว่น

ต่างๆ

1. กําหนดมาตรฐาน/

หลักสูตร/พัฒนา 

Business Model 

อย่างยั่งยืน

2. จัดให้มี

การประเมิน

รับรอง

บคุลากรที่

ยอมรับใน

ระดับสากล

3. ผลักดันสูก่ารนําไปใช้

ประโยชน์และการประเมินผล

สัมฤทธิ์ 

1. สร้างปัจจัยที่เอื้อ

ต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

2. สร้าง

ผู้ประกอบการ

สร้างโอกาสทาง

การตลาดและ

การลงทุน

3. สร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่

ผู้บริโภคและนัก

ลงทุน

กลุ่ม
โครงการ
เป้าหมาย
ปีงบประมา
ณ 2562

1. การพัฒนา

โครงข่ายเชื่อมต่อ

จากโครงข่าย

ภาครัฐ (สู่โรงเรียน 

กศน. ตชด. รพสต. 

องค์กรส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

ศพก. แหล่ง

ท่องเที่ยวและ

ศูนย์บริการ

ประชาชนอื่นๆ)

2. โครงข่ายระหว่าง

ประเทศ (มี

งบประมาณแล้ว)

3. ตั้ง Digital Park

(ประเด็นศูนย์กลาง

เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตของ

อาเซียน)

4. การยกระดับ

ศูนย์บริการชุมชน/

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

และศูนย์ให้บรกิาร

อื่นๆ

1. การพัฒนาการ

เกษตรแม่นยําด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

2. Digital Farm ตั้งแต่

การผลิตและบริหาร

จัดการสินค้าเกษตร 

การขาย การทําตลาด

3. ระบบการแพทย์

ทางไกล ประชุมทางไกล

ระหว่างโรงพยาบาล 

Digital Health 

Service ระบบทะเบียน

ขอ้มูลประชาชน/ระบบ

ดิจิทัลดูแลคนทุกช่วงวัย 

และอํานวยความ

สะดวกผู้ด้อยโอกาส คน

พิการ ผู้สงูอายุ

4. ระบบบริการเรียนรู้

แบบเปิด/นวัตกรรมเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

และวัฒนธรรม เช่น 

แพลตฟอร์ม App

5. ฐานข้อมูลความรู้

(ด้านข้อมูลสขุภาพ/ด้าน

ศิลปะวฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น)

1. ส่งเสริม
E-Commerce

ชุมชน

2. การเพิ่ม

ทักษะและ

ศักยภาพ

เกษตรไทยสู่

เกษตร

สมัยใหม่

3. พัฒนา

การใช้

เทคโนโลยี

ดิจิทัลระดับ

ชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ ดูแล

สุขภาพและ

ใช้บริการ

ภาครัฐโดย

ผ่านกลไก

ศูนย์ดิจิทัล

ชุมชนและ

อื่นๆ  

1. การจัดทํา

นโยบายเพื่อ

การ

บรูณาการ

ทํางาน

2. การจัดทํา

มาตรฐาน

การเชื่อมโยง

และ

แลกเปลีย่น

3. การพัฒนา

นวัตกรรม

บริการ

ภาครัฐ

1. GN

2. GClould

3. MaiGoThai

4. Gchat

5. Gsaraban

6. Gconfernce

7. ฐานข้อมูลที่

บูรณาการได้

8. บรูณาการศนูย์

ข้อมูล

9. Common

Plation

10. Government

API เช่น เชื่อมโยง

เลข 13 หลัก 

11. Open Data

12. Big Data

1. ศูนย์กลาง

บริการภาครัฐ

สําหรับ

ประชาชน 
(Govchannel) 

Citizen/

Business 

Portal

2. 

Government 

Kiosk

3. บริการ

ดิจิทัลภาครัฐ 

เช่น Mobile 

Application

Smart 

Service 

1. พัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพ

2. พัฒนาหลักสูตร

เดิม/หลักสตูรเสริม

3. พัฒนาแนวทาง

ประเมินสมรรถนะ

ทางด้านดิจิทัล/

วิชาชีพด้านดิจิทัล

ด้วยมาตรฐานระดับ

สากล

4. สร้าง/พัฒนา

กระบวนการอบรมที่

หลากหลาย(online/

offline/WL) 

5. จัดให้มีการลงทุน

ร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนใน

การพัฒนาบุคลากร

ดิจิทัล

6. พัฒนากลไกใน

การปฏิบัติงานที่

ยั่งยืน

7. ฝึกอบรมศํกยภาพ

ผู้ทํางานด้านดิจทิัล

ในสาขาที่เปน็ที่

ต้องการของตลาด 

1. จัดให้มี

การประเมิน

รับรอง

บคุลากรโดย

ใช้มาตรฐาน

อันเป็นที่รู้จัก

และยอมรับ

ในระดับ

สากล

2. จัดให้มใีบ

ประกาศนีย

บัตรระดับ

สากล

1. ผลักดัน/สร้างแรงจูงใจให้คน

เข้าสูต่ลาดแรงงาน

2. พัฒนากลไกในการผลักดันการ

เข้าสูต่ลาดแรงงาน Digital 

Assistant Program (รัฐ 70% 

เอกชน 30%)

3. ผลักดัน/สร้างแรงจูงใจในการ

นําทักษะความเขา้ใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

literacy) ที่พัฒนาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ (เช่น สร้างงาน เพิ่ม

รายได้)

4. จัดให้มีการประเมินรับรอง

บุคลากร

5. จัดให้มใีบประกาศนียบัตร

ระดับสากล

6. ส่งเสริม สนับสนุนการขึ้น

ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจทิัล

7. ประเมินและติดตามผลจาก

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและ

ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล หรือ Digital 

literacy (ครอบคลมุ

ความสามารถ 4 มิติ การใช้ Use 

เข้าใจ Understand การสร้าง 

create เข้าถึง Accessเทคโนโลยี

ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

1. พัฒนาสินค้าและ

บริการให้มี

มูลค่าเพิ่มและ

ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรมดิจิทัล

2. พัฒนากฎหมาย/

กฎระเบียบ/

มาตรฐาน/แนว

ปฏิบัติ/

ข้อเสนอแนะ

3. ยกระดับระบบ

การชําระเงินที่

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ

4. ยกระดับ

ประสิทธิภาพการ

ให้บริการโลจิสติกส์

สําหรับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์แบบ

ครบวงจร

5. ระบบบริการ

เชื่อมโยงระบบ

ภาครัฐเพื่อลด

ขั้นตอนอํานวย

ความสะดวกทาง

ธุรกิจ

1. บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ

พัฒนาองค์

ความรู้และสร้าง

เครื่อข่ายการ

เรียนรู้แบบ

บูรณาการ

2. สร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่และพัฒนา

ผู้ประกอบการ

เดิม

3. จัดหาตลาดใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ

4. สนับสนุน

เข้าถึงแหลง่

เงินทุนและ

มาตรการจูงใจ

1. สร้างความ

เชื่อมั่น 

(Cyberseculty

Critical 

Infrastructure 

Resilience) 

2 กลไกการกํากับ

ดูแล/คุ้มครอง

ผู้บริโภค เช่น 

Self Regulation 

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

3. พัฒนาคบลัง

ข้อมูล สถิติ เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่น

และต่อยอด

ประโยชน์

เศรษฐกิจดิจทิัล

4. ส่งเสริมการ

ลงทุนจาก

ต่างประเทศ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

ศธ. สธ. มท. ดศ. 

กษ. กก.

กษ. ดศ. วท. สธ. พม. 

ศธ. มหาวิทยาลัย
กษ. ดศ. วท. 

มท. พณ. 

มหาวิทยาลัย

ดศ. กพร. ดศ. กพร. 

หน่วยงานภาครัฐ

ดศ. กพร. 

หน่วยงาน

ภาครัฐ

ศธ. สศช. ดศ. เอกชน ศธ. อก. ดศ. 

สศช. เอกชน

ศธ. สศช. กค. ดศ. เอกชน ดศ. พณ. ดศ. 

(กรมศุลากากร และ

กรมสรรพากร) 

ดศ. พณ. อก. 

กษ. มท. วท. 

คค.

ดศ. สศช. สคบ. 

อย.

