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1.การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
กระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่น าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและ
ตัวชี้วัดร่วมกันโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยค านึงถึงหลักประหยัด มีความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้ความเห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท า
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีแผนงานบูรณาการเรื่องส าคัญที่สอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และ
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อใช้แผนงานบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ          
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการเป็นกรอบ   
ในการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายให้แผนงานบูรณาการท าหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดร่วมกัน โดยให้หน่วยงานประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และจัดท าแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
กระทรวง/หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

1.2  วัตถุประสงค์ 
 (1)  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีการด าเนินงานหลาย
หน่วยงาน ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป โดยก าหนดเป็นแผนงานบูรณาการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้ง ให้มีการจัดท าแผนแม่บทระยะ
ปานกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน 

 (2)  เพ่ือให้การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานและหน่วย
ด าเนินงาน ตามกรอบระยะเวลา 

1.3  วิธีการด าเนินงานและกระบวนการท างาน 
   เพ่ือให้การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน
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คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2561 ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีกระบวนการท างานและข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

   1.3.1 นายกรัฐมนตรี มอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ           
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

   1.3.2  รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ก ากับดูแล       
การด าเนินงานในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ดังนี้ 

    (1)  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดท างบประมาณในลักษณะ    
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

    (2)  พิ จ า รณากลั่ น ก รองข้ อ เ สนอการ จั ดท า งบประมาณในลั กษณะบู รณากา ร 
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ความส าคัญกับการจัดท า
แผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม ที่มีการบูรณาการใน 3 มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (Area) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/
หน่วยงาน (Function)  และมิติยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล (Agenda)        

    (3)  จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมจัดท าแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน และแผนการ   
ใช้จ่ายงบประมาณ ส่งส านักงบประมาณ 

    (4)  ก ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการ รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน
บูรณาการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

   1.3.3  หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่เป็น            
ผู้ประสานงานและจัดประชุมเพ่ือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อเสนอ โครงการ – กิจกรรม และงบประมาณ รวมทั้งแผน
แม่บท แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

   1.3.4  หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพันนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพันนาระบบราชการ และส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ร่วม
พิจารณาจัดท าข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนิน งาน หน่วยงาน
ด าเนินการ ตลอดจนก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ  
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คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แผนภาพกระบวนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  

 

 

 

 

สรุปภาพรวมและรายงานข้อเสนอการ
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

ประสานงาน 

(1) มอบหมายนโยบายการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนแม่บท 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และ ขอบเขตการบูรณาการ 
(3) ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานด าเนินการ 
(4) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ  กิจกรรม และงบประมาณ ของแผนงานบูรณาการ  
(5) จัดท ารายงานสรุปผลการพิจารณา/ข้อเสนอเบื้องต้น 
(6) ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

คณะกรรมการพิจารณา 
การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
 และ สงป. กพร. สศช. สมช.  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
 

กระทรวง – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มอบหมาย/แต่งต้ัง 

นายกรัฐมนตรี 

จดัท ำแผนแมบ่ท และแผนกำรปฏบิตังิำน แผนกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ และขอ้เสนอแผนงำน/โครงกำร กจิกรรม  

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

    

 น าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เขิงยุทธศาสตร์ ตามผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการฯ ไปจัดท าค าของบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในมิติกระทรวง - หน่วยงาน 

และจัดส่งใหส้ านกังบประมาณต่อไป 

 

ส านักงบประมาณ 

 

กลั่นกรอง / 
น ำเสนอ 

 

รับทราบ 

ก าหนดให้มี
กระบวนการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 

คณะกรรมการพิจารณา 
การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
 และ สงป. กพร. สศช. สมช.  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
 

กระทรวง – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จดัท ำแผนแมบ่ท และแผนกำรปฏบิตังิำน แผนกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ และขอ้เสนอแผนงำน/โครงกำร กจิกรรม  

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

    

 น าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เขิงยุทธศาสตร์ ตามผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการฯ ไปจัดท าค าของบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในมิติกระทรวง - หน่วยงาน 

และจัดส่งใหส้ านกังบประมาณต่อไป 

 

ส านักงบประมาณ 
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คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1.4 แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.4.1 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

(1) ก าหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ด าเนินการ 

(2) ก าหนด โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบ 

(3) ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ 
 

           1.4.2 การจัดท าค าของบประมาณในแผนงานบูรณาการ ต้องก าหนดภารกิจบูรณาการอย่างน้อย
เป็นในระดับโครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนงานบูรณาการ ระยะเวลา    
ในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สามารถแสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน และ
น าไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องก ากับดูแลการจัดท างบประมาณ         
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีการบูรณาการ ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (Area) มิติงานตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล (Agenda) รวมทั้ง สามารถระบุ
พ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนา    ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนมีการวางแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือการพัฒนาตามแผนงาน        
บูรณาการให้มีความต่อเนื่อง  

 1.4.3 การด าเนินงานตามโครงการ - กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ ต้องเป็นไปตาม
ภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง สะท้อนและส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 และนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

 1.4.4 โครงการ - กิจกรรม ที่เสนอค าของบประมาณในแผนงานบูรณาการ จะต้องสอดคล้องและสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น ๆ อย่างแท้จริง   

 1.4.5  โครงการ - กิจกรรม ต้องมีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พ้ืนที่ด าเนินการ และ
การบริหารจัดการที่จะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                1.4.6  โครงการ – กิจกรรม ต่าง ๆ ที่จะด าเนินการร่วมกันภายใต้แผนงานบูรณาการจะต้องมีความเป็น
เอกภาพ ประสาน สอดคล้อง เหมาะสมทั้งปริมาณงานและงบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 ที่ส านัก
งบประมาณก าหนด และมีภารกิจที่ไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                1.4.7 โครงการ – กิจกรรม ที่จะน ามาจัดท าเป็นแผนงานบูรณาการ จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้ 
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1.5 กลไกและกระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
          โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 (1) ประธานคณะกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับหน่วยงานเจ้าภาพ/ที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) รองประธานคณะกรรมการ : รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลรับผิดชอบหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
 (3) กรรมการ : ปลัดกระทรวงของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุน  
 (4) กรรมการและเลขานุการร่วม : (4.1)   ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
        (4.2)   ผู้แทนส านักงบประมาณ 

