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1. การเตรียมการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1.1 นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหำคม 2560 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี มอบ
นโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้กำรจัดท ำ
งบประมำณเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้ง ขับเคลื่อนเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 นโยบำยควำมมั่นคง
แห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล และแนวทำงจัดท ำงบประมำณตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2562 
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ รำยกำรเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นและกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำพื้นที่ระดับภำคประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 6 ภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก ภำคใต้ และภำคใต้ชำยแดน ซึ่งแต่ละภำคจะน ำยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เป็น
ยุทธศำสตร์หลักในกำรพัฒนำพื้นที่และได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชี้น ำเพิ่มเติม ทั้งใน มิติบูรณำกำร 
(Agenda) และมิติกระทรวง/หน่วยงำน (Function) เพือ่ให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำร
เสนอขอจัดสรรงบประมำณในภำค/พื้นที่อย่ำงเหมำะสมต่อไป 
 

นำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงระบบงบประมำณในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำว่ำ รัฐบำลได้ขอให้
ส ำนักงบประมำณปรับปรุงในเชิงโครงสร้ำงควบคู่กับส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร และให้จ ำแนกงบประมำณเป็น 6 กลุ่ม 
ประกอบด้วย งบกลำง งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครัฐ งบประมำณรำยจ่ำยกระทรวง/
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หน่วยงำน งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร งบประมำณรำยจ่ำยพื้นที่ และงบประมำณรำยจ่ำย
บริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ เพื่อให้สะท้อนค่ำใช้จ่ ำยที่มีลักษณะต้องจ่ำยเป็นประจ ำและ
ค่ำใช้จ่ำยที่มำจำกภำรกิจในเชิงยุทธศำสตร์ 

 

ส ำหรับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
นั้น นำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ จะเป็นจุดเริ่มให้เกิดกระบวนกำรวำงแผนระดับพื้นที่ ในส่วนภำค
แรกของยุทธศำสตร์จัดสรรฯ ซึ่งมีกำรน ำเนื้อหำของแผนพัฒนำภำค ตำมแผนฯ 12 มำบรรจุ
ไว้ ส่วนที่สองจะเป็นยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณพื้นที่ระดับภำค เปรียบเสมือน
ประเด็นช้ีน ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้ง จังหวัด และ อปท. น ำไปพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน แผนงำนบูรณำกำร แผนยุทธศำสตร์ และค ำของบประมำณ 
ซึ่งกำรท ำในลักษณะนี้ถือเป็นปีแรก จึงขอให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปคิดต่อว่ำในแต่ละพื้นที่ทั้ง
ในระดับภำค และระดับจังหวัด แต่ละหน่วยงำนจะวำงภำรกิจของตนเองอย่ำงไรให้ตอบสนอง
ทั้ง มิติ function agenda และ area 
 

 ทั้งนี้ ได้กล่ำวเน้นย้ ำเรื่องกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำคว่ำ ขอให้ทุกส่วนรำชกำรคิดหำ
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำพื้นที่ระดับภำคให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยกำรใช้จ่ำย
งบประมำณต้องเชื่อมโยงทั้งในมิติกระทรวง/หน่วยงำน (Function) มิติบูรณำกำร (Agenda) 
และมิติพื้นที่ (Area) และด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนอย่ำงแท้จริง รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงำน ทุกภำค ทุกจังหวัด  ทุกท้องถิ่น ที่ขอรับ
งบประมำณ ค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ จุดเน้นของรัฐบำล และกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำคอย่ำง
เคร่งครัด เพื่อท ำให้รัฐนำวำของประเทศขับเคลื่อนไปในทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน คือ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง  
 

1.2 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  นำยสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ได้กล่ำวถึงแนวทำงกำร 

จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีสำระส ำคัญ ดังน้ี 
 หลักกำรส ำคัญของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 1.น ำแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีทั้ ง 6 
ยุทธศำสตร์มำก ำหนดเป็นกรอบโครงสร้ำงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ 
 2.ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯให้ถูกต้อง ชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
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 3.น ำยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่ฯของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ที่
มีกำรก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรมให้ชัดเจน 
 4.ก ำหนดยุทธศำสตร์ชี้น ำเพื่อเป็นทิศทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำในแต่ละพื้นที่
ระดับภำคเพื่อให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรเสนอขอจัดสรรงบประมำณลงในแต่ละ
ภำค/พื้นที่อย่ำงเหมำะสม 
 

 โดยยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย 25 แผนงำนยุทธศำสตร์ 18 แผนงำนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ 6 แผนงำน
บูรณำกำรเชิงพื้นที่ 6 แผนงำนพื้นฐำน และ 3 แผนงำนรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ รวม
ทั้งสิ้น 58 แผนงำน และมีกลไกกำรพัฒนำภำคเพื่อบูรณำกำรงบประมำณ 3 มิติ โดยมี
เป้ำหมำยส ำคัญของกำรพัฒนำในแต่ละภำคดังนี้  

1. ภำคเหนือ  “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง” 
2. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง” 
3. ภำคกลำง “ฐานเศรษฐกิจชั้นน า” 
4. ภำคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นน า” 
5. ภำคใต้อ่ำวไทย – อันดำมัน  “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย” 
6. ภำคใต้ชำยแดน  “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง” 

(รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 
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 5 
คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       

 
        
       
1.3 แนวคิดงบประมาณแบบบูรณาการ : การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการพัฒนา  
      ค ำว่ำ “บูรณำกำร” เป็นแนวทำงพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย  เนื่องจำกยุทธศำสตร์ของประเทศหลำยเรื่องมักเป็นเรื่อง
ใหญ่ที่มีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องอำศัยหลำยหน่วยงำนในหลำยกระทรวงด ำ เนินกำรเพื่อให้
บรรลุผลตำมที่ก ำหนด อำทิ กำรลดปัญหำควำมยำกจน กำรจัดกำรน้ ำกำรจัดกำรที่ดิน และ
กำรด ำเนินกำรตำมกรอบประชำคมอำเซียน  ดังนั้น กำรบูรณำกำรนโยบำยและงบประมำณ
เพื่อไม่ให้เกิดกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยำกร  จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรที่
จะท ำให้ยุทธศำสตร์ของประเทศบรรลุผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

งบประมำณเชิงบูรณำกำรในควำมหมำยนี้ หมำยถึง “งบประมาณที่จัดสรรให้กับ
แผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานท างานร่วมกัน   โดยอาจเป็นงานตามมิติยุทธศาสตร์ซึ่ง
กระทรวง และส่วนราชการมีการ บูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการท างานร่วมของ
หน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการ



 6 
คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และท าให้ผลลัพธ์มี
คุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างท า” 
 

กำรบริหำรงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรมีสองแนวคิดที่ส ำคัญคือ แนวทำง
แบบรำชกำร  (government approach) กับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร  (governance 
approach) กำรบริหำรงำนตำมแนวทำงแบบรำชกำรเป็นกำรบริหำรจำกบนลงล่ำง  (top-
down approach) มีกำรใช้กฎระเบียบในกำรควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลำกร
และสถำบัน กำรท ำงำนอำศัยโครงสร้ำงแบบรำชกำรเป็นหลัก ซึ่งเป็นกำรแบ่งโครงสร้ำงตำม
หลักกำรแบ่งตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  (functional classification) หรือตำมภำรกิจที่    
แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบ โดยรับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำตำมโครงสร้ำง แต่ละส่วนรำชกำร
จะรับผิดชอบในกำรผลิต/จัดหำผลผลิตตำมภำรกิจของตนเป็นหลัก 

 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเป็นแนวทำงกำรบริหำรงำนภำครัฐที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำก
เดิมคือ จำกกำรใช้อ ำนำจครอบง ำมำเป็นกำรสร้ำงเสริมพลัง (empowerment) ซึ่งถือเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงจำกแนวทำงแบบรำชกำรมำเป็นรัฐบำลที่เน้นกำรประสำนงำนเชื่อมโยง  
(joined-up government) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเป็นแนวทำงที่มองควำมสัมพันธ์ของ
สังคมมีควำมซับซ้อนมำกขึ้นในลักษณะเป็นเครือข่ำยมำกกว่ำสำยกำรบังคับบัญชำ 
(network-oriented polity) และมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรก ำหนดนโยบำย  
 

โดยบทบำทของรัฐจะเปลี่ยนไปจำกผู้ก ำหนดนโยบำยมำเป็นผู้สนับสนุนให้ภำคส่วน
ต่ำง ๆ      เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่วมก ำหนดนโยบำย บทบำทของรัฐบำลเน้นในด้ำนกำร
ประสำนงำนและกำรก ำกับดูแล (coordination and steering) มำกกว่ำ โดยสรุป          แนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแนวคิดกำรบูรณำกำร  ซึ่งเน้นกำร
ประสำนมิติต่ำง ๆ ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อช่วยให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนกันในกำรก ำหนดแผน
และด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยด้ำนนโยบำย 
 

ส ำหรับงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนเชิงยุทธศำสตร์   ซึ่งเป็นระบบงบประมำณที่
ส ำนักงบประมำณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่เน้นหน้ำที่ในกำรวำงแผนและกำรจัดกำร  ซึ่งมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อท ำให้ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์/นโยบำยที่รัฐบำลก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และ
เนื่องจำกกำรบริหำรงำนภำครัฐในปัจจุบันมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยกำรบูรณำกำรหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อระดมควำมรู้และทรัพยำกรมำใช้ในกำรแก้ปัญหำและวิกฤติให้
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ทันกับเวลำหรือใช้ส ำหรับกำรพัฒนำ  กำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำรจ ำเป็นต้องอำศัยกำร  
บูรณำกำรด้ำนแผนงำนในระดับต่ำง ๆ จำกระดับประเทศลงไปสู่ระดับหน่วยงำน ทั้งในระดับ
แนวดิ่งและแนวรำบ โดยมีงบประมำณเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะท ำให้แผนงำนเหล่ำนี้เป็นไปได้
ในทำงปฏิบัติ   งบประมำณจะมีบทบำทช่วยในกำรบูรณำกำรโดยผ่ำนแผนงบประมำณ     
เชิงบูรณำกำร  

 