หน่วยงานเจ้าภาพ
แนวทาง

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1. วางโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2. พัฒนาบริการผ่าน

ระบบดิจิทัล 

(Health/Learning/Agr

iculture) 

3. ส่งเสริม

การใช้

ประโยชน์ 

(ต่อยอดจาก

โครงข่าย

ภาครัฐ)

1. การจัดทํา

นโยบาย

มาตรฐาน

และแนว

ทางการ

ขบัเคลือ่น 

2. การบูรณาการโครงสรา้ง

พื้นฐานหรือฐานข้อมูลเชิง

แบ่งปันการใช้งานร่วมกัน

และบูรณาการโครงสร้าง

พื้นฐานข้อมูลหรือ

แพลตฟอร์มเชิงแบ่งปันการ

ใช้งานร่วมกัน
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๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐  

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

แผนฯ ๑๒ 

เป้าหมายแผนบูรณาการ/ 
Outcome (เจ้าภาพ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายแผน 

บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แนวทาง 

ตัวชี้วัดแนวทาง 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลสัมฤทธิ/์Impact ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องและอย่างยัง่ยืน 

เป้าหมายแผนฯ 
๑๒ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด  

๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐  

๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสม
องค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๒.๕.๔ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ    ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐ 
๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ล าดับ ๑ ใน ๔๒  

๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕ 

๑.๔ : จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๑๘ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

เป้าหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

เป้าหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ผลงานวิ จั ย สามารถถู ก
น าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ร้อย
ละ ๕๐ ของแผนงาน 

บุคลากรด้าน 
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น 
๑๒๓,๐๐๐ 

คน 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

จ านวน
บุคลากรวิจัย

และ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี 

รายการ
สินค้าใน
รายการ
บัญชี
นวัตกรรม
เกิดการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จากภาครัฐ
เป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่า 
๑๐ รายการ 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับการ
รับรองหรือขึ้น
ทะเบียน
มาตรฐานการ
วิจัย/
อุตสาหกรรม 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๒๐ 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
ศักยภาพการท างานของ 
หน่วยงาน  

บุคลากร 
และ

เครือข่าย
วิจัย 

เขต
เศรษฐกิจ
นวัตกรรม 

บัญชี
นวัตกรรม

และ
ส่ิงประดิษฐ์ 

โครงสร้าง
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนงาน Spearhead ที่
สร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕ ของผลงาน
ทั้งหมด 

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่
แล้วเสร็จพร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ในภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
แผนงานทั้งหมด 

ผลงานวิจัย ที่สามารถยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือ ยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ 
๖๐ ของแผนงาน 

ผลงานวิจัยน าไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม
หรือระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงาน 

แผนงาน Spearheadเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

เกิดผู้
ประกอบ 
การใหม่ที่
มีความ
ร่วมมือกับ
หน่วย
งานวิจัย 
จ านวนไม่
น้อยกว่า-
๓๐ ราย 

ผลงานวิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นก า ร
แก้ปัญหาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๐
ของแผนงาน 

แนวทางแก้ไขปัญหาการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน 

เป้าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอ้ม 

นวัตกรรม นโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ถูกน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อมร้อยละ ๕๐ 
ของแผนงาน 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมและวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมในสาขา
เป้าหมาย  

มีเอกชนร่วมลงทุนอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๐ ใน
จ านวนนี้เป็น in-cash 
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
และน าผลงานนวัตกรรม
ออกสู่เชิงพาณิชย์  

มีนวัตกรรมที่ออกสู่เชิง
พาณิชย์ จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงานทั้งหมด 

มูลค่าการ
ลดหย่อน

ภาษี
ค่าใช้จ่าย
การวิจัย

และพัฒนา
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อ

ปี 

มีนวัตกรรม
ที่น าไปใช้
ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๒๐ ต่อ

ปี 

หน่วยงานท่ี
สามารถรับรอง
มาตรฐานการ
วิจัยด้านต่างๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐ 

๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและ
พัฒนา มีจ านวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

มาตรฐานการ
วิจัย/

อุตสาหกรรม 

จ านวนการ
ใช้บริการ
เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี 

อัตราการใช้
โครงสร้าง

พื้นฐานด้าน 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๐ ต่อป ี

ผลงานวิจัยน าไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย
ของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือน าไปใช้
ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงาน 

แผนงานการวิจัยและพัฒนา
นโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม
ในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ และการจัดการ
ความรู้ 

องค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  ที่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี หรือก าหนดเป็น
นโยบายในการด าเนินงานของ
องค์กร ร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน 
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เป้าหมายท่ี ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายท่ี ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ  

เป้าหมายท่ี ๓. การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ 

เป้าหมายท่ี ๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ 

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์  
 ๑.๑ การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)  
 ๑.๒ อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าท่ี  
 (High value added food and functional ingredient) 
 ๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics)  
 ๑.๔ เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)  

๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
๒.๑ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics     

   and Automation) 
๒.๒ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:  

   UAV)  
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry  

   technology) 
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง 

   (Smart Electronics and terminal endpoint  
   technologies) 
  ๒.๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (Internet of things: IoT)  

   ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง 
   ๒.๖ เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการ 
   ผลิตและพัฒนา 
๓. ระบบโลจิสติกส์ 

๓.๑ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive) 
๓.๒ ระบบโลจสิติกส์อัจฉรยิะ (Smart logistics) 
๓.๓ อุตสาหกรรมการบนิ (Aviation) 
๓.๔ การขนส่งทางราง 

๔. การบริการมูลค่าสูง 
๔.๑ การบริการทางการแพทย์ (Medical services)  
๔.๒ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism) 
๔.๓ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสรมิการ 

   ผลิตอย่างสร้างสรรค์และเสรมิพลงัท้องถิ่นและชุมชนท่องเท่ียว 
   (Community-based Tourism: CBT)  

๔.๔ การท่องเที่ยวท่ีแข่งขันได้ มั่นคง และย่ังยืน  
๕. พลังงาน 

๕.๑ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)  
๕.๒ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)  
๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 

   efficiency)  
๕.๔ การกักเก็บพลังงาน (Energy storage)   

๖. อ่ืนๆ 

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑ 
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่

ร่วมกันของประชากรหลายวัย 
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก 
๑.๓ ความมั่นคงประเทศ  
๑.๔ รัฐบาล ๔.๐  
๑.๕ ความมั่นคงมนุษย์  
๑.๖ ลดความเหลื่อมล้ า  

๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๑ คนไทย ๔.๐ 
๒.๒ เยาวชน ๔.๐ 
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐ 
๒.๔ แรงงาน ๔.๐ 

   ๒.๕ การศึกษาไทย ๔.๐ 
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
   ๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ 

๓.๒ ระบบการดูแลและรักษาโรค 
๓.๓ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ 

 ๓.๔ ระบบสวัสดิการสังคม 
๔. การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ การบริหารจัดการน้ า 

๔.๒ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ

เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า 
 ๔.๔ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
   ๔.๕  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 
   ๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐ 

๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities) 
๕.๓ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

   ๕.๔ ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน 

๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform 
technology) 
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced 
material technology) 
๑.๓ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology) 

๒. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์ 
๒.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดก
วัฒนธรรม  
๒.๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา
และศาสนธรรม 
๒.๓ การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคม
แห่งปัญญาและภูมิธรรม 
๒.๔ ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Frontier Research) 
    ๓.๑ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural 

science) 
    ๓.๒ วิศวกรรม (Engineering) 
    ๓.๓ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) 
    ๓.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science) 
    ๓.๕ วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)

๓.๖ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบาย
สาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่  
๓.๗ ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้
คิด (Neuro science and cognitive 
behavior) 

๑. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย 
๑.๑ ทุนการศึกษา วิจัย  
๑.๒ การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ประกอบการฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑.๓ การส่งเสริม Talent Mobility 
๑.๔ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน  
๑.๕ การสร้างความตระหนัก 

๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi)  
๒.๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

๓. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม 
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์ 

๔. โครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรม 
๔.๑ ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัย
เฉพาะทาง 
๔.๒ Pilot Plant 
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม 
๔.๔ ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม 

๕. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม 
๕.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice  
๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory 
Practice 
๕.๓ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
๕.๔ มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย 
๕.๕ มาตรฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
๕.๖ ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครื่องมือ 
๕.๗ การก าหนดมาตรฐาน เช่น Good 
Agriculture Practice, Good Manufacturing 
Practice 
๕.๘ การทดสอบ 
๕.๙ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หน่วยงานเจ้าภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

แผนฯ 12 

เป้าหมายแผน 12

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งปม. ปี 62

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1    เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2    คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.3    เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.4    ผู้ที่ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
2.5    การมีงานทาํของผู้สูงอายุ (60-69 ปี) เพิ่มขึ้น

r
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 3.1 แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

คนไทยมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข
1. คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชวีิต

ผลสัมฤทธิ์/impact

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ/

Outcome
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนบูรณาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

  1.1 ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

1.1.1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย
 (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)

1.1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดํารงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 
(เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5-21 ปี)

1.13 พัฒนาทักษะและสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง (วัยแรงงาน15-59 ปี) 1.1.4 เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต การเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต 
(ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)

Project Based

  1.1.1.1 การตั้งครรภ์   
  คุณภาพ ร้อยละ 65

 1.1.1.2 เด็กอายุ 0-5  
 ปีสูงดีสมสว่นไม่น้อย
 กว่า ร้อยละ 57

1.1.1.3 เด็กที่มี 
พัฒนาการสมวัย 
ไม่,นอยกว่า 
ร้อยละ 85

1.1.2.1 เด็กไทย 
สูงดีสมส่วน 
ไม่,น้อยกว่า 
ร้อยละ 70

1.1.2.2 ร้อยละ 45 
ของเด็กวัยเรียนมี 
พฤติกรรมสุขภาพที่ 
พึงประสงค์

1.1.2.3 ร้อยละ 
45 ของเด็กวัย 
เรียนมีพฤติกรรม 
ทางสังคม/การ 
เรียนรู้ ที่พึ่ง
ประสงค์

1.1.2.4 เด็กไทย 
มี IQ เฉลี่ยไม่ต่ํา 
กว่า 100 และมี 
EQ ไม่ต่ํากว่า 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 70

1.1.2.5 อัตรา 
คลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี 
ไม่เกิน 38 ต่อ 
ประชากรหญิง 
อายุ 15-19 ปี

1.1.2.6 เด็กอายุ 
15-21 ปี ร้อยละ 
75 ได้รับ การ
พัฒนา ทักษะชีวิต
หรือ ทักษะการ

1.1.3.1 ร้อยละ 30 
ของวัยทํางานมี 
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึ่งประสงค์

  1.1.3.2 ร้อยละ 30   
  ของวัยทํางานมี 
  พฤติกรรม ทาง  
  สังคมที่พึงประสงค์

1.1.3.3 ร้อยละ 53 
ของคนวัยทํางานมี 
BMI ปกติ

  1.1.3.3 ร้อยละ   
  85 ของแรงงานที่  
  สําเร็จการ
  ฝึกอบรมได้
  มาตรฐานการ'ฝึก

  1.1.4.1 ร้อยละ 80 ของ
  การพัฒนาทักษะ กายใจ
  ของผู้สงอายุ

  1.1.4.2 ร้อยละ 40 ของ  
   พฤติกรรม สุขภาพที่พึง
   ประสงค์

  1.1.4.3 ร้อยละของ   
  ผู้สูงอายุที่ต้องการ
   ทํางานและมีงานทาํ 
  เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม

1. โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
และเสริมสร้างทักษะชีวิต 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพวัยทํางาน 1. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทํางาน 

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

ต้นนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา

- ส่งเสริมและพัฒนา - สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน - ส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและ
คุณภาพชีวิต (อาหาร (สธ) 149.20 ลบ.) เยาวซน (ดย.) 489.00 ลบ.
เสริมนา อาหาร - ปีองกันเด็กตั้งครรภ์ในวัยร่น - ควบคุมการบริโคเครื่องดื่มแอลกอ
กลางวัน (ศธ. (ดย.) 489.00 ลบ. ฮอลลไน'วัยรุ่น (กรมควบคุมโรค)
5,938.60 ลบ.) 23.60 ลบ.

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
- ส่งเสริมการ
เกิด อย่างมี
คุณภาพ 

(กรมการแพทย์ 
3.7 ลบ.

- เงินอุดหนุน เพื่อการ
เลี้ยงดู เด็กแรกเกิด (พม. 

(ดย.) 2,970.00 ลบ.)

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (อาหารเสริม
นา อาหารกลางวัน
(ศธ.3,318.00 ลบ.)

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
- พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและ
ครอบครัว (สค.) 219.80 ลบ.
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ
ของคนพิการ (พก.) 40.50 ลบ.

- พัฒนาทักษะ
แรงงานกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ (รง.) 
64.80 ลบ.

- พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยวัย
ทํางาน (สธ.) 
161.60 ลบ.

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
- เสริมพลังภูมิปัญหาพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผส.) 20.00 ลบ.
- จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา 
กาย จิตสมองของผู้สงูอายุ (กศน.) 
24.60 ลบ.

- การจ้างงาน
ผู้สูงอายุในอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ (รง.)
18.00 ลบ.

- ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและป้องกัน
ภาวะสมองเสมื่อม
(สธ.) 87.00 ลบ.
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แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หน่วยงานเจ้าภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

แผนฯ 12 

เป้าหมายแผน 12

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งปม. ปี 62

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1    เดกมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2    คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.3    เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.4    ผู้ที่ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
2.5    การมีงานทาํของผู้สูงอายุ (60-69 ปี) เพิ่มขึ้น

r
3. ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน

 3.1 แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

คนไทยมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข
2. คนไทยทุกชว่งชีวิตมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต

ผลสัมฤทธิ์/impact

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ/

Outcome
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนบูรณาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

2.1 ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต

2.1.1    สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัย 
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)

2.1.2 พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5-21 ปี)

2.1.3 สร้างความมั่นคงในชีวิตให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี) 2.1.4 สร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)

Project Based

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

- สร้าง
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
(สธ.)
76.7528 ลบ.

- พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์เด็กเล็ก
- มรฎ.เทพสตรี
35.00 ลบ.
- ม.ทักษิณ 
1.8350 ลบ.

- ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กปฐมวัย (ศูนย์เด็ก
เล็ก
ผ่านเกณฑ์ฯ)
(ดย.) 74.00 ลบ.

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

- เสริมสร้างทางการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยการ
ส่งเสริมแรงจูงใจสําหรับเด็ก
ประถม (มรฎ.ลําปาง) 
2.0438 ลบ.

- พัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์
เครือข่ายการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ป่วยที่ด้อยโอกาสฯ (สธ.)
16.1230 ลบ.

- เสริมสร้างทางการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นด้วยการส่งเสริม
แรงจูงใจสําหรับเด็กประถม
(มรฎ.ลําปาง)2.0438 ลบ.

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
- สนับสนุนการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี (ผส.) 158.00 
ลบ.
- ส่งเสริมสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายแรงงาน
ผู้สูงอายุ ฯ (รง.)
3.100 ลบ.

- พัฒนาสุขภาพจิต
สําหรับผู้สูงอายุไทย (สธ.) 
12.7214 ลบ.
- ความร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่าง 
ศธ. และ สธ. (สป.ศธ. : 
กศน.) 21.2487 ลบ.

 - สร้างเสริมศักยภาพ
และความมั่นคงใน
ชีวิตด้านสุขภาพโดย
การป้องกันระดับ
ทุติยภูมิเพื่อดูแล
รักษาโรคที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ (สธ.)
10.00 ลบ.

2.1.1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  ร้อยละ 70 (*ความพร้อมของครอบครัว)

2.1.2.1 ร้อยละ 80 ของเด็กป่วยและด้อย
โอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ

2.1.2.2 สัดส่วนของเยาวชนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น
ร้อยละ 66

2.1.3.1 ร้อยละ 60 ของ
แรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน
ในประเทศ

2.1.3.2 สัดส่วนผู้อยู่ในระบบ
ประกันทางสังคมต่อกําลัง
แรงงานร้อยละ 4

2.1.3.3 ร้อยละ 40 ของกลุ่ม
วัยแรงงานเข้าถึงบริการ
สวัสดิการและอาชีวอนามัย
ที่มีคุณภาพ

  2.1.4.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
  เข้าถึงสิทธิบริการทางสังคม

  2.1.4.2 ร้อยละ 88 ของ  
  ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ 
  ตนเองได้

โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก โครงการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษา โครงการส่งเสริมหลักประกันรายได้และการออมในวัยแรงงาน โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ที่จําเป็นพื้นฐานวัยสูงอายุ

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

- เสริมสร้างทางการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยการ
ส่งเสริมแรงจูงใจสําหรับเด็ก
ประถม (มรฎ.ลําปาง) 
2.0438 ลบ.