(4.3)  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
          และสังคมแห่งชาติ 

    (4.4)  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    (4.5)  ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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1.6  ปฏิทินการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 

1 11 ต.ค. 59 คณะรัฐมนตรี  
1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทิน  

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้ให้ความส าคัญกับ 
 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการทบทวนความเช่ือมโยงแผนงานบูรณาการ 
และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรทีี่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ก ากับหน่วยงานเจา้ภาพหลัก       
น าผลการพิจารณาไปทบทวนความเช่ือมโยงของแผนงานบูรณาการ เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดเพื่อรวบรวมส่งส านักงบประมาณ และใช้ประกอบการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2 21 – 22 ต.ค. 59 ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพันนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการพันนาระบบราชการ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผนงาน
บูรณาการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3 21 ต.ค. 59 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
และการก าหนดเปา้หมาย แนวทางการด าเนินงาน และตวัช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

4 22 ต.ค. 59 หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ สรุปผลการทบทวนเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และก าหนดแนวทางการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
ส่งส านักงบประมาณ 

5 25 ต.ค. 59 คณะรัฐมนตร ี
1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ             

 เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2)  มอบหมายและแต่งตั้งรองนายกรฐัมนตร/ีรัฐมนตรี รับผิดชอบ ก ากบั ดูแล สั่งการ  

 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ         
 พ.ศ. 2561 

6 27 ต.ค. - 6 ธ.ค. 59 คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  27 – 28  ต.ค. 59 1) ประธานคณะกรรมการฯ มอบนโยบายการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ      
เชิงยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ และมอบหมายหน่วยงานเจา้ภาพ สศช. กพร. สมช. และ
ส านักงบประมาณร่วมพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 

 
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 59 2) คณะกรรมการฯ พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เป้าหมาย แนวทาง         

การด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  2 - 11 พ.ย. 59 3) ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าค าของบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งคณะกรรมการฯ  

  14 พ.ย. - 25 พ.ย. 59 4) คณะกรรมการฯ พิจารณาค าของบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น     
ที่เกี่ยวข้อง 

  28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 59 5) ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการจัดท างบประมาณ   
ในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                  
และส่งส านักงบประมาณ 

7 7 ธ.ค. 59 - 11 ม.ค. 60 ส านักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ         
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  7 ธ.ค. 59 - 16 ธ.ค. 59 1) กองจัดท างบประมาณ พิจารณาข้อเสนอการจดัท างบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในความรับผดิชอบ และส่งคณะท างานฯ  

 19 ธ.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59 2) คณะท างานฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่งกองนโยบายงบประมาณ 

  4 ม.ค. - 10 ม.ค. 60 3) กองนโยบายงบประมาณ สรุปภาพรวมและจัดท าบันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
รายงานข้อเสนอเบื้องต้นการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 11 ม.ค. 60 4) ส านักงบประมาณ รายงานสรปุภาพรวมข้อเสนอเบื้องต้นการจัดท างบประมาณ         
ในลักษณะบรูณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น าเสนอตอ่นายกรัฐมนตรี    
เพื่อรับทราบ 

8 12 ม.ค. 60 ส านักงบประมาณ แจ้งกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหนว่ยงานอ่ืน เพื่อน าไป
ประกอบการจดัท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2561  

9 ต.ค. 59  – ต.ค. 60 คณะกรรมการฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบรูณาการ 

 
         ที่มำ : กองนโยบำยงบประมำณ   
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2. การทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วดัของแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

2.1 หลักการและเหตุผล  
 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ส านักงบประมาณได้เสนอรายงานสรุปผลการทบทวน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ
โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ      
เชิงยุทธศาสตร์ ก ากับให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพหลัก น าผลการพิจารณาทบทวนความเชื่อมโยงแผนงานบูรณา
การ เป้าหมายและตัวชี้วัด พร้อมทั้งรวบรวมน าส่งส านักงบประมาณ เพ่ือส านักงบประมาณจะใช้ประกอบการ
พิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ส านักงบประมาณจึงได้กราบเรียนเชิญ         
ท่านนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้กับ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรวม 25 แผนงานบูรณาการ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และจัดให้มีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทั้ง 25 แผนงานบูรณาการในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานและเป็นกลไก      
ในการทบทวนเป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 
2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564)  นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทของกระทรวงและ
หน่วยงานให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้น        
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
2.2 แนวคิดที่ใชใ้นการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

2.2.1 แนวคิดการเชื่อมโยงและการประสานแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
แนวคิดการเชื่อมโยงและประสานแผนงานในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้น า

หลักการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ให้เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้
กระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย  มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
องค์รวม โดยใช้กลไกของงบประมาณในการแสดงความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ  สะท้อนภารกิจส าคัญ โดยค านึงถึง
หลักประหยัดและความคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ  
 

การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการนั้น เป็นการบูรณาการโดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริมสนับสนุน    
ซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างสมดุล และมีการรวบรวมรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงขึ้นกว่า
การด าเนินภารกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน และมีหลักการหรือแนวทางในการด าเนินการ คือ หน่วยงานเจ้าภาพ         
มีหน้าที่ในการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิงบูรณาการโดย 
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- เน้นการจัดท าเป็น Project Base หรือไม่ต่ ากว่าระดับโครงการทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมาย       
เชิงบูรณาการ  

- โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า  
- โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพประสานสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน  
- โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า  