แผนงบประมำณเชิงบูรณำกำรเป็นแผนซึ่งก ำหนดมำจำกนโยบำยที่มีควำมส ำคัญ
เร่งด่วนของรัฐบำลที่จ ำเป็นจะต้องมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะ
ท ำให้เกิดกำรประสำนกิจกรรมของหลำยกระทรวงในกำรด ำ เนินกำรร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
ภำรกิจร่วมกัน ดังนั้น แผนงบประมำณเชิงบูรณำกำรจึงเป็นเครื่องมือที่ก ำหนดทิศทำงกำรบูร
ณำกำร ประเด็นกำรบูรณำกำร เป้ำหมำยและตัวชี้วัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกลไกกำร
ด ำเนินงำน  
 

2. แนวทางการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตวัชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
           2.1 แนวคิดที่ใช้ในการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1.1 แนวคิดแบบการบริหารองค์รวม (Holistic ideology) 
 

ค ำว่ำ “องค์รวม” (Holistic ideology) หมำยถึง แนวคิดในกำรท ำควำมเข้ำใจ
ปรำกฏกำรณ์ หรือ สิ่งต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมด (ปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอก) ที่ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์หรือสิ่งนั้น ๆ และพิจำรณำถึงควำมเชื่อมโยงและกำรสอด
ประสำนกันในทุกๆส่วนขององค์ประกอบน้ัน  

อีกค ำหนึ่งที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกันคือ “บูรณาการ” (Integration) ที่หมำยถึง 
กำรท ำให้สมบูรณ์ คือ ท ำให้หน่วยย่อย ๆ ที่มีควำมสัมพันธ์กันร่วมกันท ำหน้ำที่อย่ำงผสม
ก ล ม ก ลื น เ ป็ น อ ง ค์ ร ว ม ห นึ่ ง เ ดี ย ว ที่ มี ค ว ำ ม ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์ ใ น ต น เ อ ง 
อีกนัยหนึ่ง ค ำว่ำ “องค์รวม” น่ำจะสอดคล้องกับค ำว่ำ ควำมคิดเชิงระบบ ( System 
approach ) ซึ่งหมำยถึง สิ่งต่ำง ๆ ที่รวมกันและต่ำงท ำหน้ำที่ของตนเองอย่ำงมีระเบียบ โดย
ส่วนประกอบหรือปัจจัยต่ำง ๆ ของระบบมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  
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2.1.2 แนวคิดการเชื่อมโยงและการประสานแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร ์

แนวคิดกำรเชื่อมโยงและประสำนแผนงำนในกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร
เชิงยุทธศำสตร์ ได้น ำหลักกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร เป็นเครื่องมือจัดสรร
ทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ โดยส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงำนท ำงำนร่วมกันในลักษณะ
ประสำนเชื่อมโยงแบบเครือข่ำย มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบองค์รวม โดยใช้กลไกของ
งบประมำณในกำรแสดงควำมเชื่อมโยงอย่ำงบูรณำกำร สะท้อนภำรกิจส ำคัญ โดยค ำนึงถึง
หลักประหยัดและควำมคุ้มค่ำ และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ  
 

กำรจัดกำรงบประมำณในเชิงบูรณำกำร โดยใช้กระบวนกำรงบประมำณเป็นเครื่องมือ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเป็นไป
อย่ำงส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่ำงสมดุล มีกำรรวบรวมรำยจ่ำยในลักษณะองค์
รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงขึ้นกว่ำกำรด ำเนินภำรกิจอย่ำงเป็นอิสระจำกกัน และมีหลักกำร
หรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำร คือ หน่วยงำนเจ้ำภำพ  มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด ขอบเขตงำน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และงบประมำณเชิงบูรณำกำรโดย 

- เน้นกำรจัดท ำเป็น Project Based หรือไม่ต่ ำกว่ำระดับโครงกำรที่เกีย่วข้องและ
สนับสนุนเป้ำหมำยเชิงบูรณำกำร  

- โครงกำร/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีควำมเป็นไปได้ และคุ้มค่ำ  
- โครงกำร/กิจกรรม เมื่อบูรณำกำรแล้วมีเอกภำพประสำนสอดคล้องและสนับสนุนซึ่ง

กันและกัน ไม่ซ้ ำซอ้น  
- โครงกำร/กิจกรรม เมื่อบูรณำกำรแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นน ำไปสู่ผลส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยกำรบูรณำกำรที่สูงกว่ำ  
  

2.1.3 แนวคิดการก าหนดตัวช้ีวัด (Indicators)  
ขั้นตอนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรประเมินผล  คือ กำรก ำหนดตัวชี้วัด 

(Indicators) ซึ่งหำกในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว จะ
ส่งผลให้กำรประเมินผลมีควำมชัดเจน ตั้งแต่ระดับปัจจัยน ำเข้ำที่เป็นทรัพยำกรซึ่งน ำมำใช้ใน
กำรด ำเนินงำนของโครงกำร เช่น งบประมำณ บุคลำกร/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
โครงกำร และผู้รับบริกำร/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของโครงกำร โดยวัดทั้งเชิง
ปริมำณและคุณภำพ ผลลัพธ์ที่ได้เบื้องต้น เช่น มีผู้ใช้บริกำร หรือได้รับประโยชน์จำกกำร
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ให้บริกำรของโครงกำรมำก/น้อย แค่ไหน อย่ำงไร รวมถึงควำมสอดคล้องและกำรบรรลุ
เป้ำหมำย/วัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ อย่ำงไร เป็นต้น  

 

ในทำงปฏิบัติกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสมที่จะใช้ในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร
เป็ น เ รื่ อ งที่ ค่ อนข้ ำ งย ำก  ซึ่ ง จ ำกคู่ มื อ ชื่ อ ว่ ำ  “A Handbook for Planning Impact 
Assessment” (ILOEVAL, 2005) ได้แบ่งระดับของกำรประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ  

1. ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) : เงินทุนหรืองบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และ 
วัตถุดิบต่ำงๆ ที่เป็นทรัพยำกรจ ำเป็นที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย  

2. ผลผลิต (Outputs) : ผลผลิตที่ได้ ทั้งสินค้ำและบริกำร ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้ 
จำกกำรด ำเนินงำน เช่น กำรจัดท ำคู่มือ กำรเผยแพร่ผลงำน เป็นต้น  

3. ผลลัพธ์ (Outcomes) : เปรียบได้กับควำมส ำเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลำง 
ที่ได้จำกผลผลิตซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อเป้ำหมำยใน
ระยะยำวต่อไป  

4. ผลกระทบ (Impact) : เปรียบเสมือนควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยสุดท้ำยใน 
ระยะยำว ซึ่งรวมถึงผลกระทบอื่นที่เกิดขึ้นโดยไม่คำดคิดทั้งทำงบวกและทำงลบอีกด้วย 
 

2.1.4 แนวคิดการก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จที่ดี ควรประกอบด้วย  
1. สำมำรถวัดผลได้เป็นรูปธรรม มีควำมชัดเจน โดยมีกำรระบุเป็นค่ำของ      

ตัวเลขที่ชัดเจน 
2.สะท้อนให้เห็นควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนอย่ำงแท้จริง และสำมำรถแสดง 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้ 
3. เป็นที่เข้ำใจตรงกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย 
4. เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุน เป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร แนวทำง 

แผนงำนบูรณำกำร ในระดับต่ำงๆ 
5.วัดผลได้ถูกต้องตำมระดับ (เป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติ ฉบับที่ 12/เป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร/แนวทำงแผนงำนบูรณำกำร)ที่ต้องกำรวัด 
6. มีควำมครอบคลุมภำรกิจตำมแผนงำนบูรณำกำรอย่ำงครบถ้วน 

         7. ควำมส ำเร็จในกำรวัดในแต่ละระดับ “สมควร” เทียบเคียงกับมำตรฐำน 
ตัวช้ีวัดระดับชำติ / สำกล ได ้
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 2.2 ความเชื่อมโยงของร่างกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ป ี(2560 – 2579) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) 

 

ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) จะเป็นกรอบกำรด ำเนินงำน
ที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรจัดท ำนโยบำยและกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐบำล โดยได้มีกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศใน 3 เป้ำหมำยได้แก่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 6 ด้ำนได้แก่ 1.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 4.
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 5. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 

จำกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ที่ส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศในระยะยำว 5 ปี  ก ำหนดระยะเวลำที่ต้องด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย และ
ตัวชี้วัดกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล ให้สอดคล้องกับ ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี ข้ำงต้นในลักษณะของการถ่ายระดับ (Cascade) จากยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี  (รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 

 โดย แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) จะมี
จุดเน้นที่สอดรับและเชื่อมโยงจำกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) 
ลงสู่แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในสำระส ำคัญของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของแผนที่ส ำคัญ ดังน้ี  

เป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
1. คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมมีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
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5. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัยโปร่งใส ตรวจสอบได้  
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 

6. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี 
และเพิ่มควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย 

 

 จำกเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดควำมเชื่อมโยงจำกเป้ำหมำย 
และถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติเพื่อขับ เคลื่อนให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ใน 10 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4. ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง 
6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10.ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 

 

ซึ่งกรอบยุทธศำสตร์จ ำนวน 10 ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวจะเป็นกรอบในกำรจัดสรร 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีที่ส ำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยต้องด ำเนินกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงจำก ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนแม่บทต่ำงๆ
ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลักธรรมภิบำล
ด้วย อันจะน ำไปสู่กำรเป็นพลังผลักดันร่วมกันอย่ำงบูรณำกำรในกำรที่จะท ำให้ประเทศเกิด
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป 
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 2.3 ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  
 