- พัฒนาศักยภาพและ
ขยายศูนย์เครือข่ายการ
เรียนการสอนสําหรับเด็ก
ป่วยที่ด้อยโอกาสฯ (สธ.) 
16.1230 ลบ.

- เสริมสร้างทางการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นด้วยการส่งเสริมแรงจูงใจ
สําหรับเด็กประถม (มรฎ.ลําปาง) 
2.0438 ลบ.
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัดการจัดการขยะ 
(ล้านตัน) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 

เป้า ผล  เป้า ผล(30 ก.ย. 60) เป้า 

ขยะมูลฝอยชุมชน 12.77 15.56 14.40 19.56 16.11 

ของเสียอันตรายชุมชน 0.058 64 ตัน 0.058 0.06 0.087 

มูลฝอยติดเชื้อ 0.050 0.049 0.043 0.043 0.048 

กระทรวง/หน่วยงาน 
ท่ีเสนอโครงการ 

ข้อเสนอ 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 95.0284 

* ปี 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งงบประมาณจัดการขยะของ อปท. ในแผนบูรฯ กระจายอ านาจ 1,655.6826 ล้านบาท
(ปี 2561 ส านักงานนโยบายและแผนฯ ได้รับงบจัดการขยะของ อปท. ในแผนบูฯ กระจายอ านาจ 1,304.0597 ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

   ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

มูลฝอยชุมชน (ร้อยละ) 60 65 70 75 80 

ของเสียอันตรายชุมชน (ร้อยละ) 15 20 25 30 35 

มูลฝอยติดเชื้อ (ร้อยละ) 90 95 ได้รับการจัดการทั้งหมด 
ภายในปี 63 

กากอุตสาหกรรมอันตราย (ร้อยละ) 80 90 ได้รับการจัดการทั้งหมด 
ภายในปี 63 

VOCs มีค่าไม่เกิน 

- มาบตาพุด จ.ระยอง (มคก./ลบ.ม.) 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 

ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- หน้าพระลาน จ.สระบุรี (ร้อยละ) 74 75 76 77 78 

- 9 จังหวัดภาคเหนือ (ร้อยละ) 86 87 88 89 90 

- กทม.และปริมณฑล (ร้อยละ) 98 98 98 98 98 

ตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 
64 

ปี 65 

โรงงานอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่เป้าหมาย
ด าเนินการด้าน CSR  

- รอ้ยละ 
20 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ  
30 

ยกระดับเมือง
อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศผ่านเกณฑ์ 
การพัฒนาฯ  

- ระดับ 2 
10 พท. 8 จว. 

ระดับ 2 
8 พท. 7 จว. 

ระดับ 3 
10 พท. 8 

จว. 

ระดับ3 
8 พท. 7 

จว. 

xx 

เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศพัฒนาเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

- 6 พื้นที่ xx xx xx 

จ านวนเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

- 65 แห่ง 71 แห่ง 76 แห่ง xx 

ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  
ตัวชี้วัด 3.1  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

แผนฯ 12 
เป้าหมายแผนฯ 12 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

แผนฯ 12 

ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ปี 62

ตัวช้ีวัด
แนวทาง 

ตัวช้ีวัด
แนวทาง

คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตดี 
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง   

ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรม 
ที่เปน็อนัตรายไดร้ับการจัดการอย่างถูกต้อง  

ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ  
และกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 65, 20, 95 และ 90 

ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ 
และกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 65, 20, 95 และ 90

1. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ

1. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน 
และมูลฝอยติดเช้ือ

2. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย

2. เพิ่มศักยภาพการจัดการ
กากอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นอันตราย

- ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 17.58 ล้านตัน/ปี 
- ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง0.1212 ล้านตัน/ปี 
- มูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 0.0532 ล้านตัน/ปี 
- ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 17.58 ล้านตัน/ปี 
- ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง0.1212 ล้านตัน/ปี 
- มูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 0.0532 ล้านตัน/ปี 

-  โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสูร่ะบบที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 9,000 โรงงาน/ป ี 
-  กากอุตสาหกรรมที่เป็อันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 1.56 ล้านตัน/ปี 
ปี’63=1.65 ล้านตัน/ปี  
ปี’64=1.74 ล้านตัน/ปี  

-  โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสูร่ะบบที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 9,000 โรงงาน/ปี
- กากอุตสาหกรรมที่เป็อันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 1.56 ล้านตัน/ปี
ปี’63=1.65 ล้านตัน/ปี 
ปี’64=1.74 ล้านตัน/ปี 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

เป้าหมายแผน
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรด์้านการจดัการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ข้อ 5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ผลสัมฤทธิ ์ ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพฒันาในระดับทีด่ีขึ้น มีคณุภาพสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นของประชาชน โดยการด าเนินงานของทุกภาคส่วน 

แผนหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาในสาขา
เป้าหมายหรือพ้ืนท่ีเป้าหมายมีการจัดท าการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental  

Assessment : SEA) 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเพ่ือน าไปสู่เมืองท่ีมีการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทาง 

แนวทาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
เป้าหมาย 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ     ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 จังหวัด 

กระทรวง/หน่วยงาน
ที่เสนอโครงการ

ข้อเสนอ 

จ านวน งบประมาณ 

หน่วยงาน/
งบประมาณ 
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เป้าหมายแผนฯ 12 

แผนฯ 12 

เป้าหมายแผน 
บูรณาการ/Outcome 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนฯ 12 

    แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ    

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1. สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ 1.1 ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 47 

3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริตให้สูงขึ้น  

แนวทาง 

ตัวชี้วัดแนวทาง 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งปม. ปี 62 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลสัมฤทธิ์ 
/Impact 

ภาคราชการมีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบดีขึ้น 

1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ 
ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้ในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมตา้นทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 

1.1.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 - ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดท ามาตรการ/แนวทางตามแผนแมบ่ทบูรณาการปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แล้วเสร็จ 
1.1.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-  ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน (ITA)  
ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ) 
1.1.2.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-  บุคคลและองค์กรธุรกิจที่มีการให้สินบนหรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหนา้ทีข่องรัฐในปีที่
ผ่านมาลดลง 

1.1.3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
- ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- จ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของภาครัฐลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 

61 62 63 64 
44   47 50  >50 
65 66 67 68 69 

 55 
70 71 72 73 74 

 60 
75 76 77 78 79 

 65 

1.1.1 ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เจ้าภาพ : ส านักงาน ก.พ. / ส านักงาน ป.ป.ช./กระทรวงศึกษาธิการ 

ต้นน ้ำ 
พัฒนำหลักสูตร

ก้ำหนดกระบวนกำรคิด 

กลำงน ้ำ 
การด าเนินการเพื่อ

สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ปลำยน ้ำ 
สร้ำงควำมร่วมมือและ

เครือข่ำย 

ต้นน ้ำ 
พัฒนำวิเครำะห์วำง

ระบบกลไก 

กลำงน ้ำ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไก สู่การปฏิบัติ 

ปลำยน ้ำ 
ลดกำรทุจริตในต้ำแหน่ง 

หน้ำท่ีและสินบนทุกรูปแบบ 

ต้นน ้ำ 
ปรับปรุงประสิทธภิำพ

กำรด้ำเนินคด ี

กลำงน ้ำ 
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรด้ำเนินคด ี

ปลำยน ้ำ 
สื่อสำรกำรรับรู้ผล

ของคดี 

ห่วงโซ่คุณค่า 

โครงการ/กิจกรรม 

1.1.2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เจ้าภาพ : ส านักงาน ก.พ.ร. / ส านักงาน ป.ป.ท./ส านักงาน ป.ป.ช. 

1.1.3  ปราบปรามการทุจริต 
เจ้าภาพ : ส านักงาน ป.ป.ช. / ส านักงาน ป.ป.ท. 

  ภาคราชการ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 
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แนวทาง 
1.1.1 ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึก ให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
เจ้าภาพ : ส านักงาน ก.พ. / ส านักงาน ป.ป.ช./
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.1.2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เจ้าภาพ : ส านักงาน ก.พ.ร. / ส านักงาน ป.ป.ท/ ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1.1.3  ปราบปรามการทุจริต 
เจ้าภาพ : ส านักงาน ป.ป.ช. / ส านักงาน ป.ป.ท. 