  

2.2.2 แนวคิดการก าหนดตัวชี้วัด (Indicators)  
ขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการประเมินผล คือ การก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่งหากในการ

จัดท าแผนงาน/โครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว จะส่งผลให้การประเมินผลมีความชัดเจน ตั้งแต่ระดับ
ปัจจัยน าเข้าที่เป็นทรัพยากรซึ่งน ามาใช้ในการด าเนินงานของโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานโครงการ และผู้รับบริการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของโครงการ โดยวัดทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้เบื้องต้น เช่น มีผู้ใช้บริการ หรือได้รับประโยชน์จากการให้บริการของโครงการมาก/น้อย 
แค่ไหน อย่างไร รวมถึงความสอดคล้องและการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น  

ในทางปฏิบัติการก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยาก ซึ่งจากคู่มือชื่อว่า “A Handbook for Planning Impact Assessment” (ILOEVAL, 2005) ได้แบ่งระดับ
ของการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ  

1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) : เงินทุนหรืองบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็น 
ทรัพยากรจ าเป็นที่ต้องใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

2. ผลผลิต (Outputs) : ผลผลิตที่ได้ ทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงาน  
เช่น การจัดท าคู่มือ การเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น  

3. ผลลัพธ์ (Outcomes) : เปรียบได้กับความส าเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลางที่ได้จากผลผลิตซึ่ง 
ผลลัพธ์จะเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อเป้าหมายในระยะยาวต่อไป  

4. ผลกระทบ (Impact) : เปรียบเสมือนความส าเร็จตามเป้าหมายสุดท้ายในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบอ่ืนที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดทั้งทางบวกและทางลบอีกด้วย 
 

2.2.3 แนวคิดการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จที่ดี ควรประกอบด้วย  
1. สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน โดยมีการระบุเป็นค่าของตัวเลขท่ีชัดเจน 
2. สะท้อนให้เห็นความส าเร็จในการท างานอย่างแท้จริง และสามารถแสดงความก้าวหน้าใน 

การด าเนินงานได ้
      3. เป็นที่เข้าใจตรงกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
      4. เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุน เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ แนวทางแผนงาน 

บูรณาการ ในระดับต่างๆ 
 5. วัดผลได้ถูกต้องตามระดับ (เป้าหมายของแผนฯ12  /เป้าหมายแผนงานบูรณาการ /  

แนวทางแผนงานบูรณาการ) ที่ต้องการวัด 
      6. มีความครอบคลุมภารกิจตามแผนงานบูรณาการอย่างครบถ้วน 

                7. ความส าเร็จในการวัดในแต่ละระดับ “อาจ” เทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ / 
สากล ได้ 
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2.3 ความหมายของค าส าคัญ (Key Word) ในแผนงานบูรณาการ 

ค าส าคัญ (Key Word) ค าอธิบาย 
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ระบุถึงจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย

(ประชาชน/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากแนวทางการ
ด าเนินงาน ตามภารกิจของกระทรวง / หน่วยงานต่างๆ ภายใต้
แผนงานบูรณาการ โดยสอดคล้องกับ เป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทของกระทรวงและ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงไปสู่ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
หรือนโยบายรฐับาล 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนงาน 
บูรณาการ 

เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพ่ือขับเคลื่อน
แผนงานบูรณาการให้เกิดผลส าเร็จ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุ
ความส าเร็จ ที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ / สากล ได้ 
 

แนวทางแผนงานบูรณาการ 
 
 
 

ระบุถึงวิธีการในการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมาย
แผนงานบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด /
ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ  
 

ตัวช้ีวัดแนวทาง เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแนวทางในการด าเนินงานที่จะควบคุม
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมาย    
แผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2.4 แผนภาพการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

 

 
    

        

      

 

 

 

      

          

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

        

      

 

 

 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี(2560– 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 

เป้าหมายแผนฯ 12 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนฯ 12 

โครงสร้างความเชื่อมโยงของ 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทางการพิจารณา 

กำรทบทวนเป้ำหมำย แนวทำง ตวัชีว้ดัของแผนงำนบรูณำกำร  

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
แผนงานบูรณาการ 

ตัวชี้วัดเปา้หมาย 
แผนงานบูรณาการ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตามแผนงานบูรณาการ 

1.พิจารณา เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ 
 - ความชัดเจน :สามารถแสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย(ประชาชน/ประเทศ)  
                    ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  

     :มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับร่างกรองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล   
      (จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง) 

                   :ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการ 

2.พิจารณา ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ 
 - เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และมีความสัมพันธ์กับแนว
ทางการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้  

ตัวชี้วัดแนวทาง 
แผนงานบูรณาการ 

3.พิจารณา แนวทางตามแผนงานบูรณาการ 
 : เขียนในลักษณะของวิธีการในการด าเนินการของกระทรวง/หน่วยงาน  
 : สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย 
   แผนงานบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
  สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

- 
4.เขียนในลักษณะท่ีเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของแนวทางท่ีสามารถวัดและส่งผลเชื่อมโยงให้กับ
เป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการด าเนินงานของ 
แผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได ้
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2.5 แนวทางการทบทวนการเชือ่มโยงความสมัพันธ์ระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายยทุธศาสตร ์
แผนฯ 12 เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วดัระดบัต่าง ๆ (แผนภาพ 1) 

 

1. พิจารณา เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ในประเด็น 
1.1 ความชัดเจนของเป้าหมายที่สามารถแสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย(ประชาชน/ประเทศ)               

ที่ต้องการให้เกิดข้ึน  
1.2 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) จุดเน้นทิศทาง

การพัฒนาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (2558-2564)  นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน โดยให้
ความส าคัญในการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง หน่วยงานและพ้ืนที่ด าเนินการ 