 ควำมเชื่อมโยงจำกกรอบยุทธศำสตร์และแผนระดับชำติ กับงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ีจะเป็นกำรถ่ำยทอดภำรกิจจำกระดับนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติ อย่ำงเป็นกระบวนกำร
ตั้งแต่ กำรก ำหนดร่ำงกรอบยุทธศำสตรช์ำติระยะ 20 ปีถ่ำยทอดลงสู่แผนระดับชำติระยะยำว 
ได้แก่ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (2560 – 2564) แผนปฏิรูป 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนหลักอื่นๆของหน่วยงำน โดยกำรถ่ำยทอด
ลงสู่กำรก ำหนดเป้ำหมำยระยะ 1 ปี ได้แก่ กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง และ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ซึ่งมีจุดเน้นใน 5 ลักษณะ ได้แก่ 1.เป้ำหมำยแผนปฏิบัติ
รำชกำรกระทรวง / กรม (Function) 2.เป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร/แผนยุทธศำสตร์ 
(Agenda) 3.เป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท. (Area) 4.เป้ำหมำยงบ
กลำง 5.เป้ำหมำยแผนบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ ซึ่งทั้ง 5 ลักษณะที่เป็นจุดเน้นจะเป็นกำร
ขับเคลื่อนจำกระดับนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรจัดสรรงบประมำณที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในระดับพื้นที่ และประเทศชำติและประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำรของ
ภำครัฐผ่ำนกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยระยะ
ยำวและระยะปำนกลำงที่ก ำหนด กรอบงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว 20 ปี 
(Long - Term Fiscal Framework : LTFF) กรอบงบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ระยะปำนกลำง 5 ปี (Medium - Term Fiscal Framework : LTFF) และ ยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยมีตัวช้ีวัดคอยวัดผลควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนใน
แต่ละระดับจำกระดับยุทธศำสตร์ ลงสู่ระดับปฏิบัติ เช่นเดียวกัน 
 จำกเหตุผลส ำคัญข้ำงต้น กำรจัดสรรงบประมำณจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญมำกที่
จะต้องจัดสรรงบประมำณเพื่อมุ่งเน้นเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ในระยะยำว ระยะปำนกลำง 
และระยะ 1 ปี ตำมกรอบกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเพื่อให้เกิดกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มี
ประสิทธิภำพ มีควำมประหยัด มีควำมคุ้มค่ำ ส่งผลให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ที่
ก ำหนดไว้  
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2.4 ความหมายของค าส าคัญ (Key Word) ในแผนงานบูรณาการ 

ค าส าคัญ (Key Word) ค าอธิบาย 
เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ 

ร ะบุ ถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ สด งถึ ง ผลประ โ ยชน์ ที่ มี ต่ อ
กลุ่มเป้าหมาย(ประชาชน/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
จากแนวทางการด าเนินงาน ตามภารกิจของกระทรวง / 
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยสอดคล้องกับ 
เป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 
12 แผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงำน และเชื่อมโยงไปสู่ 
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี หรือนโยบำยรัฐบำล 

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงาน 
บูรณาการ 

เ ป็ นดั ชนี ชี้ วั ดค ว ำมส ำ เ ร็ จ ท่ี แสดงถึ ง ผลประ โยชน์ ท่ี
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่ำงกระทรวง 
(Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงำนบูรณำกำรให้เกิดผลส ำเร็จ 
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ
และหรือคุณภำพ ระยะเวลำบรรลุควำมส ำเร็จ ท่ีชัดเจนได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมท้ังเทียบเคียงกับมำตรฐำนตัวชี้วัด
ระดับชำติ / สำกล ได้ 

แนวทางแผนงานบูรณาการ 
 
 
 

ระบุถึงวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกระทรวง/
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรท่ีจะส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำรโดยมีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัด /ตัวชี้วัดร่วมของแผนงำน
บูรณำกำร  

ตัวชี้วัดแนวทาง เป็นดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีจะ
ควบคุมก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของแนวทำงท่ีตอบสนอง
เป้ำหมำย    แผนงำนบูรณำกำร และสำมำรถวัดผลได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม 

 
ค าอธิบาย 
2.4.1 เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ 

 หมำยถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงำนต้องกำรให้เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร ที่ระบุถึง
จุดมุ่งหมำยและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ20ปี (2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณที่ก ำหนดในแต่ละปีงบประมำณ 
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ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้จำก ผลส ำเร็จของแนวทำง หรือโครงกำรที่ส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนอื่นได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และประสำนควำมร่วมมือกัน
อย่ำงบูรณำกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือ
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมหรือก ำหนดข้ึนใหม่ในระหว่ำงปีแล้วแต่กรณี 

 การก าหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ (ผลลัพธ์) ควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
1. แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่รับผิดชอบ และหน่วยงำนต้องกำร

ให้เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร ซึ่งเกิดขึ้นจำกผลส ำเร็จตำมแนวทำง หรือ โครงกำร ภำยใต้กำร
ก ำกับของหน่วยงำนเจ้ำภำพอย่ำงสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

2. ต้องสอดคล้องและมีควำมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สำมำรถถ่ำยทอดควำม
เชื่อมโยงจำกร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ20ปี (2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  นโยบำยส ำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบำล และยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ ได้อย่ำงชัดเจน 

3. ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภำรกิจของหน่วยงำนตำมกฎหมำยปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำม
นโยบำยรัฐบำลที่ได้รับมอบหมำย 

4. ควรระบุระยะเวลำกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ หรือ ระยะเวลำสิ้นสุดของแผนงำน 
บูรณำกำรด้วย 

5. มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้ และมีควำมเข้ำใจตรงกัน
ระหว่ำงเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำร และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้ในทิศทำง
เดียวกัน 
 

2.4.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 
เป็นดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับซึ่งควรเป็น

ตัวชี้วัดหลัก หรือ ตัวชี้วัดร่วมระหว่ำงกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงำนบูรณำ
กำรให้เกิดผลส ำเร็จ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและหรือ
คุณภำพ ระยะเวลำบรรลุควำมส ำเร็จ ที่ชัดเจนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับ
มำตรฐำนตัวช้ีวัดระดับชำติ / สำกล ได้ 

 

2.4.3 แนวทางแผนงานบูรณาการ 
ระบุถึงกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน หรือวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกระทรวง/

หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยแผนงำน
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บูรณำกำรโดยมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัด /ตัวชี้วัดร่วมของแผนงำนบูรณำกำร  
โดยแนวทำงแผนงำนบูรณำกำรควรมีควำมชัดเจนเพียงพอที่จะส่งผลควำมส ำเร็จไปสู่
เป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร 
 

2.4.4 ตัวชี้วัดแนวทาง 

เป็นดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่จะควบคุมก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของแนวทำงที่ตอบสนองเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร และสำมำรถวัดผลได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม 

2.4.5 โครงการ   
 หมำยถึง ผลผลิตของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นที่จัดท ำขึ้นเพื่อให้
เกิดกำรให้บริกำรทั้งในรูปแบบของกำรให้บริกำรโดยตรง หรือโดยกำรใช้วัตถุสิ่งของหรือ
สิ่งก่อสร้ำง เพื่อน ำไปใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน องค์กรภำยนอกส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐนั้น โดยมีกำรก ำหนด เป้ำหมำย ระยะเวลำ และวงเงิน
งบประมำณของโครงกำรที่แน่นอน 
 

 ทั้งนี้ ในลักษณะของแผนงำนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ได้ก ำหนดโครงกำรในลักษณะ
ของ Project  Based ที่จะน ำส่งควำมส ำเร็จไปที่แนวทำงของแผนงำนบูรณำกำร และ
ควำมส ำเร็จของแนวทำงจะน ำส่งควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำรอย่ำงเป็น
ระบบ ดังน้ัน ควำมส ำคัญของกำรก ำหนดโครงกำรลักษณะดังกล่ำว มีข้อสังเกตส ำคัญ ดังน้ี 
 

ประเด็นที่แตกต่าง โครงการ(Projects) งานประจ า(Operations) 
1.ขอบข่ำยของงำน (Scope) มีลั กษณะเป็น พิ เศษเป็ น เอก เทศ 

(Unique) ช่วยให้งำนประจ ำดีขึ้น 
เป็นงำนที่ต้องกระท ำซ้ ำๆกันไปทุก
วัน (Repetitive) 

2.เวลำ (Time) มีกรอบของระยะเวลำเริ่มต้นและ
สิ้นสุดที่แน่นอน (Finite) 

เป็นงำนที่ ต้ องกระท ำ ไปตลอด 
(Eternal) 

3.กำรเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น 
(Change) 

มีกำร เปลี่ ยนแปลงอย่ ำ งรวด เร็ ว
(Revolutionary) 

มีลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป (Evolutionary) 

4.แนวโน้มที่เกิดขึ้น (Trend) มีกำรสร้ำงสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดดุลยภำพ 
(Disequilibrium)ในองค์กำร 

เป็นงำนที่ก่อให้เกิดซึ่งดุลยภำพขึ้น
ภำยในองค์กำร (Equilibrium) 

5.ทรัพยำกร (Resources) ทรัพยำกรมีจ ำกัด เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ใช้
แล้วมีโอกำสจะหมดไป (Transient) 

จะต้องมีทรัพยำกรสนับสนุนอยู่
ตลอดเวลำในกำรท ำงำน (Stable) 

6.วัตถุประสงค์ (Objectives) เพ่ือก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมขึ้นใน
องค์กำร (Unbalanced) 

เพ่ือก่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมขึ้นใน
องค์กำร (balanced) 
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7 . ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม / บ ริ บ ท 
(Context) 

ค่ อ น ข้ ำ ง ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ มี ก ำ ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ ำ ง ฉั บ พ ลั น 
(Flexibility) 

ค่อนข้ำงคงที่และมีเสถียรภำพสูง 
(Stability) 

8.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Results) มุ่งไปสู่ประสิทธิผล
(Effectiveness)มำกกว่ำประสิทธิภำพ 

มุ่งผลของกำรท ำงำนส่วนใหญ่ไปสู่
ประสิทธิภำพ (Efficiency) 

9.ทีมงำน (Team) เ น้ น เ ป้ ำ ห ม ำ ย ( Goals) ข อ ง ง ำ น
มำกกว่ำภำระหน้ำที่  

เน้นบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(Roles) มำกกว่ำเป้ำหมำย 

10.ลั กษณะของก ำ รท ำ ง ำ น 
(Styles) 

ท ำงำนภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่
แน่นอน (Risk/Uncertainty) 

ท ำ ง ำ น โ ด ย ใ ช้ ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์  
(Experience)ที่ไม่เสี่ยง 

 

  
 ทั้งนี้ จำกแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีที่ผ่ำนมำ ได้อธิบำยถึงกำรจัดท ำ
งบประมำณในลักษณะ Project  Based ดังน้ี 
 1.ข้อมูลของโครงกำรที่สมบูรณ์ครบถ้วน (เน้นข้อมูลเชิงคุณภำพ/ทั้งต้นทำง/กลำง
ทำง/ปลำยทำง) 
 2.เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ (เน้นควำมส ำคญั
ของยุทธศำสตร์ นโยบำยเร่งด่วน/ส ำคัญของรัฐบำล และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ) 
 3.มีต้นทุนโครงกำรที่เหมำะสม ประหยัด และไม่ซ้ ำซ้อน (เน้นกำรบูรณำกำร
โครงกำร) 
 4.มีวิธีกำรที่ชัดเจนน ำไปปฏิบัติได้ มีประสิทธิภำพ และมีควำมพร้อม (เน้นศักยภำพ
ของบุคลำกร เทคโนโลยี รูปแบบ และสถำนที่) 
 