โครงการ/
กิจกรรม 

1. โครงการโรงเรียน/
ท้องถิ่นสุจริต (ศธ.) 
2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม (กพ.) 
ฯลฯ 

1. โครงการศึกษา
วิเคราะห์มาตรการ แนว
ทางการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน  
(ทุกหน่วยงาน) 
2. โครงการสัมมนา
จัดท ามาตรการ/
แนวทางตามแผนบูรณา
การป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ทุกหน่วยงาน) 
ฯลฯ 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต (หน่วยงานที่มี
หน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียน) 
2. โครงการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบ
ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
(หน่วยงานด้านการ
ปราบปรามการทุจริต) 
ฯลฯ  

ต้นน ้ำ 
พัฒนาหลักสูตร

ก าหนด
กระบวนการคิด 

กลำงน ้ำ 
การด าเนินการเพื่อ
สร้างวัฒนธรรม

องค์กร 

ปลำยน ้ำ 
สร้างความร่วมมือ

และเครือข่าย 

ต้นน ้ำ 
พัฒนาวิเคราะห์วาง

ระบบมาตรการ 
แนวทางกลไก 

กลำงน ้ำ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไก สู่การปฏิบัติ 

ปลำยน ้ำ 
ลดการทุจริตใน

ต าแหน่ง 
หน้าที่และสินบนทุก

รูปแบบ 

ต้นน ้ำ 
ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินคดี 

กลำงน ้ำ 
เพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินคดี 

ปลำยน ้ำ 
สื่อสารการรับรู้

ผลของคด ี

ห่วงโซ่
คุณค่า 

การเรียกรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐลดลง 

1. ปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการด าเนินคดี 
2. ยกระดับศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน 

พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการ
ปราบปราม 
การทุจริตเพื่อให้เกิด
การบูรณาการการ
ท างานตาม
รัฐธรรมนูญ  

สื่อสารการรับรู้ผล
ของคดี 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การก าหนดมาตรการ 
กลไก แนวทาง 
ข้อเสนอแนะ ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

การพัฒนายกระดับ 
ค่า ITA  

1. การพัฒนาระบบ
การรับรู้  
2. การปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ การป้องกัน 
การทุจริต  
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การสร้างคู่มือ
หลักสูตร/กรอบแนวคิด 

ทุกภาคส่วน
สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม 

เกิดเครือข่าย 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการ โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โครงการสร้างกลไก/มาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริต โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคดี 

1. โครงการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม - (ทุก
หน่วยงาน + ปปช. 
49 จังหวัด) 
2. โครงการฝึกอบรม
บุคลากร ผู้สอนวิชา
ต่อต้านการทุจริต 
(ศธ./
สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทุก
สังกัด) ฯลฯ  

1. โครงการจิตพอเพียง
ต้านทุจริต (ทุก
หน่วยงาน) 
2. โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 
2559-2564) (ทุก
หน่วยงาน) ฯลฯ  

1. โครงการบูรณาการความ
ร่วมกับหอการค้าไทย  (ป.ป.ช 
ส่วนกลาง) 
2. โครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)(กรม บ.ก/ 
ทุกหน่วยงาน) 
3. โครงการสร้างการรับรู้สิทธิ์
ในการป้องกันการทุจริตตาม
รัฐธรรมนูญ (กกต. กสม. มท.) 
4. โครงการให้ความรู้การ
ส่งเสริมให้นิติบุคคลป้องกันการ
ให้สินบน ตามมาตรา 123/5 
(ทุกหน่วยงาน) ฯลฯ 

1. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต  
2. โครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต  
3.. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมาตรฐานและ
กลไกก ากับติดตามการ
บริหารการด าเนินคดี
ทุจริตท้ังระบบ ฯลฯ 

1. โครงการพัฒนาสื่อ
สาธารณะเพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต  
(หน่วยงานด้านการ
ปราบปรามการทุจริต
ร่วมกับกรม
ประชาสัมพันธ์) ฯลฯ 

1. โครงการการ
ตรวจสอบประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
และป้องกันการ
ทุจริต (ทุก
หน่วยงาน) ฯลฯ 
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เป้าหมาย

แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 12

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที� 12 

เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที� 12 เป้าหมายที� 3 : คนไทยมกีารศึกษาทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานสากลและมคีวามสามารถ เรยีนรูด้ว้ยตวัเองอยา่งตอ่เนื�อง

ยทุธศาสตรท์ี� 1 : การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์

ยทุธศาสตรด์า้น : การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เทา่เทยีมและทัว่ถงึ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ตวัชี� วัดเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 12 
3.1 : ผลคะแนนสอบ PISA ในแตล่ะวชิาไมต่่�ากวา่ 500 
3.2 : การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื�อการอา่นหาความรูเ้พิ�มขึ�น
3.3 : การอา่นของคนไทยเพิม่ขึ�นเป็นรอ้ยละ 85 
3.4 : จํานวนแรงงานที�ขอเทยีบโอนประสบการณแ์ละความรู ้เพ ื�อขอรบัวุฒ ิปวช. และ ปวส. เพิ�มขึ�นเฉลี�ยรอ้ยละ 20 ต่อปี

ยทุธศาสตรท์ี� 3 ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน    

ขอ้ 3.2 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เทา่เทยีมและท ัว่ถงึ 
3.2.1 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เทา่เทยีมทั�วถึง

ตวัชี� วดัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 12 

ยทุธศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณ 

และ ประเดน็ขอ้ยอ่ย 

ภายใตยุ้ทธศาสตร ์

เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ เป้าหมาย : ผูเร้ยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาที�มคีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะ

และศกัยภาพในการประกอบอาชพี ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

ผลสมัฤทธิ� ผลสมัฤทธิ� : ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศึกษาดขีึ�นผูเร้ยีน และประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรู ้

สาํหรบัศตวรรษที� 21 มคีุณภาพ หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบคุคล สามารถพฒันาทกัษะชวีติ ทกัษะอาชพีไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง
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แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

 

เป้าหมาย : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ตัวชี�วัดที� 1 : อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ปี 2562 ดขีึ�นจากปีที�ผ่านมา หรอือยูไ่มต่ํา่กว่าอนัดบัที� 48 ในปี 2564  (งบประมาณ 7,733.9551 ลา้นบาท)

แนวทางที่�1 : พฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู ้เพื� อสรา้งคุณลกัษณะและทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21  (งบประมาณ 3,333.1071 ลา้นบาท) แนวทาง 

ตัวชี�วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

และ

โครงการ 

(Project 

Based)

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประมาณ 

2. รอ้ยละของนกัเรยีนระดบั

ป.3 ท่มีคีะแนนผลการทดสอบ

ความสามารถพ้นืฐานของผูเ้รยีน 
ระดบัชาติ (National Test : NT) 

มากกว่ารอ้ยละ 50 เพ่มิข้นึ (รอ้ยละ 3) 

2.1 ชดุโครงการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพ
การศึกษาใหมี้มาตรฐานเทยีบเท่านานาชาต ิ

(533.4669 ลบ.) 
- สพฐ. (519.3085ลบ.) 

1. พฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษาใหม้ี

มาตรฐานเทยีบเทา่นานาชาต ิ
- สป.(สช.) (2.1584 ลบ.) 

2. ประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั

- มท. (สถ.) (12.0000 ลบ.) 

3. ประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั

3.1 ชดุโครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาเด็กปฐมวยั (33) 
- สกศ. (6.5000 ลบ.) 
-สพฐ. (77.7802ลบ.) 
- สป.(สนย., สช., ศธภ. และศธจ.) (101.4876 ลบ.) 
- สนย., ศธภ. และศธจ. (60.0000 ลบ.) 
ขบัเคลื�อนการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยั ในระดบั
พื�นที� (ภาคและจงัหวดั) 

 - สช. (41.4876 ลบ.) 

พฒันาการจดัประสบการณก์ารเรยีนการสอนปฐมวยั

- สสวท. (68.2225 ลบ.) 
- มท. (สถ.) (17.0491 ลบ.) 

 - วชช. (1.3000 ลบ.) 

- มทร. ธญับรุ ี(1.2000 ลบ.) 

- มรภ. ธนบรุ ี(0.6847 ลบ.) 

- มรภ. ยะลา (9.2493 ลบ.) 

 - มรภ. รอ้ยเอด็ (4.4667 ลบ.) 

- มรภ.สรุาษฎรธ์านี (7.0983 ลบ.) 

- มรภ. ราชนครนิทร ์(1.0000 ลบ.) 

- มรภ.พระนครศรอียธุยา (0.1500 ลบ.) 

- มรภ.นครศรธีรรมราช (2.3432 ลบ.) 