 1) มีการควบคุมโครงการในลักษณะ Project Management และก าหนดกิจกรรมที่สามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 2) ให้ความส าคัญในการบูรณาการความเชื่อมโยงโครงข่ายทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Integrating CLMV countries through trade and investment) 

 3) พิจารณาทบทวนความจ าเป็นของแผนงานบูรณาการในแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกด าเนินการ หรือเพ่ิมเติมแผนงานบูรณาการ โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับ ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564)  นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทของ
กระทรวงและหน่วยงาน  รวมถึงแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการ 
2. พิจารณา ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

2.1 เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการ
ด าเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมสามารถวัดผลได้  โดยควรก าหนดค าอธิบายตัวชี้วัด วิธีการค านวณห้วงเวลาจัดเก็บข้อมูลและเกณฑ์การวัด  
ที่ชัดเจนไว้ด้วย 

 

3.พิจารณา แนวทางการด าเนินงานแผนงานบูรณาการ 
3.1 เขียนในลักษณะของแนวทาง 
3.2 สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

4.พิจารณา ตัวช้ีวัดแนวทางการด าเนินงานแผนงานบูรณาการ 
4.1 เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์

กับแนวทางการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ / สากล มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ 

4.2  การก าหนดตัวชี้วัดในระดับเป้าหมายแผนงานบูรณาการ  ระดับแนวทางการด าเนินงาน และระดับ
(ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม)  ให้พิจารณาความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนหรือไม่ กล่าวคือ
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะส่งผลให้กับตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับที่สูงกว่าหรือไม่  
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2.6 ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ มาตรฐานระดับชาติ / สากล 
 เพ่ือให้การทบทวนเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ แนวทาง และตัวชี้วัดเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสากล  
จึงได้จัดท าตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัด มาตรฐานการประเมินผลในระดับประเทศและสากลซึ่งสามารถใช้เป็น
ตัวอย่างในการก าหนดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันและสามารถวัดผล
ความส าเร็จได้ โดยมีที่มาจาก รายงานการติดตามผล โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล (แผนงาน      
บูรณาการ) ส านักงบประมาณ 2558 

2.6.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ด้านการท่องเท่ียว 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

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

ไม่ได้ก าหนด -สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มจากการ
ท่องเที่ยวและบริการต่อ GDP 
(World Travel & Tourism 
Council)  

แผนงานบูรณาการยังไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ในระดับผลกระทบ ขณะท่ีตัวชี้วัดสากลมี
ตัวชี้วัดท่ีสามารถน ามาใช้วัดผลกระทบได้
ในระดับมหภาค  

2.ผลลัพธ์    
2.1 ยอดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง  
 

กา ร ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ จ า ก กา ร
ท่องเที่ยวและบริการอยู่ที่ 2.2 
ล้านล้านบาท  

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

ตัวช้ีวัดระดับชาติ / สากล วัดจ านวน 
นักท่องเที่ยว ขณะที่ของไทยวัดรายได้
จากการท่องเที่ยว  

2.2 ประเทศสามารถใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ภ า ค
ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  
 

ไม่ได้ก าหนด -ประเมินผลกระทบทางสังคม  
-การให้ความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมกับนักเรียนในพ้ืนท่ี  
-ระดับความแออัดของการใช้
ทรัพยากร  
-ระบบการจดัการของเสีย  
-การปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
-งบประมาณในการฟื้นฟู
เยียวยา  
(UNDP: Biodiversity)  

ระดับสากลมีตัวช้ีวัดสะท้อนถึงความ
ยั่ งยืนของการใ ช้ทรัพยากรแหล่ ง
ท่องเที่ยว ขณะที่ในแผนงานบูรณาการ
ไม่ได้ก าหนดตัวช้ีวัดประเภทน้ีไว้  
 

2.3 ได้รับการยกย่องว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของโลก  
 

ไม่ได้ก าหนด -จ านวนเมืองที่ติดอันดับแหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันน า (Euro 
 Monitor International)  
 

ระดับสากลให้ความส าคัญกับการจัด
อันดับเมืองท่องเที่ยว ขณะที่ใน
แผนงานบูรณาการยังไม่มีตัวช้ีวัดนี ้ 
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2.6.2 แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพันนา 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการด้าน 

การส่งเสริมการวิจัยฯ 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ งขันด้ าน
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ประเทศ 
 

มีตั ว ช้ีวั ดด้ านการ เร่ งรั ด
ประยุ กต์ ใ ช้ งานวิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติ และการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

การเติบโตทางความรู้และนวัตกรรม
ผ่านทางการบริหารงานกองทุนวิจัย 
การวัดความเป็นเลิศในการท าวิจัย
และการให้ค าปรึกษาแนะน า  
 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
สอดคล้องกันในแง่การส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา 

2.ผลลัพธ์    
2.1 เร่งรัดการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย
และพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ  
 

- การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิง
ปฏิบัติ 
- การพัฒนาและสนับสนุน
นวัตกรรม 
 

- การสนับสนุนเงินทุนในงานวิจัย
และนวัตกรรม 
- ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม 
- การลงทุนในองค์กร/บริษัทช้ันน า
ด้านนวัตกรรม 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
สอดคล้องกันในประเด็นการพัฒนา
ด้านนวัตกรรม  
 

2.2 ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา 
 

-ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย
พื้นฐาน/การวิจัยประยุกต์ 
- การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา / ก า ร บริ ก า ร เ ชิ ง
วิชาการ 
- พัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพงานวิจัย และผลิต
บุคลากรด้านการวิจัย 

- การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย
และนวัตกรรม 
- การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา 
- คุณภาพงานวิจัย 
- การจดสิทธิบัตร  
  

ตัว ช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
สอดคล้องกันในประเด็นการสนับสนุน
ทุนการวิ จั ย  และการ เส ริ มสร้ า ง
ศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย 
 

 