 

 โดยในเอกสำรแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ได้ให้
ควำมส ำคัญของกำรก ำหนดโครงกำรในลักษณะดังกล่ำว และได้อธิบำยและก ำหนด
ควำมหมำยของ แผนงานยุทธศาสตร์ ว่า เป็นแผนงานที่ด าเนินภารกิจตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้การจัดท าเป็นลักษณะ Project  Based มีที่มาของโครงการ 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นต้น 
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2.4.6 กิจกรรม หมายถึง กระบวนการน าส่งผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมหลัก 
  1.1 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรน ำส่งผลผลิต/โครงกำร 
  1.2 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่น 
 2. กิจกรรมรอง หมำยถึง กิจกรรมในกำรจัดท ำและส่งมอบผลผลิต/บริกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น เพื่อสนับสนุนให้กำร
ด ำเนินกำรกิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตำมหน่วยงำนรองที่ท ำหน้ำที่
สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง 
 3. กิจกรรมสนับสนุน หมำยถึง กิจกรรมอ ำนวยกำรภำยในส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นให้สำมำรถจัดท ำและส่งมอบผลผลิต/บริกำร โดยตรงแก่
ผู้รับบริกำรภำยนอก ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตำมหน่วยงำนสนับสนุนที่ท ำหน้ำที่สนับสนุนโดยอ้อม 
 

2.4.7 การก าหนดตัวช้ีวัดระดับต่างๆ  
 1. การก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ คือ กำรก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ/ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนของแผนงำนบูรณำกำรตำมลักษณะตัวชี้วัดที่ดี  โดย
แสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จที่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับในเชิงปริมำณและหรือคุณภำพ และ
ระยะเวลำในกำรบรรลุ ผลส ำเร็จ 

 2. การก าหนดตัวชี้วัดแนวทางแผนงานบูรณาการ  คือ เป็นดัชนีชี้วัด
ควำมส ำเร็จของแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่จะควบคุมก ำกับ  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
แนวทำงที่ตอบสนองเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร และสำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยแสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จที่กลุ่มเป้ำหมำย/พื้นที่ที่ด ำเนินกำรได้รับในเชิงปริมำณ และ/
หรือคุณภำพ และระยะเวลำในกำรบรรลุผลส ำเร็จ 

 3. การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของผลผลิต/
โครงกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นตำมลักษณะตัวชี้วัดที่ดี  โดย
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและสำมำรถติดตำม ตรวจสอบประเมินผลควำมส ำเร็จ
จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ใน 4 มิติ คือ 
 3.1  ปริมาณ หมำยถึง กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรผลิต/กำรด ำเนินโครงกำร
ด้ำนปริมำณ โดยก ำหนดในรูปของสิ่งที่สำมำรถวดัได้ด้วยเชิงปริมำณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจน
และสำมำรถแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้ 
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 3. 2   คุณภาพ หมำยถึง กำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพของผลผลิต/โครงกำร โดยมี 2 
ลักษณะ ได้แก ่
  3.2.1 คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการ นั้นเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นก ำหนดไว้ หรือ 
  3.2.2 คุณภาพของวิธีการน าส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ/การ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ กำรวัดควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อกระบวนกำรผลิต 
 3.3 ระยะเวลา หมำยถึง ระยะเวลำที่ก ำหนดในกระบวนกำรผลิต/กำรด ำเนิน
โครงกำรเพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงกำร 
 3.4 ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนผลผลิต/โครงกำร 
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3. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 

แผนงานบูรณาการ.............................. 

 

งบประมาณรายจ่าย  ปี 2560                                                      บาท 

งบประมาณรายจ่าย  ปี 2561                                                      บาท 

 

1. วัตถุประสงค ์

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

    2.1 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ไดร้ับประโยชน์ :  
......................................................................................................................................... 
    2.2 พื้นทีด่ ำเนินกำร : 
......................................................................................................................................... 

 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    หน่วยงำนเจำ้ภำพ :  ................................................................................................... 
         หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง :  ............................................................................................... 
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เป้าหมายของ 

แผนงาน 
บูรณาการ 

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

3.1 แผนภาพความเชือ่มโยงระดับยุทธศาสตร ์

แผนภำพควำมเชื่อมโยงระดับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 และยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรด์้าน :  
  

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตรท์ี ่:  

  
แผนพัฒนา ฯ  
ฉบบัที่ 12 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 
ท่ี 1.1 :  

  

เป้าหมายที่ 1 : 

  

เป้าหมายของ 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที่ 12  

เป้าหมายที่ 1 :  

  

ตัวชี้วดัของ 
แผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 2 : 

  

ตัวชี้วดัเปา้หมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 
ที่ 1.2 :  

  

ตัวชี้วดัเปา้หมายแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ท่ี 2.1 :  
 

เป้าหมายที่ 2 :  

  

เป้าหมายที่ 3 :  

  

เป้าหมายที่ 1 :  

  

เป้าหมายที่ 2 :  

  

เป้าหมายที่ 3 :  
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3.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ 

                แผนงานบูรณาการ................................................ 

งบประมาณปี 2561 จ านวน...................ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 1 : 

 

แนวทาง 

  

แนวทางที่ 1.1.1 :  

 

 

แนวทางที่ 1.1.2 :  

 

 

 ตัวชี้วดั 

 

 

 
หน่วยงาน 

โครงการ 

กิจกรรม 

 

กจิกรรม 

 

 

       หน่วยงานเจ้าภาพ 

………………………………………………….

………………………………………………….

. 

…….. 

  

 

 งบประมาณ 

เป้าหมายของ
แผนงานบรูณา

การ 

ตัวชี้วดั 
ตัวชี้วดัที่ 1.1 : 
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3.3 แผนภาพการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

 

 
    

        

      

 

 

 

      

          

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

        

      

 

 

 

ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี(2560– 2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 
แผนฯ 12 

โครงสร้างความเชื่อมโยงของ 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทางการพิจารณา 

การทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้ำหมำย 
แผนงำนบูรณำกำร 

ตัวชี้วัดเปำ้หมำย 
แผนงำนบูรณำกำร 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ตำมแผนงำนบูรณำกำร 

4.พิจารณา เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ 
 - ควำมชัดเจน :สำมำรถแสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำย(ประชำชน/ประเทศ)ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น  

     :มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 นโยบำย  
      รัฐบำล (จำกระดับบนลงสู่ระดับล่ำง) 

                   :ควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนงำนบูรณำกำร 

5.พิจารณา ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ 
 - เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร และมีควำมสัมพันธ์กับแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของแผนงำนบูรณำกำร โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนระดับชำติ/สำกล มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรมและสำมำรถวัดผลได้  

ตัวชี้วัดแนวทำง 
แผนงำนบูรณำกำร 

6.พิจารณา แนวทางตามแผนงานบูรณาการ 
 : ก ำหนดหน่วยงำนเจ้ำภำพที่รับผิดชอบแนวทำง  
 : เขียนในลักษณะของวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรของกระทรวง/หน่วยงำน  
 : สอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร และสำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำย 
   แผนงำนบูรณำกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
  สอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัดเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร 

- 7.เขียนในลักษณะท่ีเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของแนวทาง ท่ีสำมำรถวัดและส่งผลเชื่อมโยง
ให้กับเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำรได้ และสัมพันธ์กับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ 
แผนงำนบูรณำกำร ในมิติเชิงปริมำณ เปรียบเทียบกับมำตรฐำนระดับชำติ/สำกล มีควำมชัดเจน
และเป็นรูปธรรมสำมำรถวัดผลได ้
 
 

ยุทธศำสตร์จัดสรร
งบประมำณฯ ปี 62 

1.พิจารณา ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
 - ควำมเชื่อมโยง : เช่ือมโยงและสอดคล้องกับ ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ที่ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน  

   

2.พิจารณา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 - ควำมเชื่อมโยง : เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนำฯฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ด้ำน และมีตัวชี้วัดในกำรวัด
ควำมส ำเร็จในแต่ละด้ำน ซ่ึงกำรวัดผลจะเป็นกำรวัดควำมส ำเร็จ เมื่อสิ้นสุดแผน (2564) 

   

3.เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 - ควำมเชื่อมโยง : เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะรัฐมนตรี 
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3.4 แนวทางการทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการ
ด าเนินงาน และตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ (ดังแผนภาพ) 
 3.4.1 กำรทบทวนกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  
เป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร  แนวทำงกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัดระดับต่ำง ๆ 
       

 
          แผนภำพ 3.4.1 แสดงแนวกำรทบทวนเป้ำหมำย แนวทำง ตัวชี้วัด แผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 

โดยขั้นตอนกำรทบทวนเป้ำหมำย แนวทำง ตัวชี้วัด แผนงำนบูรณำกำรควรมี
กระบวนกำรก ำหนดที่เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกัน ดังน้ี (แผนภำพ 3.4.1) 
1. พิจารณา เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ในประเด็น 

1.1 ควำมชัดเจนของเป้ำหมำยที่สำมำรถแสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำย
(ประชำชน/ประเทศ)ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น  

1.2 ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 – 
2579) จุดเน้นทิศทำงกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (2558-2564)  
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นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
และแผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงำน โดยให้ควำมส ำคัญในกำรบูรณำกำรควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนและพื้นที่ด ำเนินกำร 

 1) มีกำรควบคุมโครงกำรในลักษณะ Project Management และก ำหนด
กิจกรรมที่สำมำรถเชื่อมโยงบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนแต่ละพื้นที่
รับผิดชอบ 

 2) ให้ควำมส ำคัญในกำรบูรณำกำรควำมเชื่อมโยง ในลักษณะโครงข่ำย
(Network) 

 3) พิจำรณำทบทวนควำมจ ำเป็นของแผนงำนบูรณำกำรในแต่ละด้ำนที่จะต้อง
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกด ำเนินกำร หรือเพิ่มเติมแผนงำนบูรณำกำร โดย
ให้พิจำรณำควำมสอดคล้องกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 – 
2564) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (2558-2564)  นโยบำยรัฐบำล และแผนแม่บทของ
กระทรวงและหน่วยงำน  รวมถึงแผนแม่บทด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนงำนบูรณำกำร 
 

2. พิจารณา ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 
2.1 เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำรได้ และ

สัมพันธ์กับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนงำนบูรณำกำร ในมิติเชิงคุณภำพ เปรียบเทียบกับ
มำตรฐำนระดับชำติ/สำกล มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำมำรถวัดผลได้  โดยควรก ำหนด
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด วิธีกำรค ำนวณห้วงเวลำจัดเก็บข้อมูลและเกณฑ์กำรวัดที่ชัดเจนไว้ด้วย 