- มรภ.สรุนิทร ์(12.5000 ลบ.) 

- ม.สวนดสุติ (23.0724 ลบ.) 

4. รอ้ยละของสถานศึกษา

ข ัน้พื�นฐานมคีุณภาพ 

ตาม เกณฑป์ระกนั 

คุณภาพ  (รอ้ยละ 80)

4.1 ชดุโครงการพฒันาระบบ 

การประเมินมาตรฐานและ 

การประกนัคณุภาพ การศึกษา 

(401.8521 ลบ.) 
- สพฐ. (368.9905 ลบ.) 

- สป. (สช.) (30.4616 ลบ.)     

- วธ. (สบศ.)(2.4000 ลบ.) 

งบประมาณ  533.4669 ลา้นบาท งบประมาณ 335.9040 ลา้นบาท 

ตัวชี�วดัแนวทาง 

เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 401.8521 ลา้นบาท 

- มรภ. พบูิลสงคราม (4.4683 ลบ.) 
- มรภ. รอ้ยเอด็ (6.0030 ลบ.) 
- ม. สวนดสุติ (3.5840ลบ.) 
- สจล. (30.2860 ลบ.) 

- ม. นครพนม (4.5274 ลบ.)

- มรภ.กาญจนบรุ ี(3.0859 ลบ.)

- มรภ.ภเูกต็ (2.3000 ลบ.)

- มรภ. ชยัภมิู (1.0308 ลบ.) 

- มรภ. ศรสีะเกษ (5.2975 ลบ.) 
- มรภ. เพชรบรุ ี(1.5400 ลบ.) 

- มรภ. ราชนครนิทร ์(1.0000 ลบ.)

- ม.สงขลานครทิน ์(1.6750 ลบ.) 
1.4 ชดุโครงการพฒันารูปแบบ/เครื่องมือสง่เสรมิ และ 
ประเมินคณุภาพผูเ้รยีนและคณุภาพการศึกษา 
(375.3699 ลบ.) 
- สทศ. (150.0000 ลบ.)

- สพฐ. (113.1042 ลบ.) 
- ม. เกษตรศาสตร ์(42.0000 ลบ.) 

- มจธ. (6.6400 ลบ.) 
 - สป. (สนย.) (60.8575 ลบ.) 

ประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็น

พลเมอืงของผูเ้รยีนทกุชว่งช ัน้

1.5  ชุดโครงการขับเคลื�อนมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื�อ 
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย (6.0000 ลบ.) 
- สกศ. (6.0000 ลบ.) 

1. รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื�นฐาน (O-NET) มากกวา่รอ้ยละ 50 ในแตล่ะวชิาเพิ�มขึ�น (รอ้ยละ 5)

งบประมาณ   2,061.8841 ล้านบาท (ยอดรวมของตัวชี�วดั) 

ลา้นบาท

3. รอ้ยละของนกัเรยีนปฐมวยัมคีุณภาพ

ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั (รอ้ยละ 85)

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั�วถึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ      

1.1 ชดุโครงการยกระดบัการจดัการเรยีนการสอน

ในสถานศึกษาข้นัพ ้นืฐานทกุสงักดัดว้ยสะเตม็ ศึกษา

(STEM Education) และสะตมีศึกษา (STEAM 

Education) (845.2686 ลบ.) 
1.1.1 สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 720.8421 ลบ. 
- สสวท. ( 70.5400 ลบ.) 
- สพฐ. (540.8368 ลบ.) 

สป. (สช.) (9.7513 ลบ.)
1. ขบัเคล่อืนการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศึกษา
(STEM Education) (4.6045 ลบ)

2. ส่งเสรมิการจดัหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์

ในโรงเรยีนเอกชน (5.1468 ลบ.)

- ม. กาฬสนิธุ ์(0.4440 ลบ.) 
- มรภ. นครราชสมีา(14.5479 ลบ.) 
- มรภ. พระนครศรอียธุยา(1.2555 ลบ.)      
- ม.นราธวิาสราชนครนิทร ์(1.0882 ลบ.) 
- มท. สรุนาร ี(20.0000 ลบ.) 
- มทร. ธญับรุ ี(0.8157 ลบ.) 

- ม.เกษตรศาสตร ์  (3.2018 ลบ.) 

- ม.มหาสารคาม  (10.0000 ลบ.)            

- มรภ. นครศรีธรรมราช  (5.4798 ลบ.) 

- มรภ. หมู่บ้านจอมบึง (1.5000 ลบ.)       

- มจพ.  (3.4360 ลบ.) 

- ม. ขอนแก่น (17.6780 ลบ.) 
 - ม. สงขลานครนิทร ์ (1.5441 ลบ.) 

- มรภ.เลย (1.0500 ลบ.) 

- ม. นครพนม (6.6730 ลบ.) 

- มรภ. กาญจนบรุี (5.0000 ลบ.) 

- มรภ. อบุลราชธานี (6.0000 ลบ.) 

1.1.2 สะตมีศึกษา (STEAM Education) 124.4265 ลบ. 

- ม. เชียงใหม่ (30.0000 ลบ.) 

- มรภ. อุตรดิตถ์  (3.5080 ลบ.)     
- มรภ. เพชรบูรณ์  (3.1000 ลบ.)   
- มรภ. นครสวรรค์  (5.0000 ลบ.)   
- มรภ. ราํไพพรรณี (0.8726 ลบ.) 

- ม. เกษตรศาสตร์ (0.3031 ลบ.) 
- มทร. อีสาน (25.4253 ลบ.) 
- มรภ. นครราชสีมา (14.7050 ลบ.) 
- มทร. ธัญบุรี (13.7800 ลบ.)  
- มรภ. สกลนคร  (5.0000 ลบ.) 

- มรภ. สรุนิทร ์(8.1676 ลบ.) 

- มรภ. รอ้ยเอด็ (7.0145 ลบ.) 

- มรภ. ยะลา  (1.9060 ลบ.) 

- วธ. (สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์) (5.6444 ลบ.) 

1.3 ชดุโคการพฒันาคณุภาพการศึกษาโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี�เลี�ยง (421.5337 ลบ.) 
- สกอ. (205.0000 ลบ.) 
- ม. ทกัษิณ (7.5000 ลบ.) 
- มทร.อสีาน (2.1484 ลบ.)
- ม. ศรนีครนิทรวโิรฒ (80.8515 ลบ.) 
 - ม. นเรศวร (0.7200 ลบ.) 
- สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(2.5000 ลบ.) 
- ม. เกษตรศาสตร ์(8.0006 ลบ.) 
- มรภ. อดุรธานี (3.5000 ลบ.) 
- ม. อบุลราชธานี (18.8700 ลบ.) 
- ม. มหาสารคาม (3.4195 ลบ.) 
- มรภ. นครศรธีรรมราช (2.3740 ลบ.) 
- มรภ. ลําปาง (8.4958ลบ.) 
- มรภ. สงขลา (0.5354 ลบ.) 

- ม. บูรพา (1.5000 ลบ.) 
- มรภ. ยะลา (1.1880 ลบ.)  
- มรภ. สรุนิทร ์(4.1326 ลบ.) 

- มรภ. กําแพงเพชร (6.0000 ลบ.) 

1.2 ชุดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-Net) ที�สอดคล้องกับบริบทพื�นที� (415.2717 ลบ.)
- ยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ทุกวิชา 
- สป. (ศธภ., ศธจ., สช.) (330.8366 ลบ.) 
- สป. (ศธภ., ศธจ.) (137.6976 ลบ.) 
TFE (Teams For Education)ื 101.4000 ลบ.)

Coaching Teams เพื�อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
(36.2976 ลบ.)

- สช. (193.1390 ลบ.) 
ยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-NET) 

(สช) (193.1390 ลบ.)

- มรภ. สวนสนุนัทา (10.9470 ลบ.) 
- มรภ.ธนบรุี (1.3290 ลบ,)
- มรภ.พบูิลสงคราม (3.0000 ลบ.)
- มรภ.เชียงราย (2.1950 ลบ.)
- มรภ. ศรสีะเกษ (3.3960 ลบ.) 
- ม.นราธวิาสราชนครนิทร ์ (7.0000 ลบ.) 
- มรภ. สรุาษฎรธ์านี (0.7520 ลบ.) 

- มรภ. สงขลา (0.7744 ลบ.) 

- มรภ. หมู่บา้นจอมบงึ (3.2519 ลบ.) 
- ม. มหาสารคาม (4.5857  ลบ.) 