2.6.3 แผนงานบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ปลอดภัยจาก
กระบวนการคา้มนุษย ์
 

การมีนโยบาย แผนและ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
เกี่ยวกบัการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

มีการพัฒนากรอบแนวคดิในการ
จัดท าตัวช้ีวัดการตอบสนองของ
ภาครัฐในการแก้ปญัหาการค้าทาส
ยุคใหม ่ 

แผนงานบูรณาการมิได้ก าหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลกระทบ โดยก าหนดเป็น
นโยบายและมาตรการผ่านการบูรณา
การแต่ละหน่วยงานในขณะที่สามารถ
น ามาใช้วัดผลกระทบได้ในระดับสากล 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัด  
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ระดับ 
 

แผนงานบูรณาการ 
ด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล ผลการเปรียบเทียบ 

2.ผลลัพธ์    
2.1 เสรมิสร้าง
ศักยภาพบุคลากรใน
การด าเนินคด ี 
 

-จ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
-จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันฯ 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางและ
กลไกการปฏิบัติงานป้องกัน
และปราบปรามคุ้มครอง 
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 

- เ จ้ า หน้ า ที่ ต า ร ว จ ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และวิธีการสังเกตลักษณะเหยื่อถูก
ก าหนดไว้ในภารกิจหลัก  
- ก า รฝึ กอบร มวิ ธี ก า ร สั ง เ ก ต
ลักษณะ เหยื่ อถู กก าหนดไว้ ใน
ภารกิจหลักของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายตุลา
การ และฝ่ายอัยการ 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
สอดคล้องกันในประเด็นการให้ความรู้
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่ของสากลมี
การระบุหัวข้อการอบรมไว้ด้วย รวมทั้ง
ก าหนดกลุ่มบุคลากรที่จะเข้ารับการ
อบรมไว้อย่างชัดเจน  

2.2 การคุ้มครอง
ช่วยเหลือโดยส่งเสรมิ
การคุ้มครองพยานให้
มีประสิทธิภาพ 

-จ านวนประชากรเปา้หมาย
ที่ได้รับการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์  
 

-ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการค้าทาสยุค
ใหม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
  

ตัวช้ีวัดของไทยเน้นการคุม้ครองพยาน 
ในขณะทีส่ากลเน้นการช่วยเหลือเหยื่อ
ให้เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม 
 

2.3 ส่งเสริมให้มีการ
อบรมเผยแพร่ความรู้
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

-จ านวนประชากรเปา้หมาย
ที่ได้รับการคุ้มครองจาก
ปัญหาการคา้มนุษย ์
 

--กลุ่มเสีย่งท่ีมีความเปราะบาง ไม่
ตกเป็นทาสในขบวนการค้าทาสยคุ
ใหม ่

ตัว ช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
สอดคล้องกันในประเด็นการวัดปัจจัย
ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ 

2.4 รณรงค์สร้าง
จิตส านึกและเจตคติ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
และการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ให้แก่ 
ภาคเครือข่าย 

-จ านวนประชากรเป้าหมาย
ที่ มี ความรู้ ถึ งภั ยการค้ า
มนุษย ์
 

-แผนงานของภาครัฐสะท้อนและ
สนองตอบต่อการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง 
และแรงผลักที่ก่อให้เกิดการค้าทาส
ยุคใหม่ 
  

ตัวช้ีวัดของไทยวัดที่ความรู้ของภาคี
เครือข่าย ในขณะที่ของสากลเน้นไปที่
การตอบสนองของแผนงานภาครัฐที่มี
ต่อปัญหา 
 

2.5 พัฒนากลไกการ
บริหารจดัการตาม
กฎหมายเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย ์

-จ านวนนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย ์

-มีองค์กรความร่วมมือระดับชาติ
เ กิ ดขึ้ น  ทั้ งภ าครั ฐ  และ  NGO 
พร้อมมีแผนปฏิบัติการตัวช้ีวัดและ
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัดของไทยเน้นที่นโยบายและ
มาตรการ ขณะที่ของสากลเน้นที่ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

2.6 พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ระดับประเทศ 

-ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

-มีเครื่องมืออธิบายสถานการณ์การ
ย้ายถิ่นฐานของเหยื่อเครือข่าย 

ตัว ช้ีวัดของไทยใช้วัดการมีระบบ
ฐานข้อมู ลที่ เ กี่ ย วข้ อง  ซึ่ ง เป็น ใน
ลักษณะภาพรวมขณะที่สากลมีการ
ระบุถึงประเภทของฐานข้อมูล 
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2.6.4 แผนงานบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดฯ 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
สังคมเข้มแข็ง
ปลอดภัย และมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยยา
เสพติด 

ไม่ได้ก าหนดไว ้ -จ านวน/อัตราความชุกของผู้ใช้ยา
เสพติด จ าแนกตามอาย ุ
-จ านวนผู้เสยีชีวิต / อัตราการตาย
จากยาเสพติด 

                     - 

2.ผลลัพธ์/
ผลผลิต 

   

2.1 ป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิ  
 

- จ านวนกิจกรรม 
-จ า น ว น เ ค รื อ ข่ า ย ใ น
สถานศึกษา 
-จ านวนแรงงานได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด 
การค้ามนุษย์ 

-มีนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับยา
เสพติดในสถานศึกษา/สถานท่ี
ท างาน/สถานบันเทิง  
-มีมาตรการสนบัสนุน/ช่วยเหลือ
ชุมชน 
-มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโดย
สื่อต่างๆ 

ตัวช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
สอดคล้องกันในประเด็นการให้ความรู้
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่ของสากลมี
การระบุหั วข้ อการอบรมไว้ ด้ วย 
รวมทั้งก าหนดกลุ่มบุคลากรที่จะเข้า
รับการอบรมไว้อย่างชัดเจน  