 

3.พิจารณา แนวทางการด าเนินงานแผนงานบูรณาการ 
3.1 เขียนในลักษณะของแนวทำง 
3.2 สอดคล้องและสำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร ได้อย่ำง

เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 

4.พิจารณา ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงานแผนงานบูรณาการ 
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4.1 เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้ำหมำยแผนงำน
บูรณำกำรได้ และสัมพันธ์กับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนงำนบูรณำกำร ในมิติเชิงปริมำณ 
เปรียบเทียบกับมำตรฐำนระดับชำติ / สำกล มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำมำรถวัดผลได้ 

4.2  กำรก ำหนดตัวชี้วัดในระดับเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร  ระดับแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน และระดับ(ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม)  ให้พิจำรณำควำมเชื่อมโยงของตัวชี้วัด
จำกระดับล่ำงขึ้นสู่ระดับบนหรือไม่ กล่ำวคือตัวชี้วัดในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ จะส่งผล
ให้กับตัวช้ีวัดเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพในระดับที่สูงกว่ำหรือไม่  
 

3.4.2 วิธีกำรก ำหนดควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำย แนวทำง ตัวชี้วัด แผนงำนบูรณำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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     แผนภำพท่ี 3.4.2 แสดงวิธีกำรก ำหนดควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำย แนวทำง ตัวชี้วัด แผนงำน
บูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 จำกแผนภำพจะเห็นได้ว่ำ หลักของควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำย แนวทำง และตัวชี้วัด
ของแผนงำนบูรณำกำร จะมีขั้นตอนกำรก ำหนดเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร และกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดของเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร ให้สอดคล้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันใน
แต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 : ก าหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการใหส้อดคล้อง และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ /
แผน ระดับชาติ 
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำน.................................................................................... 
- แผนพัฒนำฯฉบับท่ี 12  : เป้ำหมำยแผนฯ....................... ตัวชี้วัดแผนฯ.......................... 
- แผนแม่บทด้ำนต่ำงๆ : เป้ำหมำยแผนฯ............................. ตัวชี้วัดแผนฯ.......................... 
- ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .................................... 

ขั้นตอนที่ 2 : ก าหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้มีความชัดเจน และถูกต้อง 
2.1 ก ำหนดเป็นผลลัพธ์ท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกระทรวง / 
หน่วยงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรโดยระบุ : กลุ่มเป้าหมาย(ประชาชน/ประเทศชาติ) + 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
2.2 เป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ เมื่อท ำตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนแล้ว เพ่ือให้......................... 
 (WHY : ท าเพ่ือใคร และ ได้รับประโยชน์อะไร) 
 

ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้ชัดเจนถูกตอ้ง ครบถ้วน 
3.1 สำมำรถวัดผลกำรด ำเนินงำนของเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำรท้ังในเชิงปริมำณ และ
คุณภำพ โดยมีเกณฑ์/แนวทำงเปรียบเทียบกับมำตรฐำนระดับชำติ / สำกล 
3.2 มีควำมชัดเจนสำมำรถถ่ำยทอดค่ำเป้ำหมำยไปสู่แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
กระทรวง/หน่วยงำนต่ำงๆภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรได้ 
(What 1 : จะวัดความส าเร็จของเป้าหมายแผนงานบูรณาการจากอะไร) 
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ซึ่งกระบวนกำรทั้ง 5 ขั้นตอนจะเป็นกำรตอบค ำถำมในลักษณะ “what” “How” 

“Why” ท าอะไร ท าอย่างไร และท าไมต้องท าลักษณะน้ัน นั่นเอง 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาแนวทางของแผนงานบูรณาการให้ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน 
4.1 เขียนในลักษณะวิธีการ/กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกระทรวง/หน่วยงำน
เพ่ือตอบสนองสู่ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร โดยการเขียนในลักษณะค า
ของกลยุทธ์ เช่น พัฒนำ ส่งเสริม สร้ำงเสริม สนับสนุน จัดท ำ ทบทวน ปรับปรุง เป็นต้น 
4.2 สอดคล้องและน ำส่งผลลัพธ์ท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นและตอบสนองตัวชี้วัดเป้ำหมำยของ
แผนงำนบูรณำกำรและสำมำรถถ่ำยทอดกำรด ำเนินงำนไปสู่ ผลผลิต / โครงกำร /กิจกรรม
ของหน่วยงำนต่ำงๆภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรได้ 
4.3 ถ้ำต้องกำรให้แนวทำงเกิดควำมส ำเร็จ ต้องก ำหนด วิธีกำร/กลยุทธ์ ในกำรพัฒนำ / 
ส่งเสริม / เสรมิสร้ำง / สนับสนุน (ซึ่งเป็นค ากริยาที่อธิบายและแสดงให้เห็นถงึวิธีการที่
น าไปสู่แนวทางนั้น) และ ตัวชี้วัดจะวดัความส าเร็จจากการ พัฒนา/ส่งเสริม  ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม นั้นแลว้เสร็จ  
(How : ถ้าต้องการให้แนวทางส าเร็จ จะด าเนินโครงการอย่างไร..........) 
 

ขั้นตอนที่ 5 : ก าหนดตัวชี้วัดแนวทางให้มีความชดัเจน และถูกต้อง 
       5.1 สำมำรถวัดผลแนวทำงของแผนงำนบูรณำกำร โดยเขียนในลักษณะท่ีเป็นตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ 
       แนวทางท่ีส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำรได้ และสัมพันธ์กับแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของแผนงำนบูรณำกำร ในมิติเชิงปริมำณ เปรียบเทียบกับมำตรฐำนระดับชำติ/สำกล มี
ควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำมำรถวัดผลได้ 

(What 2 : จะวัดความส าเร็จของแนวทางจากอะไร) 
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3.5 ตัวอย่างความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้กำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 (มำตรำ 142) ที่ก ำหนดเรื่องผลสัมฤทธิ์
ของกำรด ำเนินงำน ยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12  นโยบำยเร่งด่วน/ส ำคัญของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 และ ข้อสังเกตจำกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ที่ให้ควำมส ำคัญใน
เรื่อง กำรก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง และ ตัวชี้วัดของแผนงำนบูรณำกำรที่ยังไม่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง และยังไม่สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนได้ ตลอดจน แผนงำน
บูรณำกำรที่ก ำหนดยังไม่ได้มีกำรบูรณำกำรที่แท้จริง และกำรขำดกำรบูรณำกำรของเจ้ำภำพ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรนั้น 
 

 ดังนั้น จึงได้มีกำรทบทวน ปรับปรุง เป้ำหมำย แนวทำง และ ตัวชี้วัดแผนงำน      
บูรณำกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดองค์ประกอบที่ส ำคัญเพิ่มเติมในแผนงำน
บูรณำกำรเพื่อให้มีองค์ประกอบที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์มำกขึ้น สำมำรถตอบสนองและ
ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในระดับยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงแท้จริง มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำน
สำมำรถขับเคลื่อนกลยุทธ์และเป็นกลไกมุ่งสู่ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ที่
ก ำหนดไว้ ได้แก่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
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(ตัวอย่างแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก) 

 
ทั้งนี้ แผนภำพควำมเชื่อมโยงของแผนงำนบูรณำกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ควรมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังน้ี  
1. ระบุค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนฯ 12 จากปี 2561 – 2579  
เพื่อแสดงสถำนะควำมก้ำวหน้ำของแผนงำนบูรณำกำรที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร

ด ำเนินงำนในแต่ละปี และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ณ ปี ที่สิ้นสุดของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนบูรณำกำร 

2. ระบุยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

เพื่อแสดงควำมสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณของ
ปีงบประมำณ นั้น 

3. ระบุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแผนงานบูรณาการ  
เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ ( ระดับ Impact) ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน โดยผลสัมฤทธิ์

ดังกล่ำว จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงำนต่ำงๆภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรได้ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแผนงำนบูรณำกำรนั้น แล้วเสร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นกำรบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของแผนงำนบูรณำกำรและจะเป็นกำรตอบค ำถำมที่ว่ำประชำชนจะได้รับ
ประโยชน์อะไรจำกกำรด ำเนินกำร โดยกำรวัดผลสัมฤทธิ์สำมำรถวัดได้จำก กลุ่มเป้าหมายผู้
ได้รับประโยชน์จำกแผนงำนบูรณำกำร 

4. ระบหุน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และ 
ผลสัมฤทธิ์  

เพื่อให้เป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำรเกิดผลส ำเร็จและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในระดับชำติ
ได้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น จึงควรก ำหนดหน่วยงำน/เจ้ำภำพ ที่รับผิดชอบในกำรน ำส่งควำมส ำเร็จของ 
แต่ละเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำรนั้น  

5. ระบุโครงการภายใต้แนวทาง  
โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องของโครงกำรที่จะน ำส่งผลต่อควำมส ำเร็จของแนวทำงนั้น 

โดยลักษณะของโครงกำรภำยใต้แนวทำง ควรเป็นโครงกำรที่มีองค์ประกอบของโครงกำรที่
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีกำรก ำหนด เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ ระยะเวลำเริ่มต้น สิ้นสุด 
ผู้รับผิดชอบ และ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ และ คุณภำพที่ชัดเจน  
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ภาคผนวก 
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ก. ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ มาตรฐานระดับชาติ / สากล 
 เพื่อให้กำรทบทวนเป้ำหมำย แผนงำนบูรณำกำร แนวทำง และตัวชี้วัดเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมหลักสำกล จึงได้จัดท ำตัวอย่ำงกำรก ำหนดตัวชี้วัด มำตรฐำนกำรประเมินผลใน
ระดับประเทศและสำกลซึ่งสำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรก ำหนดเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำ
กำรเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันและสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ โดยมีที่มำจำก 
รำยงำนกำรติดตำมผล โครงกำรติดตำมประเมินผลนโยบำยรัฐบำล (แผนงำนบูรณำกำร) 
ส ำนักงบประมำณ 2558 

1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ด้านการท่องเท่ียวฯ 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จำกภำค
ท่องเที่ยวในระดับที่สูง  
 

ไม่ได้ก ำหนด -สัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มจำกกำร
ท่องเที่ยวและบริกำรต่อ GDP 
(World Travel & Tourism 
Council)  