- มรภ. นครสวรรค ์(4.0000 ลบ.) 

- ยกระดบัผลสมัฤทธ์ทิางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-Net) 

วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

- มรภ. ล าปาง (0.6818 ลบ.) 
- มรภ. รอ้ยเอด็ (6.4547 ลบ.) 
- มรภ. นครศรธีรรมราช (12.5820 ลบ.) 

- ม. นราธวิาสราชนครนิทร ์(1.8600 ลบ.)

- ยกระดบัผลสมัฤทธ์ทิางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-Net) 

ภาษา องักฤษ

- มรภ. พระนครศรอียธุยา (1.6079 ลบ.) 

- มรภ. เพชรบูรณ์ (0.6000 ลบ.) 

- มรภ. ศรสีะเกษ (2.1144 ลบ.) 

- ม. เกษตรศาสตร ์ (4.000 ลบ.) 

 - ม. นราธวิาสราชนครนิทร ์ (3.5117 ลบ.) 

- ม. เทคโนโลยสีรุนารี (10.0000 ลบ.) 
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แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เท่าเทยีมและทัว่ถงึ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

เป้าหมาย : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

ตวัชี�วดัที� 1 : อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ปี 2562 ดขีึ�นจากปีที�ผ่านมา หรอือยู่ไมต่ํา่กวา่อนัดบัที� 48 ในปี 2564   (งบประมาณ 7,733.9551 ลา้นบาท) (ต่อ) 

แนวทางที่ 2 : ผลติและพฒันากําลงัคนที่ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ   (งบประมาณ 4,400.8480 ลา้นบาท) แนวทาง 

ตวัช้ีวดั

เป้าหมาย

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

และ

โครงการ 

(Project 

Based)

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประมาณ 

1. รอ้ยละของผูเ้รยีนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บัการแนะ

แนวเสน้ทางการศึกษาต่อและเสน้ทางอาชพี 

ที�สอดคลอ้งกบัความถนดัของตนเอง (รอ้ยละ 80) 

1.1 ชดุโครงการพฒันาการจดัการศึกษาข้นัพื�นฐาน เพ่อืเตรยีมอาชีพ

และพฒันาสมรรถนะ เพ่อืการมีงานทํา (3,297.2962 ลบ.) 
- สป.(สช.) (2,426.1759 ลบ.) 

เสรมิสรา้งประสบการณอ์าชพี (Work Experience) 

- สพฐ. (846.1333 ลบ.) 

- ม. ศิลปากร (2.2990 ลบ.) 

- ม. เกษตรศ่าสตร ์ (18.4199 ลบ.) 

- ม. นเรศวร(1.5000 ลบ.) 

- มรภ. บรุรีมัย ์ (2.7681 ลบ.) 

1.2 ชดุโครงการทวศึิกษา  (264.9572 ลบ.) 

- สอศ. (261.9572 ลบ.) 

- มท.(สถ.) (3.0000 ลบ.) 

3.1 ชดุโครงการความรว่มมือยกระดบัทกัษะและสมรรถนะ 

(Skill level) ผูเ้รยีนและกาํลงัแรงงานใหมี้คณุภาพ

ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณุวฒุวิชิาชีพ และกรอบคณุวฒุ ิ

แหง่ชาติ (32.0394 ลบ.) 

- ม. ศิลปากร (14.1494 ลบ.) 

- สกศ. (4.8500 ลบ.) 

- สคช. (13.0400 ลบ.) 

งบประมาณ  3,562.2534 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัแนวทาง 

เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 838.5946 ลา้นบาท 

2.1 ชดุโครงการการผลติและพฒันาก าลงัคนระดบัอดุมศึกษาใหมี้สมรรถนะ 
ในสาขาที่ตรงตาม ความตอ้งการ ของผลติงานและการพฒันาประเทศรองรบั 

thailand 4.0 (282.5150 ลบ.) 

- สป. (ศธภ. 12) (3.2559 ลบ.) 

อบรมพฒันาคนหลกัสูตรระยะส ้นัดา้นอาชพี 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

เพ่อืรองรบัการพฒันาประเทศสู่ Thailand 4.0 

- สอศ. (138.0000 ลบ.) 

- สคพ. (33.3307 ลบ.) 

 - ม. สงขลานครนิทร ์(6.0000 ลบ.) 

-  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ (4.5000 ลบ.) 

- มจธ. (14.7044 ลบ.) 

- ม. ศิลปากร (16.7596 ลบ.)  

- ม. นครพนม (7.3667 ลบ.) 

- ม. แม่โจ ้(29.6957 ลบ.)  
- ม. เชียงใหม่ (15.5400 ลบ.) 

2. อนัดบัความคดิเหน็ต่อการตอบสนองความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัดขีึ�น ไมน่อ้ยกวา่ 2 อนัดบัจากปี 2561

2.1 ชดุโครงการการผลติและพฒันาก าลงัคนระดบัอดุมศึกษาใหมี้สมรรถนะใน

สาขาที่ตรงตามความตอ้งการ ของผลติงานและการพฒันาประเทศรองรบั 

thailand 4.0 (ต่อ) 

- มทร. ลา้นนา (6.0000 ลบ.) 

- มรภ. เลย (5.0000 ลบ.) 

- มจพ. (2.3620 ลบ.) 

2.2 ชดุโครงการยกระดบัการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา เพ่อืตอบสนอง

ความตอ้งการของภมิูภาค และมาตรฐานสากล (42.9578 ลบ.) 

- สอศ. (36.3670 ลบ.) 

- มจพ. (6.5908ลบ.) 

2.3 ชดุโครงการความรว่มมือการพฒันาทกัษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่อืสรา้งโอกาส

การสรา้งงาน  สรา้งอาชีพ  (481.0824 ลบ.) 

- สป. (ศธภ 1, ศธจ.) (259.2665 ลบ.)  

1. การพฒันาทกัษะและการศึกษาอาชพีเพ่อืการเรยีนรูต้ลอดชวีติที่สอดคลอ้ง

ความตอ้งการของตลาดแรงงานในพ ้นืที่ (ศธภ.1:  1.4550 ลบ.)

2. เสรมิสรา้งประสบการณท์กัษะภาษาองักฤษสู่ความม ัน่คงดา้นอาชพี

 (ศธจ.: 257.8115 ลบ.)

- สอศ. (175.2500 ลบ.) 

ุ- สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั (10.9406 ลบ.) 

- มรภ. นครศรธีรรมราช (8.9105 ลบ.) 

- มรภ.ธนบรุ ี(1.7148 ลบ.) 

- ม. แม่โจ ้(25.0000 ลบ.) 
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ตวัชี �วดัที� 3 : รอ้ยละของสถานศึกษาไดร้บัการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพื�อการศึกษา เพือ่ใหผู้เร้ยีนทกุกลุม่ ทกุวยัเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษา 

 และการเรยีนรูต้ลอดชวีติผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัไดท้กุท่ี ทกุเวลา (รอ้ยละ 85 ) (งบประมาณ 2,438.0142 ลา้นบาท) 

แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เทา่เทยีมและทัว่ถงึ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

เป้าหมาย : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุระดบั ทกุประเภทไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานวชิาชพีและสามารถ 

              ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพิ�มขึ�น (รอ้ยละ 80) (งบประมาณ 660.2072 ลา้นบาท) 

แนวทางที� 3 : พฒันาคุณภาพระบบการผลติและพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา (งบประมาณ 660.2072 ลา้นบาท)แนวทาง 

ตวัช้ีวดั

เป้าหมาย

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

และ

โครงการ 

(Project 

Based)

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประมาณ 

1. จ านวนผูบ้รรจเุขา้รบัราชการครู

ทีต่รงสาขาและภูมลิ  าเนา 

(รอ้ยละ 25 ของอตัราเกษยีณ) 

1.1 โครงการผลติครูเพ่อืพฒันาทอ้งถิ่น 
(328.5880 ลบ.) 

- สกอ. (328.5880 ลบ.) 

1.ผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่

2.1 ชดุโครงการเพิม่ประสทิธภิาพของโครงข่ายเพ่อืการศึกษาแหง่ชาต ิ

(NEdNet) เพื�อรองรบัการปฏรูิปการศึกษาตาม นโยบาย (1,736.1401 ลบ.) 

- สกอ. (460.0225 ลบ.) 

- สป. (37.2600 ลบ.) 