 -ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 
-ร้อยละของหมู่บ้าน / 
ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด
ลดลง 
-จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่
มีปัญหายาเสพติด 
-ร้อยละของจ านวนผู้ทีต่ิด
ยาเสพตดิมีจ านวนลดลง 
 

-มี ก า รด า เ นิ น ง าน /น โ ยบายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเลือก
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-มีนโยบายลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ 
-ปริมาณการเพาะปลูก/การผลิตพืช
เสพติด 
  

ตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการส่วน
ใหญ่เป็นตัวช้ีวัดในระดับผลผลิตหรือ
ผลจากการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็น
การวัดจ านวนกิจกรรม จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ และอัตราความส าเร็จ 
ขณะที่ตัวช้ีวัดสากล เป็นการวัดความ
พร้อมของนโยบาย/มาตรการด้านการ
ป้องกัน โดยจ าแนกตามรูปแบบพื้นที่
(โรงเรียน/ชุมชน/ที่ท างาน/ประเทศ)
และมีการวัดผลลัพธ์จากการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดที่ลดลงด้วย 
 

2.2 ปราบปรามยา
เสพติด 
 

-จ านวนเรื่องที่สืบสวน
สอบสวนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดมูลฐานยาเสพติด 
-จ านวนการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผดิเกี่ยวกับยา
เสพติด 
-ร้อยละของการจับกมุคดยีา
เสพติด 
 
 
 
 

-ปริมาณสารเสพติดประเภทต่างๆที่
ถูกจับกุมได ้
-จ านวนคดียาเสพติดประเภทต่างๆ
ที่ถูกจับกุม 
-อัตราความชุกของผู้ที่ติดยาเสพตดิ
ในเรือนจ า 

ตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการมีความ
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดสากล 
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ระดับ 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการเปรียบเทียบ 

แผนงานบูรณาการ 
ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดฯ 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

2.3 บ าบัดรักษา
และฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด/สารเสพตดิ 
 

-จ านวนผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติดที่เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
-จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่
ได้รับบริการด้านการแพทย์ 
-ความพึงพอใจของผู้ป่วยยา
และสาร เสพติ ดที่ ไ ด้ รั บ
บริการด้านการแพทย์ 
-ร้อยละความส าเร็จในการ
รักษา/บ าบัดฟื้นฟู 
-จ านวนกลุ่มเสี่ยงที่ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
-จ านวนองค์ความรู้ที่ศึกษา
และถ่ายทอด 
 

-มี ก า ร บ า บั ด รั ก ษ า / ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
-มีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดจ าแนกตามวิธีการ 
-อัตราความชุกของผู้ที่ ได้รับการ
บ าบัด 
-สัดส่ วนของผู้หญิ งที่ ได้ รั บการ
บ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติด 
  

ตัวช้ีวัดในแผนงานบูรณาการจะนับ
จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ความพึง
พอใจ และอัตราความส าเร็จและมี
การจ าแนกกลุ่ม/วัยของผู้ติดยาเสพ
ติด และประเภทของวิธีการบ าบัด/
ฟื้นฟู ซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัดสากล 
 

 

2.6.5 แผนงานบูรณาการฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 

 
ระดบั 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการ
ภัยพิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
เพื่อป้องกัน เตือนภัย 
แก้ไข ฟื้นฟูเยียวยา 
และบรร เทาความ
เ ดื อ ด ร้ อ น  ค ว า ม
เสียหายจากภัยทาง
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส า
ธารณภัยรวมถึงพื้นที่
บริเวณชายแดน และ
ลดความสูญเสียจาก
อุบัติภัยทางถนน 

ไม่ได้ก าหนดไว ้ -สัดส่วนประชากรที่มีความเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติประเภทต่างๆโดยเฉลี่ยต่อปี 
-ดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 
 

แผนงานบูรณาการไม่ได้ก าหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลกระทบขณะที่ตัวช้ีวัดสากล
เป็นการวัดผลกระทบในภาพรวมจาก
การด าเนินการต่างๆโดยแบ่งประเภท
ของความเสี่ยง และให้ความส าคัญกับ
ความสามารถของรัฐและองค์กรต่างๆ
ในการรับมือภัยพิบัติและความสามารถ
ในการปรับตัวจากภัยพิบัติ ในแง่ของ
คน สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ของรัฐ 
 
 

2.ผลลัพธ์    
2.1 เตือนภัย ติดตาม
และพยากรณ ์
 

ไม่ได้ก าหนดไว้   
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ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

ฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการ
ภัยพิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

2.2เตรยีมความ
พร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
สาธารณภัย และ
อุบัติภัย 

ไม่ได้ก าหนดไว้   

 

2.6.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
1.1 การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

การมีนโยบาย แผน 
มาตรการออกแบบก่อสร้าง
ระบบบ าบัด ก าจัด รีไซเคิล 
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

-การมียุทธศาสตร์ระดับชาติในการ
บริ ห า ร จั ด ก า รขยะและกา รมี
น โ ย บ า ย ที่ ขั ด เ จ น ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

หลักเกณฑ์ของไทยเป็นนโยบายและ
มาตรการผ่านการบูรณาการแต่ละ
หน่วยงานแต่ของสากลมีการก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 

2.ผลลัพธ์    
2.1 การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

-จ านวนพื้นที่วิกฤตและพื้นที่
เสี่ยงได้รับการเร่งรัดจัดการ
ขยะมูลฝอย 
-จ านวนพื้นที่ชุมชนในเขต
อุ ต ส าหกร รม ไ ด้ รั บ ก า ร
จัดการขยะมูลฝอยและกาก
ของเสีย 

-จ านวนพื้นที่ได้รับการจัดการขยะ
มูลฝอย 
-การบริหารจัดการกากของเสีย
อันตราย 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามในระดับจะ
มีการติดตามประเมินผลงานคุณภาพ
การด าเนินการด้วย 