แผนงำนบูรณำกำรยังไม่ได้ก ำหนดตัวชี้วัด
ในระดับผลกระทบ ขณะท่ีตัวชี้วัดสำกลมี
ตัวชี้วัดท่ีสำมำรถน ำมำใช้วัดผลกระทบได้
ในระดับมหภำค  

2.ผลลัพธ์    
2.1 ยอดรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง  
 

ก ำ ร ส ร้ ำ ง ร ำย ไ ด้ จ ำ กกำ ร
ท่องเที่ยวและบริกำรอยู่ที่ 2.2 
ล้ำนล้ำนบำท  

จ ำ น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
(UNWTO)  
 

ตัวช้ีวัดระดับชำติ / สำกล วัดจ ำนวน 
นักท่องเที่ยว ขณะที่ของไทยวัดรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยว  

2.2 ประเทศสำมำรถใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก ภ ำ ค
ท่องเที่ยวได้อย่ำงยั่งยืน  
 

ไม่ได้ก ำหนด -ประเมินผลกระทบทำงสังคม  
-กำรให้ควำมรู้ทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อมกับนักเรียนในพื้นที ่ 
-ระดับควำมแออัดของกำรใช้
ทรัพยำกร  
-ระบบกำรจดักำรของเสีย  
-กำรปกป้อง
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 
-งบประมำณในกำรฟื้นฟู
เยียวยำ  
(UNDP: Biodiversity)  

ระดับสำกลมีตัวช้ีวัดสะท้อนถึงควำม
ยั่ งยืนของกำรใ ช้ทรัพยำกรแหล่ ง
ท่องเที่ยว ขณะที่ในแผนงำนบูรณำกำร
ไม่ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดประเภทน้ีไว้  
 

2.3 ได้รับกำรยกย่องว่ำ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส ำคัญของโลก  
 

ไม่ได้ก ำหนด -จ ำนวนเมืองที่ติดอันดับแหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันน ำ (Euro 
 Monitor International)  
 

ระดับสำกลให้ควำมส ำคัญกับกำรจัด
อั นดั บ เ มื อ งท่ อ ง เ ที่ ย ว  ขณะที่ ใ น
แผนงำนบูรณำกำรยังไม่มีตัวช้ีวัดนี้  
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2. แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

การวิจัยและนวัตกรรม 
 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 
1.ผลกระทบ    
เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่ งขันด้ ำน
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ
ประเทศ 
 

มีตั ว ช้ี วั ดด้ ำนกำรเร่ งรั ด
ประยุ กต์ ใ ช้ งำนวิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติ และกำรส่งเสริมกำร
วิจัยและพัฒนำ 

กำรเติบโตทำงควำมรู้และนวัตกรรม
ผ่ำนทำงกำรบริหำรงำนกองทุนวิจัย 
กำรวัดควำมเป็นเลิศในกำรท ำวิจัย
และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  
 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
สอดคล้องกันในแง่กำรส่งเสริมให้เกิด
กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

2.ผลลัพธ์    
2.1 เ ร่ ง รั ด ก ำ ร
ประยุกต์ใช้งำนวิจัย
และพัฒนำไปสู่กำร
ปฏิบัติ  
 

- กำรประยุกต์ใช้งำนวิจัยเชิง
ปฏิบัติ 
- กำรพัฒนำและสนับสนุน
นวัตกรรม 
 

- กำรสนับสนุนเงินทุนในงำนวิจัย
และนวัตกรรม 
- ขีดควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม 
- กำรลงทุนในองค์กร/บริษัทช้ันน ำ
ด้ำนนวัตกรรม 
 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
สอดคล้องกันในประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนนวัตกรรม  
 

2.2 ส่งเสริมกำรวิจัย
และพัฒนำ 
 

- ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร วิ จั ย
พื้นฐำน/กำรวิจัยประยุกต์ 
- กำรส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำ / ก ำ รบริ ก ำ ร เ ชิ ง
วิชำกำร 
- พัฒนำระบบมำตรฐำน
คุณภำพงำนวิจัย และผลิต
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
 

- กำรสนับสนุนเงินทุนในกำรวิจัย
และนวัตกรรม 
- กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษำ 
- คุณภำพงำนวิจัย 
- กำรจดสิทธิบัตร  
  

ตัว ช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
สอดคล้องกันในประเด็นกำรสนับสนุน
ทุนกำรวิ จั ย  และกำร เส ริ มสร้ ำ ง
ศักยภำพบุคลำกรทำงกำรวิจัย 
 

 

3. แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

การจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย ์

 

 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
ปลอดภัยจำก
กระบวนกำรคำ้มนุษย ์
 

กำรมีนโยบำย แผนและ
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย ์

มีกำรพัฒนำกรอบแนวคดิในกำร
จัดท ำตัวช้ีวัดกำรตอบสนองของ
ภำครัฐในกำรแก้ปญัหำกำรค้ำทำส
ยุคใหม ่ 

แผนงำนบูรณำกำรมิได้ก ำหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลกระทบ โดยก ำหนดเป็น
นโยบำยและมำตรกำรผ่ำนกำรบูรณำ
กำรแต่ละหน่วยงำนในขณะที่สำมำรถ
น ำมำใช้วัดผลกระทบได้ในระดับสำกล 
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2.ผลลัพธ์    
2.1 เสรมิสร้ำง
ศักยภำพบุคลำกรใน
กำรด ำเนินคด ี 
 

-จ ำนวนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ
ที่เข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพ 
-จ ำนวนผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำม พ.ร.บ.ป้องกันฯ 
-เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจแนวทำงและ
กลไกกำรปฏิบัติงำนป้องกัน
และปรำบปรำมคุ้มครอง 
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำมนุษย์ 

-  เ จ้ ำ หน้ ำที่ ต ำ ร วจ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
ฝึกอบรมด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
และวิธีกำรสังเกตลักษณะเหยื่อถูก
ก ำหนดไว้ในภำรกิจหลัก  
- กำรฝึกอบรมวิธีกำรสังเกตลกัษณะ
เหยื่อถูกก ำหนดไว้ในภำรกิจหลัก
ของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
- จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ฝ่ำยตุลำ
กำร และฝ่ำยอัยกำร 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
สอดคล้องกันในประเด็นกำรให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง แต่ของสำกลมี
กำรระบุหัวข้อกำรอบรมไว้ด้วย รวมทั้ง
ก ำหนดกลุ่มบุคลำกรที่จะเข้ำรับกำร
อบรมไว้อย่ำงชัดเจน  

2.2 กำรคุ้มครอง
ช่วยเหลือโดยส่งเสรมิ
กำรคุ้มครองพยำนให้
มีประสิทธิภำพ 

-จ ำนวนประชำกรเปำ้หมำย
ที่ได้รับกำรป้องกันปัญหำ
กำรค้ำมนุษย์  
 

-ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในกำรค้ำทำสยุค
ใหม่สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรม 
  

ตัวช้ีวัดของไทยเน้นกำรคุม้ครองพยำน 
ในขณะทีส่ำกลเน้นกำรช่วยเหลือเหยื่อ
ให้เข้ำถึงกระบวนกำรยตุิธรรม 
 

2.3 ส่งเสริมให้มีกำร
อบรมเผยแพร่ควำมรู้
แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
 

-จ ำนวนประชำกรเปำ้หมำย
ที่ได้รับกำรคุ้มครองจำก
ปัญหำกำรคำ้มนุษย ์
 

--กลุ่มเสีย่งท่ีมีควำมเปรำะบำง ไม่
ตกเป็นทำสในขบวนกำรค้ำทำสยคุ
ใหม ่

ตัว ช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
สอดคล้องกันในประเด็นกำรวัดปัจจัย
ด้ำนกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ 

2.4 ร ณ ร ง ค์ ส ร้ ำ ง
จิตส ำนึกและเจตคติ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
และกำรต่อต้ำน 
กำรค้ำมนุษย์ให้แก่ 
ภำคเครือข่ำย 

-จ ำนวนประชำกรเป้ำหมำย
ที่ มี ค วำมรู้ ถึ งภั ยกำรค้ ำ
มนุษย ์
 

-แผนงำนของภำครัฐสะท้อนและ
สนองตอบต่อกำรรับรู้ปัจจัยเสี่ยง 
และแรงผลักที่ก่อให้เกิดกำรค้ำทำส
ยุคใหม่ 
  

ตัวช้ีวัดของไทยวัดที่ควำมรู้ของภำคี
เครือข่ำย ในขณะที่ของสำกลเน้นไปที่
กำรตอบสนองของแผนงำนภำครัฐที่มี
ต่อปญัหำ 
 

2.5 พัฒนำกลไกกำร
บริหำรจดักำรตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรค้ำมนุษย ์

-จ ำนวนนโยบำยและ
มำตรกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย ์

-มีองค์กรควำมร่วมมือระดับชำติ
เกิดขึ้น ทั้งภำครัฐ และ NGO พร้อม
มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ รตั ว ช้ี วั ด และ
บทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน
อย่ำงชัดเจน 

ตัวช้ีวัดของไทยเน้นที่นโยบำยและ
มำตรกำร ขณะที่ของสำกลเน้นที่ควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน ซึ่งเป็นกลไก
ส ำคัญที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
 

2.6 พัฒนำระบบกำร
เชื่อมโยงและ
วิเครำะห์ข้อมูล
ระดับประเทศ 

-ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ 

-มีเครื่องมืออธิบำยสถำนกำรณ์กำร
ย้ำยถิ่นฐำนของเหยื่อเครือข่ำย 

ตัว ช้ีวัดของไทยใช้วัดกำรมีระบบ
ฐำนข้อมู ลที่ เ กี่ ย วข้ อง  ซึ่ ง เป็น ใน
ลักษณะภำพรวมขณะที่สำกลมีกำร
ระบุถึงประเภทของฐำนข้อมูล 
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4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ป้องกันและปราบปรามและ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
สังคมเข้มแข็ง
ปลอดภัย และมี
ภูมิคุ้มกันจำกภัยยำ
เสพติด 

ไม่ได้ก ำหนดไว ้ -จ ำนวน/อัตรำควำมชุกของผู้ใช้ยำ
เสพติด จ ำแนกตำมอำย ุ
-จ ำนวนผู้เสยีชีวิต / อัตรำกำรตำย
จำกยำเสพติด 

                     - 

2.ผลลัพธ์/
ผลผลิต 

   

2.1 ป้องกันปัญหำ
ยำเสพตดิ  
 

- จ ำนวนกิจกรรม 
- จ ำ น ว น เ ค รื อ ข่ ำ ย ใ น
สถำนศึกษำ 
-จ ำนวนแรงงำนได้รับควำมรู้
เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ย ำ เ ส พ ติ ด 
กำรค้ำมนุษย์ 