เปลี่ยนถา่ยระบบเครอืขา่ยจาก IPV4 ไปสู่ IPV6 ของเครอืขา่ย

การศึกษาแห่งชาต(ิNEdNet IPV6)(37.2600 ลบ)

- สพฐ. (515.8576 ลบ.) 

- สอศ. (723.0000 ลบ.) 

งบประมาณ  328.5880 ลา้นบาท งบประมาณ 1,736.1401 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัแนวทาง 

เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 331.6192 ลา้นบาท 

2.1 โครงการงานเครอืข่ายพฒันาวชิาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษา (144.0892 ลบ.) 

- ครุุสภา (144.0892 ลบ.)

เครอืขา่ยพฒันาวชิาชพีครูและบคุลากรทางการศึกษา

2.2 โครงการการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบการพฒันาครูผูช่้วยดว้ยการบูรณาการ

กบัระบบการผลติและการรบัรอง มาตรฐานวชิาชีพ (52.5300 ลบ.) 
- สป. (ก.ค.ศ.) (52.5300 ลบ.) 

การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบการพฒันาครูผูช่้วยดว้ยการบูรณาการกบัระบบการผลติ 

และการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพ

2.3 ชดุโครงการพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 

(135.0000 ลบ.) - ม. เกษตรศาสตร ์(135.0000 ลบ.)  

2. รอ้ยละของครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาทีเ่ขา้รบัการพฒันาใหเ้ป็นผูส้นบัสนุน

การเรยีนรู ้ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจผูใ้หค้ าปรกึษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทีก่  าหนดและสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได ้(รอ้ยละ 80) 

1.1 ชดุโครงการพฒันาเทคโนโลยรีะบบขอ้มูลดิจทิลัท ัง้ระบบเพือ่การศึกษา 

การบรหิารและการบรกิาร (701.8741 ลบ.) 

- สอศ. (125.2480ลบ.) 

- สพฐ. (121.7603ลบ.) 

- สกอ. (10.0000 ลบ.) 

- สป. (สช., กศน., ศทก. ก.ค.ศ.) (362.7352 ลบ.) 

- สช. (15.6500 ลบ.) 

พฒันาฐานขอ้มลูจดัเกบ็ทะเบยีนประวตันิกัเรยีนส าหรบัสถานศึกษาเอกชนแบบ Online 

เพ่อืการบูรณาการขอ้มลู 

 - กศน. (9.6106 ลบ.) 

พฒันาระบบบรหิารจดัการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

 - ศทก. (325.3820 ลบ.) 

1. พฒันาระบบฐานขอ้มลูผูไ้ดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนัระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ(8.9000 ลบ.)

2. พฒันาระบบงานทะเบยีนนกัเรยีน ครู และผูส้ าเรจ็การศึกษาในสถานศึกษา (6.8500 ลบ.)

3. บูรณาการฐานขอ้มลูดา้นการศึกษากลางของประเทศ (95.0000 ลบ.)

4. ระบบขอ้มลูผูรู้ห้นงัสอืและตดิตามเดก็ตกหลน่ (75.6320 ลบ.)

5. พฒันาระบบศูนยก์ลางการรบันกัเรยีนบรกิารอจัฉรยิะของกระทรวง(MOE Smart Services)

(37.0000 ลบ.)

6. พฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรบัการวางแผนการตดิตามผลการ

พฒันาการศึกษาในพ ้นืทและการตดัสนิใจ (62.0000 ลบ.)่ี

7. บูรณาการขอ้มลูการศึกษากบับตัรประจ าตวัประชาชนเพ่อืการใหบ้รกิารภาครฐั (40.0000 ลบ.)

- ก.ค.ศ. (12.0926 ลบ.) เพิม่ใหม ่

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ปฏรูิปการบรหิารงานบคุคลขา้ราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา

- ครุุสภา. (11.9000 ลบ.) 

จดัท าระบบฐานขอ้มลูผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษารองรบัการบูรณาการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

- วธ. (สบศ.) (8.0000 ลบ.) 

- มท. (สถ.) (5.3160 ลบ.) 

- กองทพับก (56.9146ลบ.) 

หนา้ 3

งบประมาณ 701.8741 ลา้นบาท 

แนวทางที� 4 : พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา (งบประมาณ 2,438.0142 ลา้นบาท)

1. จ านวนฐานขอ้มลูรายบคุคลดา้นการศึกษาของประเทศทีเ่ป็นปจัจบุนั สามารถ

เชื่อมโยงและใชป้ระโยชนข์อ้มลูระหวา่งหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 

(5 ฐานขอ้มลู)  

2. รอ้ยละของสถานศึกษามรีะบบอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดร้บัการพฒันา

ใหส้ามารถบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (รอ้ยละ 85 ) 
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แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เทา่เทยีมและทัว่ถงึ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

และประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการศึกษาท่�ี่มคีุณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึ พรอ้มท ัง้มทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

ตวัชี� วดัที� 4 : รอ้ยละของผูเร้ยีนและประชาชนที�ไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึการศึกษาข ัน้พื�นฐาน การศึกษาตอ่เนื่อง และการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพิม่ขึ�น (รอ้ยละ 80 เทยีบกบัค่าเป้าหมาย) (งบประมาณ 422.3172  ลา้นบาท)

แนวทางที่ 5: ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คีุณภาพใหเ้ท่าเทยีมและท ัว่ถงึ (งบประมาณ 422.3172 ลา้นบาท) แนวทาง 

ตวัช้ีวดั

เป้าหมาย

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

และ

โครงการ 

(Project) 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดัแนวทาง 

เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 64.9252 ลา้นบาท 

1.1 ชดุโครงการบูรณาการการแกป้ญัหาเด็กออกนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคนัในระดบัการศึกษาข้นัพ ้นืฐาน (64.9252 ลบ.) 

- สป. (ศธจ., สนย.) (49.9712 ลบ.) 

 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอด ชีวติ 
กจิกรรม สง่เสรมิและพฒันาการจดัการศึกษา (49.9712 ลบ.)

  - ศธจ. (48.1712 ลบ.) 

เพิ�มโอกาสเขา้ถงึการศึกษาของเดก็ดอ้ยโอกาส เดก็ออกกลางคนั และเดก็ตกหลน่ในรูปแบบทีเ่หมาะสม 

- สนย. (1.8000 ลบ.)

พฒันาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบทีเ่หมาะสมเพือ่ลดอตัราตอ่การออกกลางคนัของนกัเรยีน นกัศึกษาในระดบั

การศึกษาข ัน้พื�นฐานและระดบัการศึกษาสายอาชพี 

- สพฐ. (14.9540 ลบ.) 

1. อตัราการออกกลางคนัของผูเ้รยีนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานลดลง

- ระดบัประถมและมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย (สายสามญั) ลดลงเป็นรอ้ยละ 0.07

- ระดบัอาชวีศึกษา (ปวช.) ลดลงเป็น รอ้ยละ 13

2.1 ชดุโครงการยกระดบัคณุภาพศูนยเ์รยีนรูร้ะดบัต าบล/ชมุชน (323.3498 ลบ.) 

- สป. (กศน.) (278.3498 ลบ.) 

 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

1. ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี (86.6000 ลบ.)

2. ยกระดบัคุณภาพศูนยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติชมุชน (191.7498 ลบ.)

- สบร. (45.0000 ลบ.) 

2.2 ชดุโครงการพฒันาเครอืข่ายการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนและการเรยีนรูต้ลอดชีวติผ่านแหลง่เรยีนรูใ้นพ ้นืท่
ี
และชมุชน (27.8502 ลบ.)

- สวชช. (15.4502 ลบ.) 

- สกศ. (12.4000 ลบ.) 

2.3 ชดุโครงการพฒันาบคุลากร กลุม่ผูว้า่งงาน ผูพ้กิาร และผูมี้รายไดน้อ้ย เพ่
ื
อลดความเล่

ื
อมล ้าและสรา้งโอกาสทางอาชีพดว้ยการพฒันาอาชีพดา้นดิจทิลัสรา้งสรรค ์(6.1920 ลบ.)

- มจพ. (6.1920 ลบ.) 

หนา้ 4

งบประมาณ 357.3920 ลา้นบาท 

2. รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายไดใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูเ้พือ่การศึกษาทีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้ามารถจดักจิกรรมเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่ ีคุณภาพเพิม่ขึ้น

(รอ้ยละ 80 เทยีบกบัค่าเป้าหมาย)
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