2.2 การจัดการ 
น้ าเสีย 

-จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับการบริหาร
จัดการ 
-จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ
ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการ
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานคุณภาพน้ า 
-จ านวนงาน ระบบบ่อพักน้ า
เสีย / ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
 
 
 

-พื้นที่ท่ีจ าเป็นได้รับการตดิตาม 
ประเมินผล และรายงานคณุภาพ 
-พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา 

ตัว ช้ีวัดของไทยและสากลมีความ
คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามในระดับ
สากลจะมีการติดตามประเมินผลและ
รายงานคุณภาพการด าเนินการด้วย 
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ระดับ 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการเปรียบเทียบ 

แผนงานบูรณาการ 
บริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลลัพธ์    
2.3 การลดและขจัด
มลพิษ 

-พื้นที่ เป้าหมายได้รับการ
ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัด
มลพิษ 
-ระบบก าจั ดมลพิษด้ าน
สิ่งแวดล้อม 

-การมีระบบก าจัดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์เดียวกันคือการที่ภาครัฐมี
ระบบก าจัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 

 

2.6.7 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

บริหารจัดการน้ า 
ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
การบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบ
ทั้งน้ าบนดินและน้ า
ใต้ดิน 

ไม่ได้ก าหนดไว ้ - ปริมาณแหล่งน้ าหมุนเวียนทั้งหมด 
(TARWR) โดยเฉลี่ยต่อปีต่อ
ประชากร 
- สั ดส่ วนปริ มาณน้ าที่ ถู ก ใ ช้ต่ อ
ปริมาณน้ าท้ังหมด 
- สัดส่วนปริมาณน้ าที่ถูกใช้ในภาค
ต่างๆ ต่อปริมาณน้ าท่ีถูกใช้ทั้งหมด 

แผนงานบูรณาการยังไม่ ได้ก าหนด
ตัวช้ีวัดในระดับผลกระทบ ขณะที่ระดับ
สากลมีตัวช้ีวัดที่น ามาใช้วัดผลกระทบได้
ในระดับมหภาค ทั้งในด้านอุปสงค์และ
อุปทานของน้ า และช้ีให้เห็นสัดส่วน
ความต้องการใช้น้ าของภาคส่วนต่างๆ 

2.ผลลัพธ์    
2.1 แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรมี
เพียงพอ 

ไม่ได้ก าหนดไว ้ - สัดส่วนปริมาณน้ าที่กักเก็บไดใน
เขื่อนขนาดใหญ่ต่อปริมาณน้ าที่กัก
เก็บได้ทั้งหมด 
-สัดส่วนปริมาณน้ าที่ถูกใช้ในภาค
เกษตร ต่อปริมาณน้ าท่ีถูกใช้ทั้งหมด 
-สัดส่วนปริมาณน้ าที่ใช้ในการผลิต
อาหารของประเทศ (virtual water) 
-อัตราการใช้น้ าในการผลิตสินค้า
เกษตร (water footprint) 

แผนงานบูรณาการไม่ได้ก าหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลลัพธ์ด้านน้ าเพื่อการเกษตร 
ขณะที่ตัวช้ีวัดของสากลมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดด้านนี้ เพื่อวัดอุปสงค์และอุปทาน
ข อ ง น้ า เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร  ร ว ม ถึ ง
ประสิทธิภาพในการใช้น้ าเพื่อผลิตสินค้า
เกษตรด้วย 

2.2 น้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคมี
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ไม่ได้ก าหนดไว ้ - สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย 
- สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงบริการ
สุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน 
- สัดส่วนปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการ
บ าบัด 
- สัดส่วนประชากรที่ เ ช่ือมต่อกับ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

แผนงานบูรณาการไม่ได้ก าหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผลลัพธ์ด้านน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค ขณะที่ตัวช้ีวัดของสากลมีการ
ก าหนดตัวช้ีวัดด้านนี้ เพื่อวัดอัตราการ
เข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
หรือบริการประปา รวมถึงมีการวัด
ปริมาณน้ าเสียชุมชนที่ได้รับการบ าบัด
ด้วย 
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2.6.8 แผนงานบูรณาการการพันนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ระดับ 

 

ตัวชี้วัด  
ผลการเปรียบเทียบ แผนงานบูรณาการ 

การพันนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลกระทบ    
1.1 ประชาชน 
เข้าถึงการใช้ 
ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่ อส าร ไ ด้ อย่ า งมี
คุณภาพ ทั่วถึง และ
เท่าเทียม 

มีตัวช้ีวัดด้านการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างพื้นฐาน ICT ภาครัฐ
ให้ทันสมัย และด้านการสร้าง
กลไกเ ช่ือมโยงเพื่อน า ไปสู่
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

มีตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และการเข้าถึงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงานบูรณาการมิได้ก าหนดตัวช้ีวัดใน
ระดับผลกระทบ โดยก าหนดเป็ น
นโยบายและมาตรการผ่านการบูรณา
การแต่ละหน่วยงาน ในขณะที่สากลมี
การก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถน ามาใช้
วัดผลกระทบได้ในระดับสากล 

1.2 ประเทศมีขีด
ความสามารถทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มีตัวช้ีวัดด้านการสร้าง
นวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ 
(Innovation) และพัฒนาด้าน
กฎหมาย/ยกระดับความ
พร้อมก าลังคน/ 
การบริหารจัดการ 
(Policy/HR) 

มีตัว ช้ีวัดด้านกลุ่มผู้ผลิต ICT /
การค้าระหว่างประเทศส าหรับ
สินค้า ICT ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อ
การศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ภาคธุรกิจ (Business ICT) 

การวัดขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของไทย ยัง
ข า ด ตั ว ช้ี วั ด ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับภาค
ธุรกิจ Business ICT 

2.ผลลัพธ์    
2.1 ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ICT ภาครัฐให้
ทันสมัย 
(Infrastructure/ 
เครือข่ายnetwork) 

- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/
CCTV 
- บูรณาการเครือข่าย 
 Network (EduNet MOL 
 GFMIS MOT GIN POLIS 
 etc.) 
- IPv6 
- Standard Security 
Toolkit 
- Thai CERT/ National 
Root CA 
- พัฒนาปรับปรุงระบบ 
- บ ารุงรักษา 
- ค่าเช่าบริการเครือข่าย 
- G-Cloud 
- DR Site (Disaster 
Recovery Site) 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

- เลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่ /
เคลื่อนที่ /บริการอินเทอร์ เน็ต/
อิ น เทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง  ต่ อ
ประชากร 100 คน 
- ป ริ ม า ณ ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไปยั งปลายทาง
ต่างประเทศ (จ านวนบิตต่อวินาที
ต่อผู้ใช้ 1 คน) 
- ร้อยละของประชากรที่อยู่ ใน
พื้ น ที่ ที่ มี เ ค รื อ ข่ า ย สั ญ ญ า ณ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงต่อเดือน  
- ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ระบบเติมเงินต่อเดือน 
- ร้อยละของหมู่บ้านที่มี 
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย 
เน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่
ใช้ส าหรับบริหารจัดการในหน่วยงาน
ของรัฐ ในขณะที่ตัวช้ีวัดสากลเน้นที่การ
เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ
ประชาชนท่ัวไป 
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ระดับ 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการเปรียบเทียบ 

แผนงานบูรณาการ 
การพันนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล 

1.ผลลัพธ์    
2.2 สร้างกลไก
เชื่อมโยงเพื่อน าไปสู่
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(National ICT 
Integration) 

- National Single Window 
/ One Stop Service / 
Portal/e-Service: 
Telemedicine, e-Learning 
- มาตรฐานการเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล/การ 
เช่ือมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน/ 
Government API 
- Back/Front office  
(e-Service) 
- Data Warehouse/Meta 
Data/Big data 

ไม่ได้ก าหนดไว ้                      - 

2.3 สร้างนวัตกรรม
บริการรูปแบบใหม่ 
(Innovation) 

- การบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
(Incubation Program) 
- ส่ ง เสริมตลาดดิจิทัลคอน
เทนต์ 

- สัดส่วนแรงงานด้าน ICT ในภาค
ธุรกิจ 
- ส่วนแบ่งมูลค่าเพิ่มของภาคธุรกิจ 
ICT 
- ร้อยละการน าเข้า และส่งออก
สินค้า ICT ต่อสินค้าน าเข้าทุกชนิด 

ตั ว ช้ี วั ดของ ไทยและ สากลมีความ
สอดคล้องกันในแง่ของตัว ช้ีวัดด้าน
บุคลากร ICT  

2 . 4  พั ฒ น า ด้ า น
กฎหมาย/ยกระดับ
ความพร้อม 
ก าลังคน/การ 
บริหารจัดการ  
(Policy/HR) 

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

- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อผู้เรียน
ในสถานศึกษา (ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน) 
- สัดส่ วนสถานศึกษาที่ เข้ าถึ ง
อินเทอร์เน็ต  
- สัดส่วนผู้เรียนที่เข้าถึง 
อินเทอร์เน็ตผ่านสถานศึกษา 
- สัดส่วนผู้เรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายและ 
อุดมศึกษาในสาขาที ่ICT 
- สัดส่วนครูอาจารย์ผู้เ ช่ียวชาญ
ด้าน ICT 
 

ตัวช้ีวัดของไทยเน้นวัดความพร้อมด้าน
ก าลังคน ในขณะที่ตัวช้ีวัดสากลมีการวัด
ความพร้อมทั้งด้านก าลังคนและอุปกรณ์ 
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2.7 ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดร่วมของผลกระทบ ระดับสากล (JKPIs) 

เพ่ือให้การทบทวนเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ แนวทาง และตัวชี้วัดเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสากล   
จึงแสดงตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดร่วมระดับกระทรวง (JKPIs) จ านวน 11 ด้าน ตามมาตรฐานการประเมินผลใน
ระดับชาติและสากล ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการก าหนดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงที่สอดคล้องกันและสามารถวัดผลความส าเร็จได้  โดยมีที่มาจาก ผลการจัดท าตวัชี้วัดร่วมระดับกระทรวง 
และความก้าวหน้าการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงบประมาณ และ
กระทรวงมหาดไทย) พฤศจิกายน 2556 
 

ประเดน็ ตวัอยำ่งตวัชีว้ดัรว่มของผลกระทบ ระดบัสำกล (JKPIs) 

1.การส่งเสริมการลงทุน 
 

อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนเฉลี่ยปีละ 8 % 

2.การจัดท าโซนนิ่งทาง
การเกษตร (Zoning) 

1.GPP ของจังหวัดที่มีการจัดท าโซนนิ่ง 
2.รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร 

3.การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 

สัดส่วน GDP ของ SME : GDP ของประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 42 

4.หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

รายได้จากการจ าหน่าย OTOP เพ่ิมข้ึนเป็น 1 แสนล้านบาท 

5.(One Stop Crisis Center : 
OSCC) การช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา
เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียวกันทางสังคม 

1.ระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
2.ความยอมรับในเวทีสากลและเวทีโลกต่อการแก้ปัญหาของประเทศไทย 

6.Life Cycle 1.ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย 
2.ดัชนีความยากจนหลายมิติอยู่ในระดับร้อยละ 11.0ภายในปี 2559 
(ค่าเฉลี่ย MPI อาเซียน) 

7.การผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ 1.ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 

8.การปฏิรูปการศึกษา 1.จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียน(O-Net) เพ่ิมข้ึน 

9.Green City 1.การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20ในภาคพลังงาน
และขนส่ง 
2.อัตราขยะมูลฝอย/และของเสียอันตรายที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 

10.การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
และน าสันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้ 

1.จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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