-มีนโยบำย/มำตรกำรเกี่ยวกับยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ/สถำนท่ี
ท ำงำน/สถำนบันเทิง  
-มีมำตรกำรสนบัสนุน/ช่วยเหลือ
ชุมชน 
-มีกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดโดย
สื่อต่ำงๆ 

ตัวช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
สอดคล้องกันในประเด็นกำรให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง แต่ของสำกลมี
กำรระบุหั วข้ อกำรอบรมไว้ด้ วย 
รวมทั้งก ำหนดกลุ่มบุคลำกรที่จะเข้ำ
รับกำรอบรมไว้อย่ำงชัดเจน  

 -ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
-ร้อยละของหมู่บ้ำน / 
ชุมชนที่มีปัญหำยำเสพติด
ลดลง 
-จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนท่ีไม่
มีปัญหำยำเสพติด 
-ร้อยละของจ ำนวนผู้ทีต่ิด
ยำเสพตดิมีจ ำนวนลดลง 
 

-มี ก ำ รด ำ เ นิ น ง ำน /น โ ยบำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทำงเลือก
เพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
-มีนโยบำยลดกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยำสูบ 
-ปริมำณกำรเพำะปลูก/กำรผลิตพืช
เสพติด 
  

ตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำรส่วน
ใหญ่เป็นตัวช้ีวัดในระดับผลผลิตหรือ
ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งเป็น
กำรวัดจ ำนวนกิจกรรม จ ำนวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ และอัตรำควำมส ำเร็จ 
ขณะที่ตัวช้ีวัดสำกล เป็นกำรวัดควำม
พร้อมของนโยบำย/มำตรกำรด้ำนกำร
ป้องกัน โดยจ ำแนกตำมรูปแบบพื้นที่
(โรงเรียน/ชุมชน/ที่ท ำงำน/ประเทศ)
และมีกำรวัดผลลัพธ์จำกกำรป้องกัน
ปัญหำยำเสพติดที่ลดลงด้วย 

2.2 ปรำบปรำมยำ
เสพติด 
 

-จ ำนวนเรื่องที่สืบสวน
สอบสวนเกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด 
-จ ำนวนกำรด ำเนินคดีกับ
ผู้กระท ำควำมผดิเกี่ยวกับยำ
เสพติด 
-ร้อยละของกำรจับกมุคดยีำ
เสพติด 

-ปริมำณสำรเสพติดประเภทต่ำงๆที่
ถูกจับกุมได ้
-จ ำนวนคดียำเสพติดประเภทต่ำงๆ
ที่ถูกจับกุม 
-อัตรำควำมชุกของผู้ที่ติดยำเสพตดิ
ในเรือนจ ำ 

ตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำรมีควำม
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดสำกล 

2.3 บ ำบัดรักษำ
และฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำ
เสพติด/สำรเสพตดิ 
 

-จ ำนวนผู้ติด/ผู้เสพยำเสพ
ติดที่เข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภำพ 
-จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดที่
ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์ 

-มี ก ำ ร บ ำ บั ด รั ก ษ ำ / ฟื้ น ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
-มีกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพ
ติดจ ำแนกตำมวิธีกำร 

ตัวช้ีวัดในแผนงำนบูรณำกำรจะนับ
จ ำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ควำมพึง
พอใจ และอัตรำควำมส ำเร็จและมี
กำรจ ำแนกกลุ่ม/วัยของผู้ติดยำเสพ
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-ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยยำ
และสำร เสพติ ดที่ ไ ด้ รั บ
บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 
-ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
รักษำ/บ ำบัดฟื้นฟู 
-จ ำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ 
-จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ศึกษำ
และถ่ำยทอด 

-อัตรำควำมชุกของผู้ที่ ได้รับกำร
บ ำบัด 
-สัดส่ วนของผู้หญิ งที่ ได้ รับกำร
บ ำบัดรักษำอำกำรติดยำเสพติด 
  

ติด และประเภทของวิธีกำรบ ำบัด/
ฟื้นฟู ซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัดสำกล 
 

 

5. แผนงานบูรณาการฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการ
ภัยพิบัติ 

 

 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
เพื่อป้องกัน เตือนภัย 
แก้ไข ฟื้นฟูเยียวยำ 
และบรร เทำควำม
เ ดื อ ด ร้ อ น  ค ว ำ ม
เสียหำยจำกภัยทำง
ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ ส ำ
ธำรณภัยรวมถึงพื้นที่
บริเวณชำยแดน และ
ลดควำมสูญเสียจำก
อุบัติภัยทำงถนน 

ไม่ได้ก ำหนดไว ้ -สัดส่วนประชำกรที่มีควำมเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติประเภทต่ำงๆโดยเฉลี่ยต่อปี 
-ดัชนีสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

แผนงำนบูรณำกำรไม่ได้ก ำหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลกระทบขณะที่ตัวช้ีวัดสำกล
เป็นกำรวัดผลกระทบในภำพรวมจำก
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆโดยแบ่งประเภท
ของควำมเสี่ยง และให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสำมำรถของรัฐและองค์กรต่ำงๆ
ในกำรรับมือภัยพิบัติและควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัวจำกภัยพิบัติ ในแง่ของ
คน สิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำร
ของรัฐ 
 

2.ผลลัพธ์    
2.1 เตือนภัย ติดตำม
และพยำกรณ ์
 

ไม่ได้ก ำหนดไว้   

2.2เตรยีมควำม
พร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยพิบัติ 
สำธำรณภัย และ
อุบัติภัย 

ไม่ได้ก ำหนดไว้   
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6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
1.1 กำรจัดกำรขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

กำรมีนโยบำย แผน 
มำตรกำรออกแบบก่อสร้ำง
ระบบบ ำบัด ก ำจัด รีไซเคิล 
เพื่อลดปริมำณขยะมูลฝอย 
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
 

-กำรมียุทธศำสตร์ระดับชำติในกำร
บริ ห ำ ร จั ด ก ำ รขยะและกำ รมี
น โ ย บ ำ ย ที่ ขั ด เ จ น ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ด ำเนินกำร 

หลักเกณฑ์ของไทยเป็นนโยบำยและ
มำตรกำรผ่ำนกำรบูรณำกำรแต่ละ
หน่วยงำนแต่ของสำกลมีกำรก ำหนด
เป็นยุทธศำสตร์ชำติ 

2.ผลลัพธ์    
2.1 กำรลดปริมำณ
ขยะมูลฝอย 

-จ ำนวนพื้นที่วิกฤตและพื้นที่
เสี่ยงได้รับกำรเร่งรัดจัดกำร
ขยะมูลฝอย 
-จ ำนวนพื้นที่ชุมชนในเขต
อุ ต ส ำหกร รม ไ ด้ รั บ ก ำ ร
จัดกำรขยะมูลฝอยและกำก
ของเสีย 
 

-จ ำนวนพื้นที่ได้รับกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย 
-กำรบริหำรจัดกำรกำกของเสีย
อันตรำย 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
คล้ำยคลึงกันอย่ำงไรก็ตำมในระดับจะ
มีกำรติดตำมประเมินผลงำนคุณภำพ
กำรด ำเนินกำรด้วย 

2.2 กำรจัดกำร 
น้ ำเสีย 
 
 

-จ ำนวนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับกำรบริหำร
จัดกำร 
-จ ำนวนแหล่งน้ ำสำธำรณะ
ในพื้นที่เป้ำหมำยได้รับกำร
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนคุณภำพน้ ำ 
-จ ำนวนงำน ระบบบ่อพักน้ ำ
เสีย / ระบบรวบรวมน้ ำเสีย 
 

-พื้นที่ท่ีจ ำเป็นได้รับกำรตดิตำม 
ประเมินผล และรำยงำนคณุภำพ 
-พื้นที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
คล้ำยคลึงกันอย่ำงไรก็ตำมในระดับ
สำกลจะมีกำรติดตำมประเมินผลและ
รำยงำนคุณภำพกำรด ำเนินกำรด้วย 

1.ผลลัพธ์    
2.3 กำรลดและขจัด
มลพิษ 

-พื้นที่ เป้ำหมำยได้รับกำร
ป้องกัน ควบคุม ลดและขจดั
มลพิษ 
- ระบบก ำจั ดมลพิษด้ ำน
สิ่งแวดล้อม 
 

-กำรมีระบบก ำจัดมลพิษด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์เดียวกันคือกำรที่ภำครัฐมี
ระบบก ำจัดมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
กำรบริหำรจัดกำร
น้ ำอย่ำงเป็นระบบ
ทั้งน้ ำบนดินและน้ ำ
ใต้ดิน 

ไม่ได้ก ำหนดไว ้ - ปริมำณแหล่งน้ ำหมุนเวียนทั้งหมด 
( TARWR) โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ปี ต่ อ
ประชำกร 
-  สั ดส่ วนปริมำณน้ ำที่ ถู ก ใ ช้ต่อ
ปริมำณน้ ำท้ังหมด 
- สัดส่วนปริมำณน้ ำที่ถูกใช้ในภำค
ต่ำงๆ ต่อปริมำณน้ ำท่ีถูกใช้ทั้งหมด 

แผนงำนบูรณำกำรยังไม่ ได้ก ำหนด
ตัวช้ีวัดในระดับผลกระทบ ขณะที่ระดับ
สำกลมีตัวช้ีวัดที่น ำมำใช้วัดผลกระทบได้
ในระดับมหภำค ทั้งในด้ำนอุปสงค์และ
อุปทำนของน้ ำ และช้ีให้เห็นสัดส่วน
ควำมต้องกำรใช้น้ ำของภำคส่วนต่ำงๆ 

2.ผลลัพธ์    
2.1 แหล่งน้ ำเพื่อ
กำรเกษตรมี
เพียงพอ 

ไม่ได้ก ำหนดไว ้ - สัดส่วนปริมำณน้ ำที่กักเก็บไดใน
เขื่อนขนำดใหญ่ต่อปริมำณน้ ำที่กัก
เก็บได้ทั้งหมด 
-สัดส่วนปริมำณน้ ำที่ถูกใช้ในภำค
เกษตร ต่อปริมำณน้ ำท่ีถูกใช้ทั้งหมด 
-สัดส่วนปริมำณน้ ำที่ใช้ในกำรผลิต
อำหำรของประเทศ (virtual water) 
-อัตรำกำรใช้น้ ำในกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร (water footprint) 

แผนงำนบูรณำกำรไม่ได้ก ำหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลลัพธ์ด้ำนน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
ขณะที่ตัวช้ีวัดของสำกลมีกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดด้ำนนี้ เพื่อวัดอุปสงค์และอุปทำน
ข อ ง น้ ำ เ พื่ อ ก ำ ร เ ก ษ ต ร  ร ว ม ถึ ง
ประสิทธิภำพในกำรใช้น้ ำเพื่อผลิตสินค้ำ
เกษตรด้วย 

2.2 น้ ำเพื่อกำร
อุปโภคบรโิภคมี
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ไม่ได้ก ำหนดไว ้ - สัดส่วนประชำกรที่เข้ำถึงแหล่งน้ ำ
อุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย 
- สัดส่วนประชำกรที่เข้ำถึงบริกำร
สุขำภิบำลที่ได้มำตรฐำน 
- สัดส่วนปริมำณน้ ำเสียที่ได้รับกำร
บ ำบัด 
- สัดส่วนประชำกรที่ เ ช่ือมต่อกับ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

แผนงำนบูรณำกำรไม่ได้ก ำหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลลัพธ์ด้ำนน้ ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค ขณะที่ตัวช้ีวัดของสำกลมีกำร
ก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนนี้ เพื่อวัดอัตรำกำร
เข้ำถึงแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
หรือบริกำรประปำ รวมถึงมีกำรวัด
ปริมำณน้ ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ ำบัด
ด้วย 

 

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
1.1 ประชำชน 
เข้ำถึงกำรใช้ 
ประโยชน์จำก 
เทคโนโลยี 

มีตัวช้ีวัดด้ำนกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ภำครัฐ
ให้ทันสมัย และด้ำนกำรสร้ำง
กลไกเ ช่ือมโยงเพื่ อน ำไปสู่
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

มีตัวช้ีวัดด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

แผนงำนบูรณำกำรมิได้ก ำหนดตัวช้ีวัดใน
ระดับผลกระทบ โดยก ำหนดเป็ น
นโยบำยและมำตรกำรผ่ำนกำรบูรณำ
กำรแต่ละหน่วยงำน ในขณะที่สำกลมี
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สำรสนเทศและกำร
สื่ อ ส ำ ร ได้ อย่ ำ งมี
คุณภำพ ทั่วถึง และ
เท่ำเทียม 

กำรก ำหนดตัวช้ีวัดที่สำมำรถน ำมำใช้
วัดผลกระทบได้ในระดับสำกล 

1.2 ประเทศมีขีด
ควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

มีตัวช้ีวัดด้ำนกำรสร้ำง
นวัตกรรมบริกำรรูปแบบใหม่ 
(Innovation) และพัฒนำด้ำน
กฎหมำย/ยกระดับควำม
พร้อมก ำลังคน/ 
กำรบริหำรจัดกำร 
(Policy/HR) 

มีตัว ช้ีวัดด้ำนกลุ่มผู้ผลิต ICT /
กำรค้ำระหว่ำงประเทศส ำหรับ
สินค้ำ ICT ตัวช้ีวัดด้ำน ICT เพื่อ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับ
ภำคธุรกิจ (Business ICT) 

กำรวัดขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของไทย ยัง
ข ำ ด ตั ว ช้ี วั ด ท ำ ง ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับภำค
ธุรกิจ Business ICT 

2.ผลลัพธ์    
2.1 ปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ICT ภำครัฐให้
ทันสมัย 
(Infrastructure/ 
เครือข่ำยnetwork) 

- จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/
CCTV 
- บูรณำกำรเครือข่ำย 
 Network (EduNet MOL 
 GFMIS MOT GIN POLIS 
 etc.) 
- IPv6 
- Standard Security 
Toolkit 
- Thai CERT/ National Root 
CA 
- พัฒนำปรับปรุงระบบ 
- บ ำรุงรักษำ 
- ค่ำเช่ำบริกำรเครือข่ำย 
- G-Cloud 
- DR Site (Disaster 
Recovery Site) 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 

- เลขหมำยโทรศัพท์ประจ ำที่ /
เคลื่อนที่ /บริกำรอินเทอร์ เน็ต/
อิ น เทอร์ เน็ ตควำมเร็ วสู ง  ต่ อ
ประชำกร 100 คน 
-  ป ริ ม ำ ณ ก ำ ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
อิ น เทอร์ เน็ ต ไปยั งปลำยทำ ง
ต่ำงประเทศ (จ ำนวนบิตต่อวินำที
ต่อผู้ใช้ 1 คน) 
- ร้อยละของประชำกรที่อยู่ ใน
พื้ น ที่ ที่ มี เ ค รื อ ข่ ำ ย สั ญ ญ ำ ณ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
- ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงต่อเดือน  
- ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ระบบเติมเงินต่อเดือน 
- ร้อยละของหมู่บ้ำนที่มี 
ศูนย์บริกำรอินเตอร์เน็ตสำธำรณะ 

ตัวช้ีวัดด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของไทย 
เน้นไปที่โครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐที่
ใช้ส ำหรับบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน
ของรัฐ ในขณะที่ตัวช้ีวัดสำกลเน้นที่กำร
เข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ของ
ประชำชนท่ัวไป 

 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลลัพธ์    
2.2 สร้ำงกลไก
เชื่อมโยงเพื่อน ำไปสู่
รัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(National ICT 
Integration) 

- National Single Window 
/ One Stop Service / 
Portal/e-Service: 
Telemedicine, e-Learning 
- มำตรฐำนกำรเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล/กำร 
เช่ือมโยงข้อมูลทุกหน่วยงำน/ 
Government API 
- Back/Front office  

ไม่ได้ก ำหนดไว้                      - 
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(e-Service) 
- Data Warehouse/Meta 
Data/Big data 

2.3 สร้ำงนวัตกรรม
บริกำรรูปแบบใหม่ 
(Innovation) 

- กำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร 
(Incubation Program) 
-  ส่ ง เสริมตลำดดิจิทัลคอน
เทนต์ 

- สัดส่วนแรงงำนด้ำน ICT ในภำคธุรกิจ 
- ส่วนแบ่งมูลค่ำเพิ่มของภำคธุรกิจ ICT 
- ร้อยละกำรน ำเข้ำ และส่งออกสินค้ำ 
ICT ต่อสินค้ำน ำเข้ำทุกชนิด 

ตัวช้ีวัดของไทยและสำกลมีควำม
สอดคล้องกันในแง่ของตัวช้ีวัดด้ำน
บุคลำกร ICT  

2 . 4  พั ฒ น ำ ด้ ำ น
กฎหมำย/ยกระดับ
ควำมพร้อม 
ก ำลังคน/กำร 
บริหำรจัดกำร  
(Policy/HR) 

- Smart People (ICT 
Professional /ICT 
User/Disability & Elderly 
and Vulnerable) 

- อัตรำส่วนคอมพิวเตอร์ต่อผู้เรียนใน
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ  (ซึ่ ง ใ ช้ ค อม พิ ว เ ต อ ร์ 
ช่วยสอน) 
-  สั ด ส่ ว น ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ที่ เ ข้ ำ ถึ ง
อินเทอร์เน็ต  
- สัดส่วนผู้เรียนที่เข้ำถึง 
อินเทอร์เน็ตผ่ำนสถำนศึกษำ 
- สัดส่วนผู้เรียนในระดับ 
มัธยมศึกษำตอนปลำยและ 
อุดมศึกษำในสำขำที ่ICT 
- สัดส่วนครูอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน ICT 

ตัวช้ีวัดของไทยเน้นวัดควำมพร้อม
ด้ำนก ำลังคน ในขณะที่ตัว ช้ีวัด
สำกลมีกำรวัดควำมพร้อมทั้งด้ำน
ก ำลังคนและอุปกรณ์ 

 

 

ข. ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดร่วมของผลกระทบ ระดับสากล (JKPIs) 
เพื่อให้กำรทบทวนเป้ำหมำย แผนงำนบูรณำกำร แนวทำง และตัวชี้วัดเป็นไปอย่ำง

ถูกต้องตำมหลักสำกล   จึงแสดงตัวอย่ำงกำรก ำหนดตัวชี้วัดร่วมระดับกระทรวง (JKPIs) 
จ ำนวน 11 ด้ำน ตำมมำตรฐำนกำรประเมินผลในระดับชำติและสำกล ซึ่งสำมำรถใช้เป็น
ตัวอย่ำงในกำรก ำหนดเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำรเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงที่สอดคล้อง
กันและสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้  โดยมีที่มำจำก ผลกำรจัดท ำตัวชี้วัดร่วมระดับกระทรวง
และควำมก้ำวหน้ำกำรทบทวนยุทธศำสตร์และกำรจัดท ำตัวชี้วดักำรพัฒนำจังหวัด (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ส ำนักงบประมำณ และกระทรวงมหำดไทย) พฤศจิกำยน 2556  

 
ประเด็น ตัวอย่างตัวชี้วัดร่วมของผลกระทบ ระดับสากล (JKPIs) 

1.กำรส่งเสริมกำรลงทุน อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำคเอกชนเฉลี่ยปีละ 8 % 
 

2.กำรจัดท ำโซนนิ่งทำง
กำรเกษตร (Zoning) 

1.GPP ของจังหวัดที่มีกำรจัดท ำโซนนิ่ง 
2.รำยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร 

3.กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

สัดส่วน GDP ของ SME : GDP ของประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 42 
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4.หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย OTOP เพ่ิมข้ึนเป็น 1 แสนล้ำนบำท 

5.(One Stop Crisis Center : 
OSCC) กำรช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้ำหมำยที่ประสบปัญหำ
เพ่ือสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียวกันทำงสังคม 

1.ระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
2.ควำมยอมรับในเวทีสำกลและเวทีโลกต่อกำรแก้ปัญหำของประเทศไทย 

6.Life Cycle 1.ดัชนีควำมอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย 
2.ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติอยู่ในระดับร้อยละ 11.0ภำยในปี 2559 
(ค่ำเฉลี่ย MPI อำเซียน) 
 

7.กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนฯ 1.ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึน 
 

8.กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 1.จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
2.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลักของนักเรียน(O-Net) เพ่ิมข้ึน 
 

9.Green City 1.กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 20ในภำคพลังงำนและ
ขนส่ง 
2.อัตรำขยะมูลฝอย/และของเสียอันตรำยที่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำลเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 

10.กำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ
และน ำสันติสุขสู่ชำยแดนภำคใต้ 

1.จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
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ที่มา  :   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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ที่มา  :   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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